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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην 
Ευρωζώνη 
(2010/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 121, 126, 136, 138 και 352 της Συνθήκης Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Πρωτόκολλα αριθ. 12 σχετικά με τη διαδικασία του 
υπερβολικού ελλείμματος και αριθ. 14 σχετικά με την Ευρωομάδα, που είναι
προσαρτημένα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την από 2 Μαΐου 2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί ενίσχυσης του
συντονισμού της οικονομικής πολιτικής (COM(2010)0250),

– έχοντας υπόψη την από 27 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης: Μέρος Ι των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (SEC(2010)0488),

– έχοντας υπόψη την από 3 Μαρτίου 2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρώπη του
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη τον από 11 Μαΐου 2010 Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου
περί θέσπισης θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης1,

– έχοντας υπόψη τον από 18 Φεβρουαρίου 2002 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του
Συμβουλίου περί θέσπισης ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του 
ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών2,

– έχοντας υπόψη τον από 7 Ιουλίου 1997 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου
σχετικά με την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία 
και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών3, 

– έχοντας υπόψη τον από 7 Ιουλίου 1997 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου
σχετικά με την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας 

                                               
1 ΕΕ L 118, 12.5.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L   53, 23.2.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 209,   2.8.1997, σ. 1.
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υπερβολικού ελλείμματος1,

– έχοντας υπόψη τον από 22 Νοεμβρίου 1993 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του
Συμβουλίου περί εφαρμογής του πρωτοκόλλου για τη διαδικασία του υπερβολικού 
ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 9ης και 10ης 
Μαΐου 2010,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ
της 7ης Μαΐου 2010,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ
της 25ης Μαρτίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης 
Μαρτίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ της 11ης Απριλίου 
2010 περί στήριξης της Ελλάδας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 
2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ευρωομάδας της 15ης Μαρτίου 2010 σχετικά με 
την Εποπτεία της Ανταγωνιστικότητας και των Μακροοικονομικών Ανισοσκελειών εντός 
της Ζώνης του Ευρώ,

– έχοντας υπόψη τις από 15 Μαρτίου 2010 γενικές κατευθύνσεις (terms of reference) της
Ευρωομάδας σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές αποχώρησης και τις βραχυπρόθεσμες 
πολιτικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020: συνέπειες για τη 
Ζώνη του Ευρώ,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των
Βρυξελλών της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

– έχοντας υπόψη το από 13 Δεκεμβρίου 1997 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
σχετικά με το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής στην 3η Φάση της ΟΝΕ και
σχετικά με τα άρθρα 109 και 109β [της Συνθήκης ΕΚ],

– έχοντας υπόψη το από 17 Ιουνίου 1997 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το

                                               
1 ΕΕ L 209,   2.8.1997, σ.6.
2 ΕΕ L 332, 31.12.1993, σ. 7.
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Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης1,

– έχοντας υπόψη το από 16 Ιουνίου 1997 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με την ανάπτυξη και την απασχόληση2,

– έχοντας υπόψη το από 10 Ιουνίου 2010 Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
σχετικά με την Ενίσχυση της Οικονομικής Διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ, 

– έχοντας υπόψη το από 16 Ιουνίου 2010 ψήφισμά του για την οικονομική διακυβέρνηση3,

– έχοντας υπόψη το από 17 Ιουνίου 2010 ψήφισμά του για την ποιότητα των στατιστικών
στοιχείων στην Ένωση και για ενισχυμένες εξελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής 
(Eurostat)4,

– έχοντας υπόψη το από 25 Μαρτίου 2010 ψήφισμά του σχετικά με την Έκθεση επί της
Ετήσιας Δήλωσης του 2009 για τη Ζώνη του Ευρώ και για τα Δημόσια Οικονομικά5,

– έχοντας υπόψη το από 10 Μαρτίου 2010 ψήφισμά του για την ΕΕ του 20206,

– έχοντας υπόψη το από 18 Νοεμβρίου 2008 ψήφισμά του σχετικά με την ΟΝΕ@10: Τα 
πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές 
προκλήσεις7,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
(A7-0000/2010),

