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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 

Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός στη ζώνη 

του ευρώ ήταν 0,2% το 2016, ενώ ο 

πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της 

ενέργειας ανερχόταν στο 0,9 %· σημειώνει 

επιπλέον ότι, σύμφωνα με την ετήσια 

έκθεση της ΕΚΤ για το 2016, ο βασικός 

πληθωρισμός συνέχισε να μην παρουσιάζει 

πειστική ανοδική τάση το 2016· 

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 

Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός στη ζώνη 

του ευρώ ήταν 0,2% το 2016, ενώ ο 

πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της 

ενέργειας ανερχόταν στο 0,9 %· σημειώνει 

επιπλέον ότι, σύμφωνα με την ετήσια 

έκθεση της ΕΚΤ για το 2016, ο βασικός 

πληθωρισμός συνέχισε να μην παρουσιάζει 

πειστική ανοδική τάση το 2016· 

υπογραμμίζει ότι το ενιαίο νόμισμα και η 

αρχιτεκτονική του είναι ο βασικός 

παράγοντας που ευθύνεται για τα χαμηλά 

ποσοστά πληθωρισμού που 

αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα κράτη 

μέλη της ζώνης του ευρώ· 
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14. σημειώνει ότι η αύξηση του ΑΕγχΠ 

στη ζώνη του ευρώ είναι σταθερή αλλά 

μέτρια, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 

ευνοϊκή εξέλιξη σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα έτη και ακολουθεί σταθερή 

πορεία, με ποσοστό 2 % το 2015 και 1,8 % 

το 2016· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις 

οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, 

του φθινοπώρου του 2017, προβλέπεται 

ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ 2,2% το 

2017 και 2,3% το 2018· 

14. σημειώνει ότι η αύξηση του ΑΕγχΠ 

στη ζώνη του ευρώ είναι σταθερή αλλά 

μέτρια, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 

ευνοϊκή εξέλιξη σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα έτη και ακολουθεί σταθερή 

πορεία, με ποσοστό 2 % το 2015 και 1,8 % 

το 2016· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις 

οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, 

του φθινοπώρου του 2017, προβλέπεται 

ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ 2,2% το 

2017 και 2,3% το 2018· υπογραμμίζει ότι 

τα ποσοστά αύξησης του ΑΕγχΠ των 

κρατών μελών εκτός ευρωζώνης είναι 

σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των 

κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το 

ενιαίο νόμισμα· 
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18. θεωρεί ότι, όπως επισημάνθηκε 

από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, η νομισματική 

πολιτική δεν επαρκεί για τη διατήρηση της 

οικονομικής ανάκαμψης, ούτε μπορεί να 

συμβάλει στην επίλυση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

αν δεν συμπληρώνεται από προσεκτικά 

σχεδιασμένες, κοινωνικά ισόρροπες και 

δίκαιες πολιτικές για τη μακροπρόθεσμη 

ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κρατών 

μελών, σε συνδυασμό με υγιείς 

δημοσιονομικές πολιτικές στο πλαίσιο 

του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης· συμφωνεί, επιπλέον, με την 

ΕΚΤ ότι είναι αναγκαία η εμβάθυνση της 

θεσμικής αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ 

προκειμένου να στηριχθούν οι ανωτέρω 

μεταρρυθμίσεις και να καταστεί η ζώνη 

του ευρώ πιο ανθεκτική σε 

μακροοικονομικούς κραδασμούς· 

18. θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική 

δεν επαρκεί για τη διατήρηση της 

οικονομικής ανάκαμψης, ούτε μπορεί να 

συμβάλει στην επίλυση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

αν δεν συμπληρώνεται από προσεκτικά 

σχεδιασμένες, κοινωνικά ισόρροπες και 

δίκαιες πολιτικές για τη μακροπρόθεσμη 

ενίσχυση της ανάπτυξης σε επίπεδο 

κρατών μελών· 
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22. επισημαίνει ότι, αν και το M1 

αυξήθηκε με ρυθμό 8,8 % το 2016, το M3 

εξακολουθεί να αυξάνεται με ρυθμό μόλις 

5 % ετησίως, γεγονός που δείχνει ότι η 

μετάδοση της νομισματικής πολιτικής δεν 

είναι πλήρως αποτελεσματική, και 

καταδεικνύει την ύπαρξη νομισματικών 

ανωμαλιών καθώς και την έλλειψη 

επαρκούς προσφοράς πιστώσεων· τονίζει, 

ως εκ τούτου, τη σημασία της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών, η οποία θα μπορούσε να 

προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο 

χρηματοδότησης της οικονομίας σε 

περιόδους τραπεζικής δυσχέρειας· 

22. επισημαίνει ότι, αν και το M1 

αυξήθηκε με ρυθμό 8,8 % το 2016, το M3 

εξακολουθεί να αυξάνεται με ρυθμό μόλις 

5 % ετησίως, γεγονός που δείχνει ότι η 

μετάδοση της νομισματικής πολιτικής δεν 

είναι πλήρως αποτελεσματική, και 

καταδεικνύει την ύπαρξη νομισματικών 

ανωμαλιών καθώς και την έλλειψη 

επαρκούς προσφοράς πιστώσεων· 
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40. επισημαίνει ότι η Ομάδα Υψηλού 

Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους 

αναγνώρισε τα κέρδη της ΕΚΤ από τα 

έσοδα από τη νομισματοκοπή ως έναν από 

τους πιθανούς νέους ιδίους πόρους για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι 

για τη μετατροπή των κερδών αυτών σε 

ίδιο πόρο της ΕΕ θα απαιτούσε αλλαγή 

του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της 

ΕΚΤ, καθώς και προσαρμογές 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ειδική 

κατάσταση των κρατών μελών εκτός της 

ζώνης του ευρώ· 

40. θεωρεί ότι τα κέρδη της ΕΚΤ από 

τα έσοδα από τη νομισματοκοπή θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των 

εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και όχι για 

τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων της 

ΕΕ· 
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