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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (τελική έκθεση) (2010/2242 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 7ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη σύσταση, τις 
αρμοδιότητες, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της εντολής της Ειδικής 
Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση (επιτροπή 
CRIS), που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού του1,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 16ης Ιουνίου 2010 για παράταση της εντολής της 
επιτροπής CRIS έως την 31η Ιουλίου 2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την καινοτόμο 
χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο3,

– έχοντας υπόψη το υπό εφαρμογή νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά την αλλαγή της Συνθήκης, την οικονομική διακυβέρνηση, την Πράξη για την 
Ενιαία Αγορά και τις ενεργειακές πολιτικές,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματά του ύστερα από τις προτάσεις της Ειδικής επιτροπής 
σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη 
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (SURE) για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,

– έχοντας υπόψη τις συνεισφορές των ακόλουθων εθνικών κοινοβουλευτικών 
συνελεύσεων: Bundesrat της Αυστρίας, Γερουσία και Βουλή Αντιπροσώπων του Βελγίου, 
Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας, Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, Folketinget της 
Δανίας, Eduskunta της Φινλανδίας, Bundestag της Γερμανίας, Βουλή των Ελλήνων, 
Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας, Βουλή Αντιπροσώπων της Ιταλίας, Saeima της Λετονίας, 
Seimas της Λιθουανίας, Συνέλευση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Εθνοσυνέλευση της 
Σλοβενίας, Riksdagen της Σουηδίας, Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων του 
ΗΒ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική 
και Κοινωνική Κρίση (A7-0000/2011),

A λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κόστος της κρίσης είναι μεγάλο, με τη μείωση της 
απασχόλησης στην ΕΕ κατά 1,8% να έχει αποτέλεσμα 23 εκατομμύρια οικονομικώς 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα , P7_TA(2009)0025.
2 Εγκριθέντα κείμενα , P7_TA(2010)0376.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ-PROV(2011)0080.
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ενεργά άτομα να βρίσκονται στην ανεργία (9,6% του συνόλου), ποσοστό ανεργίας των 
νέων 21%, αβέβαιες προοπτικές ανάκαμψης της απασχόλησης και ποσοστό 17% των 
πολιτών της ΕΕ που κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στις νότιες όχθες της Μεσογείου μπορούν να γίνουν 
αντιληπτές σαν συνέπεια της διασύνδεσης των οικονομιών και ότι χρησιμεύουν σαν 
υπόμνηση της αξίας της δημοκρατίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, η 
μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς δεν έχει ακόμα επιτύχει τον στόχο της, ο 
οποίος θα έπρεπε να είναι η χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων επενδυτικών αναγκών 
και της δημιουργίας απασχόλησης, ενώ η μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης δεν 
έχει αντιμετωπίσει αρκετά αποτελεσματικά το ζήτημα των ανισορροπιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 2013, η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να καμφθεί 
κατά περίπου 4,8% του ΑΕγχΠ σε ετήσιο μέσο όρο και να βρεθεί κατά την προσεχή 
δεκαετία αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με την τελευταία εικοσαετία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση φανερώνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης και οράματος στο 
εσωτερικό της ΕΕ,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 υποστήριξε 
απερίφραστα πως εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι σαφείς στρατηγικές, μακροπρόθεσμες 
επιλογές πολιτικής με κοινή συμφωνία και χρηματοδότηση που να αποφέρουν 
προστιθέμενη αξία στα 27 κράτη μέλη, καθώς και επιλογές που να πραγματοποιούνται 
από τους πολιτικούς για τους πολίτες και μαζί με τους πολίτες,

I. Ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος και κρίση του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας 
έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους και ευρωομολόγων

1. υπενθυμίζει το τρίγωνο των διασυνδεδεμένων ευπαθειών, όταν η χρηματοπιστωτική 
κρίση έχει προκαλέσει εκτόξευση των δημόσιων ελλειμμάτων με επακόλουθες εντάσεις 
στις αγορές τίτλων δημόσιου χρέους·

2. τονίζει ότι ο υποβιβασμός της πιστωτικής αξιολόγησης του δημόσιου χρέους στην 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία από τους οργανισμούς αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας οδήγησε σε άνοδο της κερδοσκοπίας και σε κινδυνόφοβη 
συμπεριφορά των επενδυτών και ότι, σαν αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση μέσω της 
αγοράς με ανεκτά επιτόκια έχει αποκλειστεί για την Ελλάδα και τη Ιρλανδία, γεγονός που 
προκάλεσε την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΕ-
ΔΝΤ·

3. σημειώνει ότι οι διμερείς ή πολυμερείς προσεγγίσεις του ζητήματος εκ μέρους των 
κρατών μελών θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ολοκλήρωση, και επικροτεί την ιδέα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών· 

4. υπογραμμίζει ότι η κρίση του δημόσιου χρέους αποκάλυψε τους κινδύνους των 
ενδοευρωπαϊκών ανισορροπιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιδράσει η ΕΕ σαν μια 



PR\860361EL.doc 5/17 PE460.836v01-00

EL

ενιαία οντότητα, να αναπτύξει μια κοινή δημοσιονομική πολιτική με επαρκή ενωσιακό 
προϋπολογισμό και να δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς για τη διαχείριση κρίσεων και 
τη δημοσιονομική σύγκλιση· 

5. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα υπερχρεωμένα κράτη μέλη για 
δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· 

6. ζητά μια εκτεταμένη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και συνεκτική δέσμη 
μεταρρυθμίσεων, η οποία να αντιμετωπίζει τις θεμελιώδεις υποκρυπτόμενες αιτίες της 
κρίσης του δημόσιου χρέους και να περιλαμβάνει την ίδρυση ευρωπαϊκού δημόσιου 
ταμείο με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ· ζητά επιπλέον μέτρα 
για την υπερνίκηση της τωρινής έλλειψης ανταγωνιστικότητας με κατάλληλες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όποτε είναι απαραίτητες, και με ισορροπημένες δημόσιες 
δαπάνες· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επανέλθουν σε βιώσιμα δημόσια 
οικονομικά·

7. ζητά την έκδοση ευρωομολόγων που θα προωθούν την ολοκλήρωση της αγοράς, την 
ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους δανεισμού· επισημαίνει ότι τα 
ευρωομόλογα θα μπορούσαν να τονώσουν τη συμμόρφωση προς το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), σε συνδυασμό με συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να κάνουν τις κεφαλαιαγορές σταθερότερες και να στηρίξουν την 
αντίληψη για το ευρώ σαν παγκόσμιο ‘ασφαλές καταφύγιο’· υπενθυμίζει ότι η κοινή 
έκδοση ευρωομολόγων απαιτεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση κοινής οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής και πρέπει να γίνει έτσι που να αποβαίνει επωφελής για όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και για την ευρωζώνη στο σύνολό της·

8. προτείνει συνεπώς να περιοριστεί η έκδοση ευρωομολόγων σε ποσοστό χρέους ίσο προς 
60% του ΑΕγχΠ, με ευθύνη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σαν δημόσιο χρέος 
αυξημένης εξασφάλισης, και να συνδεθεί με κίνητρα για τη μείωση του δημόσιου χρέους 
στο επίπεδο αυτό· υποστηρίζει ότι ο γενικότερος στόχος των ευρωομολόγων πρέπει να 
είναι η μείωση του δημόσιου χρέους και η αποφυγή του ηθικού κινδύνου· 

9. σημειώνει ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του άρθρου 125 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου το 
προσωρινό σύστημα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
(ΕΤΧΣ) να μετατραπεί σε μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) έως το 
2013· ζητά να επιτρέψει αυτή η τροποποίηση της Συνθήκης στον ΕΜΣ να μετατραπεί σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό δημόσιου χρέους σε μεταγενέστερη φάση·

II. Παγκόσμιες ανισορροπίες και παγκόσμια διακυβέρνηση

10. υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι οι δύο κυριότεροι πρόξενοι παγκόσμιων 
ανισορροπιών και ζητά να συμμετέχει η Κίνα ενεργά στο παγκόσμιο σύστημα 
διακυβέρνησης·

11. τονίζει ότι η επανισορρόπηση της παγκόσμιας ζήτησης χρειάζεται ασύμμετρη 
προσέγγιση: οι χώρες με μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα (π.χ. Κίνα) πρέπει να 
διαφοροποιήσουν τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξής τους και να τονώσουν την 
εσωτερική ζήτηση, ενώ οι χώρες με μεγάλα ελλείμματα (π.χ. ΗΠΑ) πρέπει να αυξήσουν 
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την εσωτερική αποταμίευση και να ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

12. υποστηρίζει την G20 στις προσπάθειές της να ρυθμίσει τις αγορές παραγώγων επί 
βασικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα των τιμών 
στις γεωργικές αγορές και να καταπολεμήσει την υπέρμετρη κερδοσκοπία·

13. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των πρώτων υλών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
επίσης της επισιτιστικής ασφάλειας και της σταθερότητας της τιμής των τροφίμων για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και των συνακόλουθων πληθωριστικών πιέσεων σε παγκόσμια 
κλίμακα·

14. ζητά να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης 
(CDS)·

15. σημειώνει την τάση να διοχετεύονται στις αναδυόμενες οικονομίες πολύ μεγάλα ποσά 
ιδιωτικών επενδύσεων, με τις εισροές να αναμένονται κοντά στο 1 τρισ. δολάρια για το 
2011· τονίζει την ανάγκη να προληφθούν οι κερδοσκοπικές φούσκες με έλεγχο και 
εποπτεία των παγκόσμιων ροών κεφαλαίου, κατά τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα 
στους μακροοικονομικούς στόχους έναντι της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

16. επισημαίνει την εκ νέου συγκέντρωση των παραγόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς, 
όπως δείχνει η συγχώνευση της Deutsche Börse και του NYSE Euronext, και τονίζει ότι 
οι κίνδυνοι που συνδέονται με νέες κερδοσκοπικές κινήσεις δεν επιτρέπουν 
βελτιστοποίηση των συνθηκών για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση·

17. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δεν 
συμβάλλει στις παγκόσμιες ανισορροπίες, αλλά θα υφίστατο μεγάλο πλήγμα από μια 
ταραχώδη διόρθωση των ανισορροπιών μέσω υποτίμησης του δολαρίου· σημειώνει ότι η 
ΕΕ πρέπει να συντονίσει μεθοδικά με τις ΗΠΑ τις πολιτικές της για το εμπόριο και τις 
συναλλαγματικές ανισορροπίες, προκειμένου να αποφευχθεί μια γρήγορη υποτίμηση του 
δολαρίου·

18. τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται αν αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις προκειμένου να 
βελτιώσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
ασθενική εσωτερική οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη της απασχόλησης· εσωτερικές 
ανισορροπίες που εντείνονται με την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και της ΟΝΕ· 
δυσχέρειες στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και στην οικοδόμηση της σύγκλισης· 
και έλλειψη πολιτικού ειδικού βάρους στη διεθνή σκηνή·

19. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ‘μιλάει με μια φωνή’ και να προωθεί σε όλο τον κόσμο τη 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την καλή 
διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το δίκαιο εμπόριο, σύμφωνα με το εσωτερικό 
της θεματολόγιο, καθώς επίσης να καταπολεμά τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και τους 
φορολογικούς παραδείσους·

20. υπενθυμίζει την επιμονή του υπέρ μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης της παγκόσμιας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης, προκειμένου να προωθηθεί η 
διαφάνεια και η λογοδοσία και να εξασφαλιστεί συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές των 
διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών· ζητά να ενσωματωθούν οι 
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οργανισμοί του Μπρέτον Γουντς στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα πρέπει να 
συναρμοστούν με τον ΠΟΕ, τη ΔΟΕ και έναν παγκόσμιο περιβαλλοντικό οργανισμό που 
χρειαστεί να δημιουργηθεί·

21. ζητά να μετατραπεί η G20, που αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, σε ένα 
νέο Οικονομικό Συμβούλιο Ασφαλείας· ζητά επιπλέον να μεταρρυθμιστεί το ΔΝΤ και να 
του χορηγηθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική εποπτεία των μελών του, με στόχο να συγκροτηθεί ένα 
αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας για την καταπολέμηση των παγκόσμιων ανισορροπιών·

22. ζητά να θεσπιστούν νέες ρυθμίσεις χρηματοδοτικής συνδρομής ως εξής:

– ένα μεταρρυθμισμένο ΔΝΤ θα μπορούσε να ενεργεί σαν παγκόσμιος έσχατος 
δανειστής και να αντιπαλέψει την ανάγκη των επιμέρους χωρών να συσσωρεύουν 
συναλλαγματικά αποθέματα, εφόσον ενισχυθεί η ικανότητά του να παρέχει 
βραχυπρόθεσμη ρευστότητα και ισχυρότερα χρηματοδοτικά δίχτυα ασφαλείας·

– Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ): η τρέχουσα κρίση έχει αναδείξει την 
ανάγκη δημιουργίας κινήτρων ώστε οι χρηματοπιστωτικές αγορές να στραφούν στις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στη (βιώσιμη) ανάπτυξη· ο χρηματοδοτικός ρόλος 
των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να 
αναβαθμιστεί, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες 
χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών· ένα σημαντικό μέρος των εσόδων από 
τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) πρέπει να διατεθεί για τη 
χρηματοδότηση της επίτευξης των ΑΣΧ·

III.Για ένα νέο νομισματικό σύστημα

23. υπενθυμίζει ότι ένας νομισματικός πόλεμος θα μπορούσε να ανατρέψει όλες τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι πολίτες της ΕΕ ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για 
μείωση του δημόσιου χρέους και δρομολόγηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 
υπενθυμίζει ότι οι κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος (ΠΟΕ) δεν καλύπτουν 
τις ροές κεφαλαίων και δεν συνδυάζονται με ένα πολυμερές νομισματικό σύστημα·

24. αναγνωρίζει την παγκόσμια ανησυχία για τη λειτουργία του διεθνούς νομισματικού 
συστήματος και ζητά να γίνει επειγόντως ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός· ζητά, κατά 
συνέπεια, τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς νομισματικού συστήματος (ΔΝΣ) με στόχο 
τη συστηματική και εκτεταμένη μακροοικονομική συνεργασία με βιώσιμη και 
ισορροπημένη παγκόσμια ανάπτυξη· 

25. Τονίζει ότι το ΔΝΣ πρέπει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα: 

– συναλλαγματικές ισοτιμίες: το πρώτο βήμα θα ήταν να εφαρμοστούν πολιτικές που θα 
επιτρέπει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες να προσαρμόζονται βαθμιαία στα θεμελιώδη 
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα·

– αποθεματικό νόμισμα: θα χρειάζονταν μεταρρυθμίσεις στο διεθνές αποθεματικό 
σύστημα ώστε τα συναλλαγματικά αποθέματα να μην προκαλούν παγκόσμιες 
ανισορροπίες· το ισχύον διεθνές αποθεματικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο θα 
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μπορούσε να αντικατασταθεί βαθμιαία από ένα πολυμερές σύστημα (δέσμη νομισμάτων, 
στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το ευρώ, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΔΤ) και 
τα κυριότερα νομίσματα αναδυόμενων αγορών, όπως το κινεζικό γιουάν και το 
βραζιλιανό ρεάλ)·