A. εκτιμώντας πως οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις έδειξαν σαφώς ότι ο συντονισμός της
οικονομικής πολιτικής εντός της Ένωσης δεν λειτούργησε αρκετά καλά και δεν
ανταποκρινόταν πλήρως στην υποχρέωση που τα κράτη μέλη έχουν δυνάμει της
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να αντιμετωπίζουν τις
οικονομικές πολιτικές τους ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν στο
πλαίσιο του Συμβουλίου βάσει των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης και με σεβασμό 
του κεντρικού ρόλου της Επιτροπής στη διαδικασία της εποπτείας,

B. εκτιμώντας πως ο συντονισμός και η εποπτεία της οικονομίας πρέπει να ενισχυθούν σε
επίπεδο Ένωσης ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η αρχή της
επικουρικότητας και να συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της Ζώνης του Ευρώ
και τα διδάγματα που θα αντληθούν από την πρόσφατη οικονομική κρίση,

Γ. εκτιμώντας πως οι ρόλοι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει 
της ΣΛΕΕ πρέπει να γίνουν σεβαστοί, 

                                               
1 ΕΕ C 236, 2.8.1997, σ. 1.
2 ΕΕ C 236, 2.8.1997, σ. 3.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0224.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0230.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0072.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.
7 ΕΕ C 16E, 22.1.2010, σ.8.
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Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και οι καινοτομίες έχουν την τάση να μεταναστεύουν
προς ορισμένες περιφέρειες και πως πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην έρευνα και 
ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Ε. εκτιμώντας πως η οικονομική μεγέθυνση αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και 
κοινωνική σταθερότητα,

ΣΤ.εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ των επενδύσεων στον
τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των υπερβολικών ελλειμμάτων 
στον όλο οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές, 

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι ανισοσκέλειες στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκαν σταθερά στα έτη 
πριν από την κρίση και διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Η. εκτιμώντας πως απαιτείται περαιτέρω συντονισμός, με αμοιβαίο σεβασμό, μεταξύ 
εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Θ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε βελτίωση της οικονομικής εποπτείας και διακυβέρνησης
πρέπει να στηρίζεται σε ακριβείς και συγκρίσιμες στατιστικές για τις οικονομικές 
πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων κρατών μελών, 

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην Ένωση αυξημένες εξουσίες για να ενισχύσει την
οικονομική διακυβέρνηση εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι δεν μπορούν να αποκλείονται 
μελλοντικές αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ,

ΙΑ. εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί  ένα εκτενές παράγωγο δίκαιο προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σε αυτό τον τομέα· εκτιμώντας πως είναι απαραίτητη
μια ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, θεμελιωμένη στις διατάξεις της
ΣΛΕΕ, πως η ευρωπαϊκή μέθοδος πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη έκταση και πως πρέπει
να γίνει σεβαστός ο ρόλος της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την προαγωγή αμοιβαία 
ενισχυτικών πολιτικών,

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα
κίνητρα για βιώσιμες «αναπτυξιακότροπες» οικονομικές πολιτικές, να αποφεύγει τους 
ηθικούς κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
αξιοποιεί πλήρως το ευρώ ως κοινό νόμισμα της Ζώνης του Ευρώ,

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί  η συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, στις
μεσοπρόθεσμες και στις μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και πως οι επενδύσεις
αυτές, ιδιαίτερα όταν αφορούν τις υποδομές, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποδοτικά και
να προορίζονται για τους στόχους της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, ειδικότερα 
στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα,

ΙΔ. εκτιμώντας πως τα διάφορα μοντέλα ανταγωνιστικότητας στην Ένωση θα πρέπει να
σέβονται τις ιδιαίτερες προτεραιότητες και ανάγκες της κάθε χώρας σεβόμενα παράλληλα 
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και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται βάσει της ΣΛΕΕ,

1. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει το συντομότερο μετά τη γνωμοδότηση όλων των
ενδιαφερομένων μερών και βάσει των οικείων διατάξεων της ΣΛΕΕ, νομοθετικές
προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, 
ειδικότερα εντός της Ζώνης Ευρώ, και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς 
συστάσεις·

2. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

3. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη ζητούμενη πρόταση πρέπει να 
καλυφθούν από τον προϋπολογισμό, με τις κατάλληλες επιχορηγήσεις·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
καθώς και στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Πρόεδρο της
Ευρωομάδας και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1: Δημιουργία συνεκτικού και διαφανούς πλαισίου για την πολυμερή εποπτεία 
των μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να έχει τη μορφή κανονισμού ή κανονισμών με θέμα την
πολυμερή εποπτεία των οικονομικών πολιτικών και των οικονομικών εξελίξεων, βάσει του
άρθρου 121(6), με σκοπό την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 περί του
προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη συμπλήρωσή του με
ένα νέο κανονισμό που θα αποβλέπει στη δημιουργία ενός πλαισίου εποπτείας, διαφανούς και 
διεπόμενου από κανόνες, που θα καλύπτει τα υπερβολικά ανισοζύγια, τους κινδύνους 
διασποράς και τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας:

– να προσδιορισθεί το πεδίο της πολυμερούς εποπτείας βάσει των μηχανισμών της ΣΛΕΕ
και των αξιολογήσεων της Επιτροπής, με σκοπό την πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών θεμάτων κατά τρόπο σύμφωνο προς τους στόχους της Στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020, 

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας (συμπεριλαμβανομένου
ενός πίνακα ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης προειδοποίησης) βάσει των
κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας διαφάνειας για μια
αποτελεσματική πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε βασικούς οικονομικούς δείκτες
(πραγματικούς και ονομαστικούς) σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που θα 
περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό τρόπο το συντελεστή οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
σύνθεση του εθνικού ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την εξέλιξη της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, την εξέλιξη του κόστους εργασίας, την εξέλιξη του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου πληρωμών, την πιστωτική μεγέθυνση, το 
σχηματισμό και την εισροή κεφαλαίων, την εξέλιξη της παραγωγικότητας, και την 
εξέλιξη των αγορών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των αγορών ιδιωτικών δανείων και 
των κτηματικών αγορών),

– βάσει προσεκτικής κοινής και διμερούς εποπτείας βασισμένης στον προαναφερθέντα
πίνακα ελέγχου σε συμφωνία με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν τις εθνικές τους πολιτικές με συντονισμένο τρόπο, 
συνυπολογίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών τους πολιτικών,

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών
Προσανατολισμών των Οικονομικών Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού οικονομικής
καθοδήγησης, εποπτείας και έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος συστάσεων, σε συμφωνία
με τη Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και στην
ανταγωνιστικότητα, ενώ θα λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις συγκλίσεις και αποκλίσεις
μεταξύ κρατών μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
κρατών μελών, την προσαρμοστικότητα της οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των αποφάσεων των κρατών μελών επί των άλλων 
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κρατών μελών,

– να θεσπιστούν διαδικασίες για να είναι δυνατή η διατύπωση πολιτικών συμβουλών σε
έγκαιρο στάδιο και να υποστηριχθεί η χρήση του μηχανισμού της πολιτικής 
προειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 121(4) ΣΛΕΕ, 

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και αξιολόγηση των
σχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και υποθέσεις εργασίας) 
προκειμένου να γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού εφαρμογής και της μελλοντικής 
εκτέλεσης των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων (NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως και οι 
εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια,

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της Ένωσης»  για την εξέταση των Ολοκληρωμένων 
Κατευθυντήριων Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να
είναι δυνατή ή πραγματική και έγκαιρη συμβολή όλων των ενδιαφερομένων μερών,

– να εναρμονισθούν οι βασικές υποθέσεις εργασίας και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται
για τις προβλέψεις στις οποίες στηρίζεται η προπαρασκευή των εθνικών Προγραμμάτων 
Σταθερότητας και Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών 
Προγραμμάτων (NRPs), 

– να εισαχθεί μια αυστηρότερη δέσμευση στα SCPs και NRPs περί τήρησης του
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου (MTFO), που να λαμβάνει υπόψη τα σημερινά 
επίπεδα χρέους και τις αυτονόητες ευθύνες των κρατών μελών, ειδικά σε ό,τι αφορά τον 
γηράσκοντα πληθυσμό,  

