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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 
εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2012 
(2012/2150 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 2, της συνθήκης αυτής, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης 
και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά 
με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη 
διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 
2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη 
διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των 
υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για την αποτελεσματική επιβολή της 
δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ6,

– έχοντας υπόψη το Παράρτημα I στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
24ης-25ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Το σύμφωνο για το ευρώ +: ενίσχυση του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση» 7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2012 (COM(2011)0815),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη συμβολή στην 
                                               
1 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 12.
2 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 41.
3 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 8.
4 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 33.
5 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 25.
6 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των 
γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως 
νόμισμα το ευρώ (COM(2012)0301),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Αυστρίας για την περίοδο 2011-2016 
(COM(2012)0306),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων του Βελγίου για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας του Βελγίου για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0314),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Βουλγαρίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0302),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Κύπρου για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Κύπρου για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0308),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Τσεχικής Δημοκρατίας για την 
περίοδο 2012-2015 (COM(2012)0303),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά 
με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Δανίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0304),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Εσθονίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0311),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Φινλανδίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0312),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0048. 
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μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Γαλλίας για την περίοδο 2012-2016 
(COM(2012)0313),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Γερμανίας για την περίοδο 2012-2016 
(COM(2012)0305),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας για το 2012 (COM(2012)0307),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Ουγγαρίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0317),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ιρλανδίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0316), 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ιταλίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ιταλίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0318),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Λετονίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0320),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Λιθουανίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0319),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας του Λουξεμβούργου για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0315),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Μάλτας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0321),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Κάτω Χωρών για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του 
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Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας των Κάτω Χωρών για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0322),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Πολωνίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0323),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Πορτογαλίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Πορτογαλίας για την περίοδο 2012-
2016(COM(2012)0324),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Ρουμανίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0325),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Σλοβακίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0326),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Σλοβενίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Σλοβενίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0327),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Ισπανίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ισπανίας για την περίοδο 2012-2015 
(COM(2012)0310),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης της Ρουμανίας για την περίοδο 
2012-2015 (COM(2012)0328),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης του Ηνωμένου Βασιλείου για την 
περίοδο 2012-2017 (COM(2012)0309),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
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της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και 
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις του οικονομικού, κοινωνικού, χρηματοπιστωτικού και 
δημόσιου χρέους δεν έχουν ακόμη καταπολεμηθεί· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο κωδικοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1175/2011 της 16ης Νοεμβρίου 2011 (έκθεση Wortmann-Kool)·

1. επιδοκιμάζει τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις της Επιτροπής για την ευρωζώνη, και
αναμένει ότι οι συστάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση των συστάσεων του εαρινού 
Συμβουλίου· 

2. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο επιτρέπει τον εκ των προτέρων συντονισμό στο
πλαίσιο της ευρωζώνης, τόσο μέσω της διαβίβασης σχεδίων προϋπολογισμού όσο και της
εξέτασης μειζόνων μεταρρυθμιστικών σχεδίων της οικονομικής πολιτικής, προκειμένου 
να λαμβάνονται υπόψη και να αμβλύνονται οι έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις εθνικών 
δράσεων σε άλλες χώρες ή στην ευρωζώνη στο σύνολό της· 

3. εκφράζει την πεποίθηση ότι τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να συμβάλουν στη
βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και στη βελτίωση της απασχόλησης· 

4. επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή επιμένει να διεξαχθούν διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην
ΕΕ να αντιμετωπίσει την κρίση και να ανακτήσει τον εξέχοντα ρόλο της στην παγκόσμια 
οικονομία· υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την αποκατάσταση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη· 

5. διαπιστώνει ότι οι περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εστιάζουν σε μικρό αριθμό
τομέων, όπως οι αγορές εργασίας, το σύστημα φορολόγησης, η αναδιάρθρωση του
τραπεζικού τομέα, η άρση αδικαιολόγητων περιορισμών σε ρυθμιζόμενα επαγγελματικά
συμφέροντα, η ελευθέρωση ορισμένων βιομηχανιών, η βελτίωση της αποδοτικότητας και 
της ποιότητας των δημόσιων δαπανών, με την αποφυγή περιττών επιπέδων 
διακυβέρνησης, με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αναμόρφωση των 
αγορών ενυπόθηκης πίστης και ακινήτων· 

6. προτρέπει την Επιτροπή να είναι σαφέστερη στις συστάσεις της και να παρακολουθεί τις
συστάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, παρέχοντας λεπτομερέστερες
διευκρινίσεις και αξιολογήσεις στις περιπτώσεις στις οποίες θεωρεί ότι μια χώρα έχει 
ακολουθήσει μόνο εν μέρει τις συστάσεις· 

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες που θέτει το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί από τη "δέσμη των έξι μέτρων", 
προκειμένου να γίνει ανθεκτικότερος ο τομέας των δημοσίων οικονομικών, να
διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα καταστεί βιωσιμότερη και ότι θα
περιοριστούν οι πιέσεις από τον τραπεζικό τομέα· αναμένει από την Επιτροπή και το
Συμβούλιο να επιβάλουν με αυστηρό τρόπο τους κανόνες αυτούς, και είναι πεπεισμένο 
ότι η φορολογική πειθαρχία και οι φορολογικοί θεσμοί θα πρέπει να ενισχυθούν τόσο σε 
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εθνικό όσο και σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού και ότι οι κυβερνητικές δαπάνες θα 
πρέπει να στραφούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα ενισχύουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· 

8. επιδοκιμάζει τη λήξη διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος για πολλά κράτη μέλη, και
ελπίζει ότι θα είναι δυνατό να τεθεί τέρμα σε περισσότερες διαδικασίες στο εγγύς μέλλον· 

9. επικροτεί την κύρωση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη
Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από αυξημένο αριθμό των 25 
κρατών μελών που την υπέγραψαν, και προτρέπει όλα τα λοιπά κράτη μέλη να κυρώσουν 
το ταχύτερο δυνατό τη συνθήκη· εγκωμιάζει το θετικό αποτέλεσμα του ιρλανδικού 
δημοψηφίσματος για την εν λόγω συνθήκη· 

10. προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν ταχύτατα σε συμφωνία σχετικά με 
την "δέσμη δύο μέτρων" ώστε να συμπληρωθεί η ισχύουσα νομοθεσία που έχει εγκριθεί 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης· προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μην 
εφαρμόσουν με χαλαρότερο τρόπο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου λίγο καιρό μετά 
την έγκρισή τους· 

11. επικροτεί τον οικονομικό διάλογο που έχει ως τώρα διεξαχθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου 
και εθνικών εκπροσώπων, και επιθυμεί τη διεξαγωγή περαιτέρω διαλόγων· 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι μέθοδοι εργασίας της Ευρωομάδας· 

13. επαναλαμβάνει το αίτημά του να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ευρωζώνη· 

14. υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της Επιτροπής συμβάλλουν στις εργασίες του εαρινού 
Συμβουλίου και ότι δεν πρόκειται για νομοθετική διαδικασία· 

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 


