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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. τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη με κοινό νόμισμα το ευρώ να ενισχύσουν 
περαιτέρω την σταθερότητα, την αποδοτικότητα και την δημοκρατική λογοδοσία· 

2. επισημαίνει ότι μέρος των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για τον περιορισμό της 
κρίσης, όπως η έγκριση του εξάπτυχου (δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης) και η 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), αφορούν μόνον τα 
κράτη μέλη της ζώνης ευρώ·  

3. επιδοκιμάζει την εν εξελίξει δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού που θα 
καλύπτει την ζώνη του ευρώ και θα είναι ανοικτός σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι οι οικονομικές πολιτικές μερικών κρατών μελών υποβάλλονται σε 
περιορισμούς από την Τρόικα, η οποία δεν υπόκειται στην δέουσα υποχρέωση 
λογοδοσίας·

5. επιδοκιμάζει το σχέδιο στρατηγικής της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης για την υλοποίησή του 
χωρίς καθυστέρηση·

6. επισημαίνει ότι η έννοια των ρυθμίσεων συμβατικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται μόνο 
σε μεμονωμένα κράτη μέλη όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2012 κινδυνεύει να δημιουργήσει ασάφεια δικαίου·

7. θεωρεί ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για τους ιδίους πόρους καθώς επίσης για 
την κινητικότητα της εργασίας και έναν προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ, 
προκειμένου να καταστεί μια άριστη νομισματική περιοχή· 

8. τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της ΣΕΕ: «Η Ένωση εγκαθιδρύει 
οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ», και το 
Πρωτόκολλο 14 για την Ευρωομάδα αναφέρει την ανάγκη να προβλεφθούν ειδικές 
διατάξεις για έναν ενισχυμένο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών τα οποία έχουν ως 
νόμισμα το ευρώ, εν αναμονή της υιοθέτησης του ευρώ από όλα τα κράτη μέλη της 
Ένωσης»· σε περίπτωση που αυτή η υποτιθέμενη μεταβατική κατάσταση συνεχισθεί επί 
μακρόν, θα πρέπει να αναπτυχθεί η δέουσα λογοδοσία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την υφιστάμενη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη που έχουν αναλάβει 
τη δέσμευση να ενταχτούν σε αυτήν. 