– να εισαχθεί μια αυστηρότερη σύνδεση των SCPs και NRPs με τα ετήσια και πολυετή 
εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, με σεβασμό των εθνικών κανόνων και διαδικασιών, 

– να καθιερωθεί μια αυστηρότερη αξιολόγηση σε επίπεδο Ένωσης των βασικών στοιχείων
των SCPs πριν από την σε εθνικό επίπεδο έγκριση των σχεδιαζομένων στο πλαίσιο των 
SCPs πολιτικών,

– να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων πριν από την επίσημη 
παρουσίαση των SCPs και NRPs σε επίπεδο Ένωσης, εντός ενός προσυμφωνημένου 
χρονικού πλαισίου,

– να καθιερωθεί μια συστηματικότερη σύγκριση των σχεδιαζομένων δημοσιονομικών
πολιτικών που διαφαίνονται μέσα από τα SCPs των κρατών μελών και των πραγματικών 
αποτελεσμάτων, με ανάλυση και παρακολούθηση των ουσιωδών αποκλίσεων μεταξύ 
προγραμματισμένων και πραγματικών στοιχείων,

– να διασφαλιστεί μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου σε ό,τι 
αφορά την σε επίπεδο Ένωσης αξιολόγηση των SCPs και NRPs, ώστε να βελτιωθεί η 
ενημέρωση του κοινού και να αυξηθεί η πίεση μεταξύ εταίρων,

– να καθιερωθεί μια ανεξάρτητη, συστηματική και στέρεη διεργασία αξιολόγησης των 
SCPs και NRPs, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, ώστε να υπάρξει μια διαφανέστερη 
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αντιμετώπιση και μια πιο ανεξάρτητη αξιολόγηση,

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και να
ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής 
με αναμενόμενα αισθητά φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ), 

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η υποχρέωση να παρέχουν συμπληρωματικές
πληροφορίες εάν υπάρξει ουσιώδης ανησυχία ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές ενδέχεται 
να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή της ΟΝΕ, 

– να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
στο πολυμερές πλαίσιο εποπτείας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, τις δοκιμές αντοχής, τα πιθανά φαινόμενα εξωτερικής και εσωτερικής 
διασποράς και τη συσσώρευση υπερβολικού ιδιωτικού χρέους.

Σύσταση 2: Ενίσχυση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP)

Η προς έκδοση νομοθετική πράξη (δυνάμει μεταξύ άλλων και του άρθρου 126 ΣΛΕΕ), πρέπει
να αποβλέπει ειδικότερα στην ενίσχυση του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου και να
περιλαμβάνει κυρώσεις πιο αισθητές από οικονομική και πολιτική άποψη, και ταυτόχρονα να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τη δομή του προϋπολογισμού και τη φύση των εθνικών δημοσίων 
δαπανών που απαιτούνται για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση: 

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας του 
Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι διαδικασίες
EDF/EDSP, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική
και την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος του 
οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το όριο του 60% και δεν μειώνεται με ικανοποιητικό 
ρυθμό. Η διαδικασία EDP θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση αναμονής ("stand-still") 
όσο η χώρα πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει κάτω από το 60%.

– να λαμβάνονται αυστηρότερα υπόψη το επίπεδο του χρέους και η δυναμική του
(αξιολόγηση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών) στο ρυθμό σύγκλισης με τον 
ειδικό ανά κράτος μέλος Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο (MTFO) που θα 
περιλαμβάνεται στα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (SCPs),

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο πλαίσιο για τη μέτρηση και παρακολούθηση της 
δυναμικής του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα,

– να καθιερωθεί ένας εποπτικός μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιθανές προειδοποιήσεις
και αυξανόμενες κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν επέτυχαν τον MTFO τους ή δεν τον 
πλησιάζουν με το συμπεφωνημένο ρυθμό,
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– να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες (π.χ. ετήσια και πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια) με σκοπό 
την εφαρμογή του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου 12 περί Διαδικασίας Υπερβολικού 
Ελλείμματος. Τα εθνικά αυτά πλαίσια θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
και για το σκέλος των δαπανών και για το σκέλος των εσόδων των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών ενεργειών, ώστε να γίνει δυνατή μια πρακτική συζήτηση και ένας 
έλεγχος των δημοσιονομικών σχεδίων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