– ροές κεφαλαίων: θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα πολυμερές σύστημα κανόνων 
προκειμένου να ευνοηθούν οι μακροπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων, να διευκολυνθούν οι 
κανονικές εκροές κεφαλαίων,  καθώς επίσης να αποφευχθούν παρενέργειες στις 
κατατμημένες αγορές τίτλων και να εξασφαλιστεί διαφανής, ανοικτή και εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών κρατικών ομολόγων·

26. ζητά επιπλέον να εξεταστεί –μακροπρόθεσμα– η δυνατότητα δημιουργίας ενός 
παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος βασισμένου στην ανάπτυξη και τον 
μετασχηματισμό των ΕΔΤ και του ΔΝΤ·

IV. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της ΕΕ, εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 με την προώθηση της καινοτομίας και των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων για απασχόληση και ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα, σύγκλιση και η στρατηγική ΕΕ 2020

27. ζητά να ληφθούν πλήρως και συστηματικά υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020 και όλες οι 
εσωτερικές ανισορροπίες της ΕΕ κατά τον προσδιορισμό του περιεχομένου του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

28. τονίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής ΕΕ 2020 εξαρτάται από τον ενστερνισμό της εκ 
μέρους των κρατών μελών, των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων· 
υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα ενός ισχυρού κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, καθώς και τη σπουδαιότητα 
της προώθησης ενός γνήσιου ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου για τις μακροοικονομικές 
πολιτικές και μέτρα·

29. τονίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνοδεύεται από μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους σαν εκείνους που προσδιορίζει η στρατηγική Ευρώπη 2020, 
ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, τις επενδύσεις σε 
υποδομές και μια οικονομία βασισμένη στη γνώση· σημειώνει ότι οι διάφορες εθνικές και 
ενωσιακές πολιτικές πρέπει να παρέχουν συνεκτική υποστήριξη στη στρατηγική και ότι η 
δημοσιονομική πειθαρχία δεν πρόκειται από μόνη της να λύσει όλα τα προβλήματα·

30. επισημαίνει τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση, με τη μεγάλη κάμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης εξαιτίας της σημαντικής 
ανόδου της διαρθρωτικής και μακροπρόθεσμης ανεργίας, την πτώση του ποσοστού των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και τον αυξημένο ανταγωνισμό εκ μέρους 
των αναδυόμενων οικονομιών·

31. αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να ξεπεραστούν οι τωρινές ανισορροπίες στο εσωτερικό 
της ΕΕ, δεν αρκεί μια πανομοιότυπη για όλους προσέγγιση και ότι, για να είναι 
αποτελεσματικός, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να λάβει δεόντως 
υπόψη το σημείο εκκίνησης κάθε μιας από τις οικονομίες της ΕΕ·
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32. ζητά μεγαλύτερη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ· πιστεύει ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να επικεντρωθεί στους καίριους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και να αποσκοπεί στην αύξηση του ύψους των δαπανών της 
ΕΕ, ιδίως προκειμένου για τη χρηματοδότηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας της ΕΕ και των κρατών μελών, όπου μπορεί να 
υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 

33. τονίζει ότι τόσο η γεωργική πολιτική όσο και η πολιτική συνοχής πρέπει να παίξουν 
βασικό ρόλο στη στήριξη της στρατηγικής ΕΕ 2020· πιστεύει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 πρέπει να περιλαμβάνει ποικίλες πτυχές,  όπως είναι η 
ευθυγράμμιση των εθνικών και του ενωσιακού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης 
της ΚΓΠ, με τα κονδύλια συνοχής, π.χ. με εγγύηση της δίκαιης κατανομής των πόρων 
μεταξύ περιφερειών, καθώς και οι δαπάνες για την εκπαίδευση, την καινοτομία και την 
Ε&Α·

34. υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 θα είναι αξιόπιστη μόνο να στηριχθεί 
με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, και συνεπώς υποστηρίζει:

– συνεκτικά συμπεράσματα για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και 
έναν προϋπολογισμό της ΕΕ ο οποίος να εστιάζεται σε πολιτικές που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

– την κατανομή των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ με βάση την οικονομική και 
κοινωνική τους αποτελεσματικότητα· την αναδιοχέτευση όσων πόρων δεν 
απορροφούνται από τα κράτη μέλη σε δημόσιες επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ για 
υποδομές, εκπαίδευση, καινοτομία και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης·

– την παροχή τεχνικής συνδρομής προσανατολισμένης στη βελτίωση της 
απορρόφησης των κονδυλίων και στην αποτελεσματική υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων·

– την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βέλτιστη χρήση των καινοτόμων διευθετήσεων 
χρηματοδότησης· 

– μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα σημαντικά μεγαλύτερων κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις· 

– μέτρα για να εξασφαλιστεί ευχερέστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση· 

– ευχερέστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και λιγότερες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για τις ΜΜΕ· 

Ενεργειακές πολιτικές και εσωτερική αγορά

35. θεωρεί ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας, ιδίως ως προς την 
εξωτερική της διάσταση, και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά αποτελούν πολιτικές 
πρωτοβουλίες πρωταρχικής σημασίας, οι οποίες στηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες· τονίζει ότι η κρίση έχει δείξει ξεκάθαρα 



PE460.836v01-00 10/17 PR\860361EL.doc

EL

πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η βιομηχανική βάση και το καινοτομικό δυναμικό της 
ΕΕ με διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά και της κινητικότητας και με 
καταπολέμηση της κοινωνικής και εδαφικής κατάτμησης σε όλη την ΕΕ·

36. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, όπως και η αποδοτική 
χρήση τους, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· 

Μετανάστευση

37. τονίζει ότι τόσο οι σημαντικές επαναστάσεις στις γειτονικές μας περιοχές όσο και οι 
δημογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ απαιτούν κοινή μεταναστευτική πολιτική· τονίζει ότι 
πρέπει να ενθαρρυνθεί μια αυξημένη κινητικότητα της εργασίας, με εξασφάλιση ίσων 
όρων απασχόλησης και κοινωνικών συνθηκών και δικαιωμάτων για όλους τους 
εργαζομένους, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς κοινωνικοασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών παροχών·

ΜΜΕ, καινοτομία και Ε&Α

38. συνιστά να ενθαρρύνει και να διευκολύνει η Επιτροπή την αύξηση της χρηματοδότησης 
ΜΜΕ σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, μέσω είτε κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 
είτε εισαγωγής σε χρηματιστήριο, και τη μείωση της εξάρτησης από τον δανεισμό, ιδίως 
για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη 
κεφαλαίων για Ε&Α·

39. προτρέπει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/ Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ/ ΕΤΑΕ) ηγετικός ρόλος στην απελευθέρωση πόρων για τις ΜΜΕ με 
χρησιμοποίηση πιο εξορθολογισμένων και σαφέστερων διαδικασιών, ώστε να μπορούν οι 
ΜΜΕ να βρουν εύκολα το σημείο εισόδου τους· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ/ ΕΤΑΕ πρέπει να 
λειτουργεί σαν φίλτρο, εστιάζοντας στους ενδεικνυόμενους τομείς προτεραιότητας εντός 
της στρατηγικής ΕΕ 2020, και σαν μέντορας για επιλεγμένες ομάδες ΜΜΕ, 
συμμετέχοντας στις συζητήσεις με τις τράπεζες και τις ομάδες τους για τη διαχείριση 
κινδύνου με στόχο να βοηθηθούν οι ΜΜΕ στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμου 
δανεισμού·

40. τονίζει ότι η επόμενη γενιά των ενωσιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης πρέπει να 
υποστηρίζει συστηματικά τις ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο· 

Φορολογία

41. τονίζει ότι τόσο η ΟΝΕ όσο και η εσωτερική αγορά απαιτούν αποφασιστική μετάβαση 
στη φορολογική εναρμόνιση· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού, της φοροαποφυγής ή 
φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, για τη 
βελτίωση των φοροεισπρακτικών συστημάτων και για την καθιέρωση ενός κοινού 
ενοποιημένου φόρου εταιρειών· επικροτεί τη στρατηγική για τον ΦΠΑ, την οποία 
σκοπεύει να παρουσιάσει η Επιτροπή με στόχο την εξεύρεση ενός συστήματος που να 
αποκλείει την απάτη·
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42. πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση έχει κρίσιμη σημασία στις σημερινές συνθήκες, όπου τα 
κράτη μέλη χρειάζεται να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς τους· επισημαίνει ότι ο 
φορολογικός ανταγωνισμός είναι αποδεκτός μόνο εφόσον δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ικανότητα των κρατών μελών να εισπράττουν τα έσοδα που ευλόγως αναμένουν· 

43. πιστεύει ότι η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τη φορολογική στρατηγική των κρατών μελών και την προθυμία τους να συνεργαστούν 
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την προώθηση της φορολογικής 
εναρμόνισης·

Απασχόληση

44. τονίζει ότι οι νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη 
δίκαιης, πράσινης και έξυπνης ανάπτυξης, και συνεπώς ζητά:

– δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς που βασίζονται στην καινοτομία και 
στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως οι τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος· 

– μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των περισσότερο 
ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και για τη μείωση της ανεργίας των 
νέων·

– την ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης για 
τις πιο ευάλωτες ομάδες·

– για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας θέσεις 
εργασίας που να παρέχουν αξιοπρεπές εισόδημα· 

45. πιστεύει ότι εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εταιρικής 
διακυβέρνησης όσον αφορά τα κίνητρα των ιθυνόντων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις 
και δημιουργία θέσεων εργασίας· προτείνει να εκπονείται ετήσια έκθεση που να αξιολογεί 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά εταιρείες με άνω των 250 απασχολουμένους 
και με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκ. ευρώ·

Εκπαιδευτική στρατηγική 

46. τονίζει πόσο σημαντική είναι η μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να εφοδιάζονται καλύτερα τα άτομα με τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων 
απασχόλησης, παραγωγικότητας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας· σημειώνει ότι, έως 
το 2020, το 85 % των θέσεων εργασίας θα απαιτεί δεξιότητες υψηλού ή μεσαίου επιπέδου 
και το ποσοστό των θέσεων εργασίας για τα άτομα με λίγα προσόντα θα μειωθεί σε 15 %·

