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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: 
Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013
(2012/2256(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 151 και το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο ε αυτής,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης 
Ιουνίου 2012,

– 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 την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 
ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750),

– 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 Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει ύφεση σχήματος W·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κρίσης είναι καταστροφικές για τις ζωές 
εκατομμυρίων Ευρωπαίων όπως αποδεικνύεται από τις επίσημες στατιστικές σχετικά με 
την απασχόληση σύμφωνα με τις οποίες: από το 2008 έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους 
πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι –
από τους οποίους τα 11 εκατομμύρια σχεδόν είναι άνεργοι εδώ και πάνω από ένα έτος– η 
ανεργία πλήττει σχεδόν 10 εκατομμύρια νέους και 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη 
δουλειά τους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 2007, ο 
μέσος όρος του δημοσίου ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν μόλις 0,6% και είχε 
πτωτική πορεία και τάση εξισορρόπησης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και του χρέους, η 
οποία παρατηρείται σε πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει προκληθεί από την αντίδραση 
των κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των στατιστικών του 2010 και 2011 αποδεικνύει 
σαφώς ότι οι επιλογές πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της ήπιας ανάκαμψης του 2010 
εξαιτίας της πρόωρης και μαζικής άσκησης αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να 
υφίστανται·
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής για το 2012 έχουν αναθεωρηθεί 
προς τα κάτω διαδοχικά από 1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το φθινόπωρο του 2012 
για το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές προβλέψεις της, η Επιτροπή 
προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια αυτών των προβλέψεων για το 2013, 
δεδομένου ότι είναι πιθανό να βασίζονται σε υποτιμημένο δημοσιονομικό 
πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα να υποτιμάται η αρνητική επίδραση της τρέχουσας 
δημοσιονομικής συρρίκνωσης στην οικονομική μεγέθυνση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών σε άσχημες 
οικονομικές περιόδους μπορεί να είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι υπό κανονικές 
οικονομικές συνθήκες όπου το παραγωγικό κενό είναι σχεδόν μηδενικό·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ αύξησε 
επίσης το μέγεθος του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, 
και ότι οι επιπτώσεις της επιτάθηκαν από τον εξαιρετικά ανοικτό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε κράτος μέλος πλήττεται από τις συνέπειες των δικών του 
μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ταυτόχρονης ταχείας εξυγίανσης που 
διενεργήθηκε στα άλλα κράτη μέλη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας μειώνει τη 
ζήτηση, τους μισθούς και τις τιμές ενώ αυξάνει την ανεργία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) είναι προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή δημοσιονομική εξυγίανση από 
τη στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών των δημοσίων οικονομικών με υπερβολικά 
γρήγορο και απότομο τρόπο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ) για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες ανισορροπίες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής 
μέσος όρος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει μεγάλα 
πλεονάσματα μόνο για τρεις χώρες (Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες :+7,5 και Γερμανία: 
+5,9) με τις περισσότερες από τις άλλες χώρες να έχουν αρνητικά αποτελέσματα· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κέρδη από την εσωτερική αγορά 
και το κοινό νόμισμα κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη μέλη, μειώνοντας το 
περιθώριο ελιγμών των πιο αδύναμων οικονομιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
κρίση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα κράτη μέλη 
έχουν λάβει διαστάσεις άνευ προηγουμένου: η δημοσιονομική συρρίκνωση στην Ελλάδα 
από το 2010 έως το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, 
την Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης 
και ενώ υπάρχει μεγάλη κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα απαιτείται η 
επαναξιολόγηση των πολιτικών που επιβλήθηκαν·
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ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά επιτόκια παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις εντός της 
ζώνης του ευρώ και ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη βιώσιμα επίπεδα για κάποια 
κράτη μέλη·

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες να 
μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής τονώνοντας την εσωτερική ζήτησή τους, ιδίως 
προσαρμόζοντας τους μισθούς τους·