– να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης επί θεμάτων 
δημοσιονομικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο,

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, προκαθορισμένα και
προειδοποιητικά κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να διευκολυνθούν οι φάσεις της 
έγκαιρης προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται σταδιακά,

– να ενισχυθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένας τέτοιος μηχανισμός για τα κράτη μέλη της
Ζώνης του Ευρώ, ως μέρος του νέου πλαισίου πολυμερούς εποπτείας και των νέων
μηχανισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), και ειδικότερα του 
ενισχυμένου ρόλου του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου (MTFO),

– να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 
ημιαυτόματων προληπτικών κυρώσεων.

Σύσταση 3: Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ από την 
Ευρωομάδα

Αναγνωρίζοντας ότι οι χώρες της Ζώνης του Ευρώ είναι σε διαφορετική θέση από τα άλλα
κράτη μέλη δεδομένου ότι δεν διαθέτουν μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας για να
αναπροσαρμόσουν, εάν χρειαστεί, τις τιμές και ότι μοιράζονται την ευθύνη της λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ως συνόλου, οι νέοι κανόνες, που βασίζονται στις άλλες
συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος και στο άρθρο 136 ΣΛΕΕ καθώς και στο συνημμένο στη 
ΣΛΕΕ Πρωτόκολλο 14 περί Ευρωομάδας, θα πρέπει να αποβλέπουν στα εξής:

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του Ευρώ, που 
θα εστιάζει στις υπερβολικές μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην ανταγωνιστικότητα των 
τιμών, στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των συγκεκριμένων κρατών μελών,

– να αυξηθεί η βαρύτητα των ετήσιων εκθέσεων εποπτείας της Ζώνης του Ευρώ, που θα
βασίζονται σε τριμηνιαίες θεματικές εκθέσεις για πολλά μαζί κράτη, εστιαζόμενες 
ειδικότερα στα πιθανά φαινόμενα διασποράς των παγκοσμίων οικονομικών εξελίξεων και 
των πολιτικών και των περιστάσεων εκείνων που έχουν ιδιαίτερη επίπτωση σε ορισμένα 
κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ,

– να ενισχυθεί η γραμματεία και το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της Ευρωομάδας ,

– να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της
Ευρωομάδας μέσα από την καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου με τον Πρόεδρό της στο 
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πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μέσα από την ταχεία 
δημοσίευση στους αντίστοιχους ιστότοπους των αποφάσεων που λαμβάνει η Ευρωομάδα.

Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών για τη Ζώνη του Ευρώ

Θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη επιπτώσεων και σκοπιμότητας πριν από κάθε νομοθετική 
πράξη (βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης νομικής βάσης), με 
σκοπό:

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο) 
ως ύστατος μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης του 
Ισοζυγίου Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες συμμετοχής 
στα βάρη, τα έσοδα και τις εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η δανειοληψία και η 
δανειοδότηση σε έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί η εύρυθμη διευθέτηση των 
προβλημάτων με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» και να απομονώνεται η 
αδυναμία εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν χρειαστεί.

Σύσταση 5: Αναθεώρηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών

Η προς έγκριση νομοθετική πράξη/μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να αποβλέπει στα εξής:

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, πλεονεκτήματα) 
δημιουργίας ενός μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της συνοχής, σε στενή συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση των διαρθρωτικών
αδυναμιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασθενέστερων οικονομικών
περιφερειών, ιδίως μέσα από διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για την είσοδό τους στην εσωτερική 
αγορά,

– να αναπτυχθούν μια κοινή δημοσιονομική στρατηγική ή κατευθυντήριες γραμμές για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε συμφωνία με τη 
στρατηγική της Ευρώπης του 2020,

– να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για μια ανανεωμένη κοινή προσπάθεια των
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων και των χρηματοπιστωτικών πόρων της ΕΤΕ, για μια 
περαιτέρω μόχλευση των δημοσιονομικών πόρων στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο χάρη στην τεχνογνωσία της ΕΤΕ σε θέματα χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων, 
στην προσήλωσή της στις πολιτικές της ΕΕ και στον κεντρικό ρόλο της ανάμεσα στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό την
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προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να εργαστεί για μα στρατηγική και πραγματιστική
θεώρηση των ζητημάτων φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα προσέξει 
ιδιαίτερα το θέμα της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα δώσει νέα πνοή στον κώδικα 
δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα διευκολύνει την έγκριση της 
Κοινής Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την οικονομική μεγέθυνση.

