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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. διαπιστώνει τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας για το «Μέλλον 

της Ευρώπης»· εκτιμά πως ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να 

προάγει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από άποψη κοινωνικοοικονομικού 

αντικτύπου, να υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών της ΕΕ, να εξασφαλίζει 

χρήματα για νέες προκλήσεις, να συνεχίσει να συμβάλλει στην οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση και στη συνοχή μεταξύ και εντός των κρατών μελών, ώστε να 

ενισχύσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ισότητα και έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική 

μεγέθυνση, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και των δεσμεύσεων της ΕΕ έναντι της 

Συμφωνίας του Παρισιού, να εξασφαλίζει τον σεβασμό και την προαγωγή των 

θεμελιωδών αξιών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και να αποκτήσει νέους ίδιους πόρους στη βάση των 

εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

2. υπογραμμίζει τη σημασία της προσήλωσης στη διεργασία ολοκλήρωσης της 

Τραπεζικής Ένωσης και την ανάγκη ανοίγματος και ίσης μεταχείρισης όλων των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση· υπενθυμίζει ότι η 

ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

ασφάλισης καταθέσεων και ένα δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας για το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης, οφείλει να συνεχιστεί, όπως πρέπει να συνεχιστούν και τα μέτρα 

για την επίτευξη μιας μείωσης των κινδύνων· 

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 

ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ/ESFS), παρουσίασε για 

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

προτρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν τις νομοθετικές 

διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, 

δεδομένου ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές 

καταστάσεις όπου χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διευκολύνουν ενεργά τη 

νομιμοποίηση χρημάτων· 

4. καλεί την Επιτροπή, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, να εντοπίσει και 

να άρει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να βοηθήσει στην προστασία των 

καταναλωτών· υποστηρίζει ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής πρέπει 

να είναι η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ· 

5. καλεί την Επιτροπή να δώσει την προτεραιότητα στους κανονισμούς αντί των οδηγιών 

ως νομοθετικό μέσο για τη νομοθεσία που αφορά την Τραπεζική Ένωση και τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κατακερματισμού και 

μια κατάσταση όπου οι εποπτικές αρχές θα έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά 

εθνικά καθεστώτα· 

6. τονίζει την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· τονίζει ότι, 

λόγω της συνεισφοράς τους στον ιδιωτικό επιμερισμό των κινδύνων, οι βαθιά και άρτια 
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ενοποιημένες κεφαλαιαγορές είναι συμπληρωματικές προς την Τραπεζική Ένωση, 

αυξάνοντας την οικονομική σύγκλιση, βοηθώντας στην απορρόφηση μελλοντικών 

κλυδωνισμών και πιθανόν συμμετέχοντας σε έναν καλύτερο καταμερισμό της 

χρηματοδότησης, όπου απαιτείται· ζητεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για το ποιο είναι το 

καταλληλότερο πλαίσιο για να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ταχέως εξελισσόμενη 

φύση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι η καλύτερη πρόσβαση σε 

πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης θα βοηθούσε ιδιαίτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και 

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προάγοντας τη στέρεη μεγέθυνσή τους και τη 

βιώσιμη ανάπτυξή τους· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του να συνεχιστεί η διαδικασία εμβάθυνσης και 

ολοκλήρωσης της ΟΝΕ ως συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ενιαίου 

νομίσματος και στην αύξηση της σύγκλισης των οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών και των πολιτικών στον τομέα την αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών 

μελών· τονίζει επ’ αυτού την ανάγκη για μια ισχυρή πολιτική δέσμευση, για μια 

αποτελεσματική διακυβέρνηση και για μια δημοκρατική λογοδοσία σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο, και ειδικά για κοινοβουλευτικό έλεγχο στα διάφορα στάδια του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επαναλαμβάνει ότι, πλην της ρήτρας εξαίρεσης της Δανίας, 

κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να υιοθετήσει το ευρώ· στηρίζει τα περαιτέρω βήματα 

για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας· λαμβάνει γνώση της 

πρότασης της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων 

και συζητά για νέα εργαλεία δημοσιονομικού ελέγχου με σκοπό τη σταθεροποίηση· 

8. λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα στήριξης των 

μεταρρυθμίσεων· τονίζει τη σημασία του να μην εξασθενίσει η συναποφασιστική 

εξουσία του Κοινοβουλίου και η εποπτεία που αυτό ασκεί στη χρήση των κονδυλίων 

της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι κατά την περίοδο 2011-2017 

εφαρμόστηκε πλήρως μόνο το 9 % των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ/CSRs)· 

λαμβάνει υπό σημείωση τον μηχανισμό σύγκλισης που θα παρέχει κίνητρα και θα 

βοηθά τα κράτη μέλη που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ με βιώσιμες δημοσιονομικές 

και οικονομικές πολιτικές για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τα 

κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ· 

9. υπογραμμίζει  τη σημασία του να διασφαλιστεί η προς τα πάνω οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· αναγνωρίζει τη 

σημασία της δημιουργίας του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 

διαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ενισχυθεί και εξορθολογιστεί, τονίζει όμως 

ότι μια καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων θα βοηθούσε να βελτιωθεί ο 

βαθμός υιοθέτησης σε εθνικό επίπεδο, που θα οδηγούσε σε καλύτερη εφαρμογή των 

ΣΑΧ, κάτι που θα βελτίωνε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει ότι 

αποτελεί πρωτίστως και κυρίως ευθύνη των κρατών μελών το να επιλέξουν επαρκείς 

και βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές· 

10. χαιρετίζει το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU και τονίζει ότι το ταμείο θα πρέπει να 

συνεχίσει να μειώνει το επενδυτικό χάσμα μέσα στην ΕΕ· υποστηρίζει τις επενδύσεις 

σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, προκειμένου να προωθηθούν η μεγέθυνση, οι 

επενδύσεις και η απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τις μικρές και μεσαίες 

εταιρείες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και έτσι να βελτιωθεί η ευημερία και να 

προαχθεί η δικαιότερη κατανομή εισοδημάτων και η οικονομική, κοινωνική και 
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εδαφική συνοχή στην Ένωση· 

11. επικροτεί το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα και θεωρεί απαραίτητο να συνεχιστεί η 

διεξοδική αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ΦΠΑ· τονίζει την ανάγκη να 

ενταθεί ο αγώνας κατά της φοροαπάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· 

διαπιστώνει το έργο της Επιτροπής υπέρ της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας· 

12. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, να εντείνουν ακόμη περισσότερο 

τις επικοινωνιακές προσπάθειές τους προκειμένου να εξηγούν το έργο τους και να 

βελτιώσουν την ενημέρωση που διατίθεται στους πολίτες της ΕΕ· 
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