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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματά του, οι διακυβερνητικές δομές και 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθιστούν τη θεσμική ευθύνη περισσότερο πολύπλοκη, 

χωρίς να ενισχύουν τη διαφάνεια και τη δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και ότι η 

κοινοτική μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη για τη λειτουργία της Ένωσης· 

2. ζητεί να ενσωματωθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ· προσβλέπει στην πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί να 

προσδιορίσει τους τομείς της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική νομοθετική διαδικασία στον τομέα της 

φορολογίας· ζητεί να συσταθεί θέση Αντιπροέδρου της Επιτροπής, αρμόδιου για την 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)· ζητεί να δημιουργηθεί μια γραμμή του 

προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των πολιτικών της 

ζώνης του ευρώ· 

3. επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία αυτά χρόνια στον τομέα της 

Τραπεζικής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την υλοποίησή της 

πρέπει να συνεχιστούν έτσι ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να δημιουργηθεί ένας 

δημοσιονομικός μηχανισμός ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ)· ζητεί 

να μεταρρυθμιστεί ο ΕΜΣ ώστε να λειτουργήσει ως δημοσιονομικός μηχανισμός 

ασφάλειας για το ΕΤΕ· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη 

δήλωση που διατυπώθηκε στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ στις 29 Ιουνίου 2018, στην 

οποία επιβεβαιώνεται ότι ο ΕΜΣ θα παρέχει τον κοινό μηχανισμό ασφάλειας για το 

ΕΤΕ και θα ενισχυθεί περαιτέρω· επικροτεί και ενθαρρύνει ανεπιφύλακτα τις 

πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών μελών που σχεδιάζουν να προσχωρήσουν στην 

Τραπεζική Ένωση· 

4. ζητεί να ενδυναμωθεί, στο νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να ενισχυθεί 

το δημοκρατικό καθήκον λογοδοσίας· 

5. εκτιμά ότι με το Brexit παρέχεται ευκαιρία μετάβασης από μοντέλα που προβλέπουν 

«ρήτρες αυτοεξαίρεσης» προς μοντέλα που δεν εισάγουν διακρίσεις και στηρίζουν 

«ρήτρες προσχώρησης»· τονίζει ότι με μοντέλα που προβλέπουν «ρήτρες 

προσχώρησης», η πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας «διαρκώς στενότερης ένωσης» 

δεν θα περιορίζεται σε ενιαίες λύσεις στη βάση ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή, 

αλλά θα καθίσταται δυνατή η απαραίτητη για την επίτευξη προόδου ευελιξία, ενώ θα 

παραμένει ανοικτή η θύρα για τα κράτη μέλη που επιθυμούν και είναι σε θέση να 

εκπληρώσουν τα απαραίτητα κριτήρια· 

6. ζητεί όλα τα μελλοντικά μοντέλα μεταβλητής ολοκλήρωσης να σχεδιαστούν κατά 

τρόπο ώστε να προσφέρουν κίνητρα και αμέριστη υποστήριξη στα κράτη μέλη που 

προσβλέπουν στην ολοκλήρωση και τα οποία προσπαθούν, μέσω οικονομικής 

ανάπτυξης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να εκπληρώσουν σε εύλογο χρονικό 

διάστημα τα αναγκαία κριτήρια· 

7. τονίζει τη σπουδαιότητα του Ταμείου Συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων για τη 

σύγκλιση, και χαιρετίζει προγράμματα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των 
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μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα στηρίξουν τα κράτη μέλη ώστε να προσχωρήσουν στη 

ζώνη του ευρώ και να υιοθετήσουν το ευρώ ως νόμισμά τους· τονίζει τη σημασία των 

επενδυτικών κεφαλαίων και της ΕΤΕπ για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος 

στην ΕΕ, τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και την καταβολή πρόσθετων 

προσπαθειών και πόρων για την επίτευξη κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης μεταξύ των 

κρατών μελών και εντός αυτών· υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

συνιστά τον καταλύτη για την οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση των οικονομιών 

των κρατών μελών τα οποία την συναπαρτίζουν· καλεί την Επιτροπή να δώσει 

προτεραιότητα στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και στην επιτάχυνση των 

εργασιών που αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων στην ολοκλήρωσή της. 
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