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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα χρηματοδοτικής συνδρομής, που αναπτύχθηκαν 
πρόσφατα για τις χώρες της ευρωζώνης, δεν βασίζονται στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, 
και ότι το άρθρο 143 ΣΛΕΕ ορίζει ρητά τα μέσα που προβλέπονται για τις χώρες εκτός 
ευρωζώνης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής 
συμφωνούνται από κοινού μεταξύ των σχετικών οργάνων της ΕΕ, τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ, 
αλλά ότι η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντα από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ, 

Γ. εκτιμώντας ότι το μνημόνιο που υπέγραψαν οι χώρες που ζητούν χρηματοδοτική 
συνδρομή, θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και την κοινωνική κατάσταση των χωρών 
αυτών και ότι η ανάπτυξη και υλοποίηση των σχετικών δράσεων δεν υποβάλλονται σε 
δημοκρατικό έλεγχο,

1. θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση πλήττει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  ζητεί να 
τροποποιηθεί η Συνθήκη, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέσο χρηματοδοτικής 
συνδρομής εντός του κοινοτικού πλαισίου για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· 

2. επιμένει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να 
λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·  φρονεί ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν στον οικονομικό διάλογο, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο·

3. ζητεί επειγόντως διευκρινίσεις όσον αφορά τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των οργάνων 
που συμμετέχουν στην Τρόικα, καθώς και τις σχέσεις τους με την Ευρωομάδα·

4. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται πλήρως από το δίκαιο της Ένωσης και 
ότι υποχρεούνται όταν ενεργούν στο πλαίσιο της Τρόικας να τηρούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα οποία ισχύουν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

5. φρονεί ότι κάποιοι από τους όρους που επιβάλλει η Τρόικα παραβιάζουν ορισμένα 
θεμελιώδη δικαιώματα.