47. προτείνει την κατάρτιση ευρωπαϊκού προγράμματος με τη μορφή συμπράξεων ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα (ΣΙΔ) για τη διά βίου μάθηση, υπό ευρωπαϊκή αιγίδα και με 
χρησιμοποίηση του προγράμματος Erasmus ως υποδείγματος για τον συντονισμό των ΣΙΔ 
εθνικής και περιφερειακής κλίμακας· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνεργατικούς σχηματισμούς πανεπιστημίων, βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
φορέων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και ΜΜΕ, και να παρέχει στους εργαζομένους –
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συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, οι νέοι και οι 
περισσότερο ηλικιωμένοι, καθώς επίσης οι προσωρινοί και οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι– πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά διακλαδικά 
αξιοποιήσιμες δεξιότητες στο πλαίσιο της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση· 

48. υποστηρίζει σθεναρά την αύξηση του αριθμού των φοιτητών στην Ευρώπη με μείωση 
των φραγμών στην κινητικότητά τους, με βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και με προώθηση μιας περισσότερο επιχειρηματικής 
νοοτροπίας στην κοινωνία· προτείνει να καθιερωθεί μια ευρωπαϊκή υποτροφία 
καινοτομίας, η οποία να συμβάλλει στην προώθηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
χρειάζονται στους καινοτόμους τομείς και ταυτόχρονα να διευκολύνει τη δημιουργία 
δικτύων και συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ·

49. υποστηρίζει την έκκληση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για αύξηση των 
δημόσιων δαπανών στην ανώτατη εκπαίδευση σε 3% του ΑΕγχΠ· πιστεύει ότι ο στόχος 
αυτός απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση των εν λόγω δαπανών κατά την αξιολόγηση του ΣΣΑ·

V. Αναστοχασμός για την ΕΕ: πέρα από την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση

50. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σταυροδρόμι: είτε τα κράτη μέλη θα 
αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες για εμβάθυνση της ολοκλήρωσης είτε, 
λόγω αποτελμάτωσης στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων και αποκλίσεων στο οικονομικό 
επίπεδο, η ΕΕ θα μπορούσε να θρυμματιστεί· 

51. ζητά βαθύτερη πολιτική ένωση, στην οποία να δοθεί ισχυρότερος ρόλος στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης όσον αφορά τη χάραξη αλλά και τον συντονισμό κοινών πολιτικών·

52. τονίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση, με συγκλίνουσες οικονομικές, δημοσιονομικές 
και κοινωνικές πολιτικές, πρέπει να οργανωθεί με χρησιμοποίηση της κοινοτικής μεθόδου 
και υπό την επίβλεψη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

53. θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) 
και τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αποτελεί ένα πρώτο βήμα στη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται να συντελεσθεί κι άλλη πρόοδος για να 
εξασφαλιστεί άμεση εποπτεία, σε επίπεδο ΕΕ, των συστημικών οργανισμών όπως είναι οι 
οντότητες υψηλής μόχλευσης· υπογραμμίζει ότι οι νέοι φορείς πρέπει να λάβουν 
ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους ανάλογους προς τις ευθύνες τους· 

54. πιστεύει ότι, εκτός της εποπτείας που αποβλέπει στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας, χρειάζεται εποπτεία για ενδεχόμενες φούσκες και για τη βέλτιστη 
κατανομή του κεφαλαίου υπό το πρίσμα των μακροοικονομικών προκλήσεων και στόχων, 
και ότι η φορολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο και γι' αυτό τον σκοπό·

55. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη ρύθμιση ορισμένων 
χρηματοπιστωτικών δομών που το μέγεθός τους μπορεί να αποτελέσει απειλή για την 
ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να αντισταθούν στις απαιτήσεις τους και των 
εποπτικών αρχών να επιβλέπουν τις δραστηριότητές τους· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον ενδείκνυται να διαχωριστούν οι επενδυτικές τράπεζες από τις 
τράπεζες καταθέσεων·
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56. τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης του δημόσιου χρέους και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, σύγκλισης και αλληλεγγύης της ΕΕ απαιτούν μετατόπιση 
αρμοδιοτήτων και δαπανών προς την Ένωση·

57. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός 
προκειμένου να εμβαθυνθεί η πολιτική ένωση και η οικονομική ολοκλήρωση, το οποίο θα 
συνδυάζει τη νομισματική ένωση με έναν κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους μεταξύ 5% 
και 10% του ενωσιακού ΑΕγχΠ και αντίστοιχη μείωση των εθνικών προϋπολογισμών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η φορολογική ουδετερότητα για τους πολίτες καθώς οι εθνικές 
πολιτικές θα αντικαθίστανται (π.χ. στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής για την ασφάλεια, στους κλάδους της ενέργειας και των μεταφορών, στην 
αναπτυξιακή συνεργασία και στην Ε&Α)·

58. τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων με ενίσχυση και θεσμοθέτηση του
μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου·

59. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί τη νομιμοποίησή της από τις δημοκρατικές 
αξίες που προβάλλει, τους στόχους που επιδιώκει, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τα 
μέσα που έχει στη διάθεσή της· πιστεύει ότι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής 
ολοκλήρωσης και η εξασφάλιση της σταθερότητας της ευρωζώνης και της Ένωσης στο 
σύνολό της θα απαιτήσουν περαιτέρω αλλαγές όσον αφορά: την εξωτερική εκπροσώπηση 
της ευρωζώνης· τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία για θέματα φόρου εταιρειών 
και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής· την αμοιβαία έκδοση τίτλων δημόσιου χρέους και 
ευρωομολόγων· τη δανειοληπτική ικανότητα της ΕΕ· μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα 
στις οικονομικές και τις κοινωνικές πολιτικές· τους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ· και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