Σύσταση 6: Ρύθμιση και εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς με σαφή
μακροοικονομική διάσταση

Η προς έκδοση νομοθετική πράξη θα πρέπει:

– να αξιολογήσει την δυνατότητα αναθεώρησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους
πιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να υπάρξει καλύτερη διαφοροποίηση στους συντελεστές 
ιδίων κεφαλαίων που ένα κράτος μέλος εφαρμόζει σε θέματα δημοσίου χρέους. 

Σύσταση 7: Βελτίωση της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών στατιστικών

Η προς έγκριση νομοθετική πράξη θα πρέπει:

– να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των συμπεφωνημένων πολιτικών δεσμεύσεων στα 
στατιστικά ζητήματα,

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις και την πρόσβαση σε όλες τις λογιστικές και 
δημοσιονομικές πληροφορίες, με σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση των δημοσίων 
οικονομικών,

– να απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα δεδομένα που
είναι σύμφωνα προς τις βασικές στατιστικές αρχές που ορίζει ο από 11 Μαρτίου 2009 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί των ευρωπαϊκών στατιστικών1,

– να απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναφέρουν ποιά από τα παρεχόμενα στην Επιτροπή
(Eurostat) στοιχεία υποστηρίζονται από εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας και από έκθεση 
ανεξάρτητου ελεγκτή,

– να θεσπίσει οικονομικές κα μη οικονομικές κυρώσεις για παρασχεθέντα στοιχεία μη
σύμφωνα προς τις βασικές στατιστικές αρχές που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/09,

– να επανεξετάσει την ανάγκη πιο εναρμονισμένων στοιχείων για το πλαίσιο οικονομικής
διακυβέρνησης που προτείνεται σε αυτό το Παράρτημα. Ειδικότερα, να διασφαλίσει το
κατάλληλο ποιοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που είναι αναγκαίες για τη 
βελτίωση του πλαισίου αναλυτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου, με σκοπό την αποτελεσματική πολυμερή εποπτεία που προβλέπει η Σύσταση 1,

– να εναρμονίσει τα στοιχεία των δημοσίων οικονομικών βάσει τυποποιημένων και διεθνώς 
αποδεκτών λογιστικών μεθόδων,

                                               
1 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164.
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– να διασφαλίσει τη συνεπή και ανοικτή δημοσιοποίηση ορισμένων εκτός ισολογισμού
υποχρεώσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά μελλοντικές πληρωμές που θα απαιτηθούν για τις
συντάξεις του δημοσίου τομέα και για μακροχρόνιες συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα για 
τη μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ή διάθεση δημοσίων εγκαταστάσεων.

Σύσταση 8: Βελτίωση της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων

Η προς έγκριση νομοθετική πράξη (βάσει του άρθρου 138 ΣΛΕΕ) θα πρέπει:

– να επιδιώξει μια συμφωνία για την εκπροσώπηση της Ευρωζώνης/ΕΕ στο ΔΝΤ και σε 
όποια άλλα αρμόδια χρηματοπιστωτικά όργανα χρειαστεί,

