
AM\1178951EL.docx PE635.412v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Έγγρ. 6,3/2019 A8-0087/25

Τροπολογία 25
Marco Valli, Jörg Meuthen, Bernard Monot
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0087/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με 
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (COM(2017)0827),– έχοντας 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά 
με προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας προς τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την περαιτέρω εμβάθυνση 
της ΟΝΕ, και τη δήλωση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ, της 
29ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης 
Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ της 14ης Νοεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 11ης 
Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με θέματα ελέγχου και λογοδοσίας όσον αφορά 
την πρόταση της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

1 ΕΕ C 220, της 25.6.2018, σ. 2.
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Ταμείου εντός του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων (A8-0087/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή του ευρώ αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα και 
απαιτητικά έργα της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση αποκάλυψε τις 
πολιτικές αδυναμίες της αρχιτεκτονικής του ευρώ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχυρά και σταθερά νομίσματα είναι απαραίτητα για την ΕΕ 
συνολικά· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) αποτέλεσε αντίδραση στην κρίση της ΟΝΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και ο ΕΜΣ έχουν μεταβάλει τον πολιτικό και οικονομικό 
χαρακτήρα της ΟΝΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του ΕΜΣ τονίζει την εξουσία 
λήψης αποφάσεων των κρατών μελών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την 
ΟΝΕ ανέδειξε τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις των κρατών μελών σχετικά με το 
μακροπρόθεσμο μέλλον του ΕΜΣ·

1. απορρίπτει την πρόταση·

2. θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για την έκδοση 
κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Ταμείου ως μία συμβολή που υποκρύπτει ίδιο συμφέρον από πλευράς της Επιτροπής 
στην εν εξελίξει συζήτηση για την εμβάθυνση της ΟΝΕ και τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ·

3. υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση ου ΕΜΣ στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ στερείται νομικής 
βάσης· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στον διακυβερνητικό 
χαρακτήρα του ΕΜΣ· απορρίπτει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση του ΕΜΣ στο δίκαιο 
της Ένωσης· απορρίπτει την ιδέα της εξέλιξης του ΕΜΣ σε ένα Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο·

4. υπενθυμίζει τις δημοσιονομικές και δημοκρατικές εξουσίες εποπτείας των εθνικών 
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κοινοβουλίων· πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν δικαίωμα 
ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΜΣ και συμμετοχής σε διάλογο με 
τον Γενικό Διευθυντή του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ·

5. καλεί σε άμεση αναστολή της ενεργοποίησης του ΕΜΣ για περαιτέρω προγράμματα, τα 
αποκαλούμενα χρηματοδοτικής συνδρομής· απορρίπτει τη συμμετοχή του ΕΜΣ στις 
εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και της οικονομικής τους πολιτικής· ζητεί την 
κατάργηση του ΕΜΣ στο άμεσο μέλλον·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωομάδα, στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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