60. ζητά να μετασχηματιστεί η Συνθήκη Ευρατόμ σε Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα, με 
αρμοδιότητα για τις νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα δίκτυα μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και την ασφάλεια του εφοδιασμού, τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, 
καθώς και την παροχή καθολικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές· 

61. θεωρεί ότι, παράλληλα προς τις αλλαγές της Συνθήκης σε σχέση με τον μηχανισμό 
σταθερότητας, αυτά τα αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο 
πλαίσιο μιας Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 48§3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

62. πιστεύει ότι, αν αυτό δεν συμβεί, θα χρειαστεί ενισχυμένη συνεργασία βάσει του άρθρου 
329 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορέσει η ευρωζώνη να λειτουργήσει κατά τρόπο δημοκρατικό 
και αποτελεσματικό·

63. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, 
καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εντολή και παράταση της εντολής

Με απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε στο 
εσωτερικό του μια ειδική επιτροπή για τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική 
κρίση (CRIS).

Στις 20 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμά του σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
και πρωτοβουλίες, με βάση την ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής CRIS που εγκρίθηκε από 
την επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2010.

Αλλά ο τερματισμός της θητείας της ειδικής επιτροπής εν μέσω της χρηματοπιστωτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης θα έδινε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θεωρεί πως η κρίση έχει λήξει, ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές κάθε άλλο παρά έχουν 
σταθεροποιηθεί και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δίνουν αγώνα με 
εντεινόμενες οικονομικές και κοινωνικές απειλές. Η χρηματοπιστωτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση των ετών 2007-2009 αποτέλεσε θεμελιώδη πρόκληση για το ισχύον 
σύστημα διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στην ΕΕ σημειωνόταν 
η σοβαρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση από καταβολής ΕΕ και μια πρωτοφανής και 
δυσοίωνη απειλή για τη σταθερότητα του ευρώ, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και στη συνοχή της ΕΕ. Φάνηκε ότι, στη χειρότερη 
περίπτωση, εκείνο που διακυβευόταν ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ η ύπαρξη της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης, η εσωτερική αγορά και η κοινωνική βάση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Αυτές οι διαπιστώσεις και προκλήσεις δεν προσδιορίζονταν στην ενδιάμεση έκθεση. Το έργο 
που έχει συντελεσθεί μέχρι στιγμής στην επιτροπή CRIS μας έχει επιτρέψει να αποκτήσουμε 
βαθειά και σφαιρική γνώση της κρίσης, να συναγάγουμε συμπεράσματα και να 
διατυπώσουμε σημαντικές συστάσεις. Οι πτυχές των δημόσιων επενδύσεων και της 
δημοσιονομικής πολιτικής υπήρξαν μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, και οι συναφείς 
διαπιστώσεις μας χρειάστηκε να εξεταστούν διεξοδικότερα –όσον αφορά τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ– από την προταθείσα Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους 
δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (SURE).
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων, χρειαζόταν να παραταθεί η εντολή της ειδικής επιτροπής 
CRIS: 
- για την εκπόνηση συστάσεων για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο της ΕΕ, οι οποίες θα 
συμπληρώνουν όσες συστάσεις της CRIS έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Οι πρόσθετες αυτές συστάσεις θα έπρεπε να ληφθούν εν συνεχεία υπόψη από 
την προαναφερθείσα Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους 
δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013·

- για τη συγκρότηση μηχανισμών και τη χάραξη συντονισμένων πολιτικών για το ξεπέρασμα 
της κρίσης του δημόσιου χρέους στα κράτη μέλη και την αποσόβηση της επανάληψής της 
μέσω της αντιμετώπισης των υποκρυπτόμενων αιτίων, ενώ ταυτόχρονα θα προωθείται ισχυρή 
και βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Επιπλέον, χρειάζεται να γίνουν κι άλλα προκειμένου 
να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος ενωσιακός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων και να 
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προσδιοριστεί μια πολιτική στρατηγική για το μέλλον, η οποία να συμπεριλαμβάνει και να 
συνδέεται με τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, τη δημοσιονομική πολιτική και τις επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, τη ρύθμιση και 
εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς επίσης τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης και την εκπροσώπηση της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα·
- για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, των οποίων, σύμφωνα με 
την έκθεση που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, πρέπει να ζητείται η γνώμη.
Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 16 Ιουνίου 2010 να παρατείνει την εντολή 
της επιτροπής CRIS έως τα τέλη Ιουλίου του 2011·

Μέθοδος και πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο της δεύτερης εντολής

1. Κεκτημένο των συστάσεων της ενδιάμεσης έκθεσης, οι οποίες δεν πρέπει να 
ξανατεθούν σε συζήτηση:

Αμέσως μετά την έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης της επιτροπής CRIS στην ολομέλεια, οι 
συντονιστές CRIS αποφάσισαν να θεωρήσουν τις συστάσεις της ενδιάμεσης έκθεσης σαν 
κοινή συμφωνία και κεκτημένο που δεν θα πρέπει να ανοιχτεί ξανά. 