– να επανεξετάσει τις διευθετήσεις για την εκπροσώπηση της Ευρωζώνης/ΕΕ σε άλλα 
διεθνή όργανα για ζητήματα οικονομικής, νομισματικής και χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η τρέχουσα οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση απέδειξε πως το
σημερινό μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης δεν λειτούργησε τόσο
αποτελεσματικά όσο είχε ιδεατώς σχεδιασθεί. Τα τελευταία χρόνια δεν σημειώθηκε
αρκετή σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών. Αντιθέτως, τα μακροοικονομικά και
δημοσιονομικά ανισοζύγια παρέμειναν και μάλιστα επιτάθηκαν τα τελευταία 11 χρόνια. 
Το εποπτικό πλαίσιο ήταν πολύ αδύναμο και οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης δεν τηρήθηκαν επαρκώς, ιδίως κατά το προληπτικό σκέλος. Το αποτέλεσμα, 
ήταν ότι τα μακροοικονομικά ανισοζύγια παρέμειναν και τα δημόσια οικονομικά έγιναν
ακόμη λιγότερο βιώσιμα. Ένα τελικό βήμα ήταν η κρίση του δημοσίου χρέους στη Ζώνη
του Ευρώ την άνοιξη του 2010. Τώρα, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τα λάθη του
παρελθόντος και έχουμε μια ευκαιρία να βελτιώσουμε το οικονομικό πλαίσιο και να 
δημιουργήσουμε σαφείς και καλύτερα εστιασμένους μηχανισμούς εποπτείας.

Η παρούσα έκθεση, που συμπληρώνει παλαιότερα και σημερινά έγγραφα  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως κύριο σκοπό να παρουσιάσει κάποιες ιδέες για
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν τα όργανα της
ΕΕ και τα κράτη μέλη στο να ενισχύσουν τους αντίστοιχους ρόλους τους και το κοινό 
πεπρωμένο τους. Αποσκοπεί σε έναν καλύτερο συντονισμό με τα κράτη μέλη και μεταξύ 
αυτών, ιδιαίτερα ως προς τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ, ώστε να αποτραπεί τυχόν
επανάληψη καταστάσεων σαν κι αυτές που είδαμε πρόσφατα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να
εστιασθούν στη μεσοπρόθεσμη προοπτική του παράγωγου δικαίου, και στη 
μακροπρόθεσμη προοπτική η οποία πιθανόν να απαιτήσει κάποιες αλλαγές στη Συνθήκη.

Έχει ζωτική σημασία το να συμμορφώνονται στο μέλλον πλήρως τα κράτη μέλη προς τους
κανόνες και τις αποφάσεις που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι π.χ. οι 
κανόνες και οι μηχανισμοί του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι καταστάσεις
μη συμμόρφωσης που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν θα πρέπει να
επαναληφθούν. Απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι για τα δημόσια ελλείμματα, μαζί με μια
προσεκτικότερη εποπτεία της εξέλιξης του δημοσίου χρέους, καθώς και σε ό,τι αφορά τα
δημόσια έσοδα.

Χρειάζεται επίσης να επικεντρώσουμε καλά την προσοχή μας στην ευρωπαϊκή
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους στόχους της Στρατηγικής για
την Ευρώπη του 2020, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, στην καινοτομία, στην 
έρευνα και ανάπτυξη, στην ευελιξία της αγοράς. Πρέπει να προχωρήσουμε σε
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική και στην ενοποίηση των αγορών
εργασίας, να προβλέψουμε δημοσιονομικά κίνητρα για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομικής μεγέθυνσης, και να 
ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά εκεί όπου τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους, και να σεβαστούμε τις διαφορετικές ταχύτητες και τους 
διαφορετικούς τρόπους οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης.

Οι κεντρικές ιδέες της παρούσας έκθεσης διατυπώνονται μέσα από οκτώ συστάσεις που
αποσκοπούν στην στοιχειοθέτηση των βασικών εννοιών του τι θα πρέπει να είναι η 
οικονομική διακυβέρνηση και σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
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 Σύσταση 1: Δημιουργία συνεκτικού και διαφανούς πλαισίου για την πολυμερή 
εποπτεία των μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη

 Σύσταση 2: Ενίσχυση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(SGP)

 Σύσταση 3: Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ από την
Ευρωομάδα

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών για τη Ζώνη του Ευρώ

 Σύσταση 5: Αναθεώρηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών

 Σύσταση 6: Ρύθμιση και εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς με σαφή 
μακροοικονομική διάσταση

 Σύσταση 7: Βελτίωση της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών στατιστικών

 Σύσταση 8: Βελτίωση της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.