Οι συντονιστές αποφάσισαν να συγκεντρώσουν τις προσπάθειες, κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης εντολής, σε έξι κύρια θέματα και στις ανταλλαγές απόψεων με τα εθνικά
κοινοβούλια  και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Εστίαση σε έξι κύρια θέματα κατά την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή:

Τα ακόλουθα έξι κύρια θέματα συζητήθηκαν από την επιτροπή υπό μορφή ανταλλαγής 
απόψεων, με βάση ενημερωτικά σημειώματα τόσο του Θεματικού Τμήματος του ΕΚ όσο και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος και κρίση του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβαίας έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους και ευρωομολόγων, στις 20 Ιανουαρίου 
2011·

2. Παγκόσμιες ανισορροπίες και παγκόσμια διακυβέρνηση, στις 31 Ιανουαρίου 2011·
3. Για ένα νέο νομισματικό σύστημα, στις 31 Ιανουαρίου 2011·
4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ΕΕ· εφαρμογή της 

στρατηγικής ΕΕ 2020 με την προώθηση της καινοτομίας και των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων για απασχόληση και ανάπτυξη, στις 10 Φεβρουαρίου 2011· 

5. Χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και μια Ευρώπη προστιθέμενης αξίας, 
ομόλογα έργων και φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, στις 28 
Φεβρουαρίου 2011·

6. Αναστοχασμός για την ΕΕ: πέρα από την οικονομική διακυβέρνηση, στις 28 
Φεβρουαρίου 2011.



PE460.836v01-00 16/17 PR\860361EL.doc

EL

Ανοιχτές συνεδριάσεις των συντονιστών με τους Επιτρόπους

Επιπροσθέτως, η επιτροπή CRIS πραγματοποίησε έξι συνεδριάσεις υπό μορφή ανοιχτών 
συνεδριάσεων των συντονιστών με τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων Joaquin Almunia, τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Michel 
Barnier, τον Επίτροπο Φορολογίας και Τελωνειακή Ένωσης, Ελέγχου και Καταπολέμησης 
της Απάτης Algirdas Šemeta, τον Επίτροπο Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας Antonio 
Tajani, τον Επίτροπο Ενέργειας Günther Oettinger και τον Επίτροπο Περιφερειακής 
Πολιτικής Johannes Hahn.

3. Προτεραιότητα στην ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια

Η ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια πραγματοποιήθηκε υπό μορφή επισκέψεων 
αντιπροσώπων τους στην επιτροπή CRIS, επισκέψεων σε ορισμένα κράτη μέλη, αποστολής 
ερωτηματολογίων στα εθνικά κοινοβούλια για θέματα σχετικά με την κρίση και, τέλος, της 
μικτής διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης.

Επισκέψεις στις Βρυξέλλες αντιπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και των εξεταστικών 
επιτροπών για την κρίση

 Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Jan de Wit, πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 27 
Οκτωβρίου 2010·

 Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Henri Emmanuelli, πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής 
για τους κερδοσκοπικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομίας, 
και με τον κ. Jean-Francois Mancel, εισηγητή, γαλλική Εθνοσυνέλευση, στις 26 
Ιανουαρίου 2011·

 Ακρόαση με τον κ. Phil Angelides, πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής των ΗΠΑ για 
τη χρηματοπιστωτική κρίση (FCIC), στις 11 Απριλίου 2011.

Επισκέψεις σε εθνικά κοινοβούλια

 Επίσκεψη στη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, Πράγα, στις 5 Ιανουαρίου 2011·

 Αντιπροσωπεία στην πορτογαλική Assembleia da República, Λισαβόνα, στις 11-12 
Ιανουαρίου 2011·

 Αντιπροσωπεία στο ισπανικό Congreso de los Diputados και Senado, Μαδρίτη, στις 
12-13 Ιανουαρίου 2011·

 Αντιπροσωπεία στη Βουλή των Κοινοτήτων και στη Βουλή των Λόρδων 
(Κοινοβούλιο του ΗΒ), Λονδίνο, στις 27 Ιανουαρίου·
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 Επίσκεψη στη Deutscher Bundestag, γερμανικό κοινοβούλιο, Βερολίνο, στις 8 
Φεβρουαρίου 2011·

 Αντιπροσωπεία στη Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, στις 21-22 Απριλίου 2011.

Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο ΗΒ και στην Ελλάδα η επιτροπή CRIS συνάντησε 
επίσης εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κεντρικής τράπεζας, της βιομηχανίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων.

Μικτή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων

Κορυφαία στιγμή της δεύτερης εντολής ήταν η μικτή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της 
14ης Μαρτίου 2011 με αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, το θέμα της οποίας ήταν: 
«Επένδυση στην πραγματική οικονομία: Εργαλεία για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη 
συνοχή»:

«Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: Στρατηγικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις της ΕΕ για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση"
Βασικός ομιλητής: Thomas Mirow, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης.

- "Επένδυση στην οικονομία της ΕΕ, εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020" 
Βασικός ομιλητής: Philippe Maystadt, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Μετά τη συνεδρίαση ακολούθησε κοινό δείπνο-συζήτηση των επιτροπών CRIS και ECON, 
με βασικό ομιλητή τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Jacques Delors.