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να προβάλει πειστικά επιχειρήματα για το ότι 
οι επιλογές πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν αποτελέσματα με την πάροδο του 
χρόνου και για το ότι θα επηρεάσουν την κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει αδύναμος και ότι 
οι ιδιωτικές πιστωτικές ροές παραμένουν υποτονικές·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα συμβολής των φορολογουμένων έχει σχεδόν 
εξαντληθεί σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η 
ευρωπαϊκή παραοικονομία αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ότι η συνεπακόλουθη απώλεια του φόρου εκτιμάται ότι αντιστοιχεί 
σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 (ΕΕΑ 2013) 
επιδιώκει να καθορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για το 2013·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να 
αναπτυχθεί μαζί με τους πυλώνες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη είναι 
αναγκαία για την έξοδο από την κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι θετικές ενδείξεις 
ανάκαμψης που αναφέρει η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί για τον κίνδυνο της 
συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και ταυτόχρονα 
φιλοκυκλικών περικοπών του προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του χρονικού 
περιθωρίου δημοσιονομικής προσαρμογής, προσφέροντας έτσι πρόσθετο προσωρινό 
περιθώριο ελιγμών για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το δυνατόν συντομότερα· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα της 
επικρατούσας πολιτικής και να αναθεωρήσει τις συστάσεις πολιτικής της για το επόμενο 
έτος, όπως ορίζεται στην ΕΕΑ της· 

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για το μέγεθος του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, 
κυρίως μετά την ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις τελευταίες «παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του (World Economic Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα από τις 
πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα οικονομική 
βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς οι εσφαλμένοι  δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές μπορούν να 
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οδηγήσουν σε τεράστια σφάλματα πολιτικής· ζητεί για αυτόν τον λόγο από την Επιτροπή 
να επιτρέπει να ελέγχονται συστηματικά τα μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα ιδρύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» προσαρμογή 
της προθεσμίας για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων είναι δικαιολογημένη, 
ότι συμμορφώνεται πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης· θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή ήρθε καθυστερημένα· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να επαναξιολογήσει την κατάσταση των κρατών μελών υπό το 
φως των εξαιρετικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν - «ασυνήθεις περιστάσεις που 
εκφεύγουν του ελέγχου του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έχουν σημαντική επίπτωση 
στη δημοσιονομική κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας διοίκησής του ή περίοδοι σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζονται στο αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»· 

7. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευκολύνουν την πορεία της εξυγίανσης για 
τα κράτη μέλη με υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι  [...] συνεπάγονται 
ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού αποτελέσματός 
του κατά τουλάχιστον 0,5 % του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύσταση»·

8. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες  για δημόσιες 
παραγωγικές επενδύσεις με τους στόχους της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
ενσωματώνοντας προγράμματα δημοσίων επενδύσεων στην αξιολόγηση των 
Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης και των διαδικασιών υπερβολικού 
ελλείμματος·

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το οποίο να 
εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας συνοδεύονται παράλληλα 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και τη 
δημοκρατική νομιμότητα, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις συστάσεις ανά 
χώρα όσον αφορά την ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές ιδιαιτερότητες και την 
επάρκειά τους, κυρίως μέσω της αποτελεσματικής ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ), και να διασφαλίζουν ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος του ως πόρου για τις 
εξαιρετικά αναγκαίες επενδύσεις· 

12. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρούν τις προτεινόμενες πολιτικές 
δημοσιονομικής προσαρμογής όποτε οι οικονομίες κινούνται προς την ύφεση 
εξασφαλίζοντας ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών μέσων για την 
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κοινωνική προστασία και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να επιτύχει την 
ανάπτυξη, η οποία να περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και 
να εγγυάται ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις 
εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις 
πηγές ανάπτυξης που προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, να 
δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, και να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρές κοινωνικές ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες με βάση 
τα διεθνή πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές προσπάθειες των κρατών μελών να σταθεροποιήσουν τα 
δημόσια οικονομικά τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, μπορούν να αποδώσουν 
μόνο εάν μειωθούν συμμετρικά οι μακροοικονομικές ανισορροπίες· 

15. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν γρήγορα, προκειμένου να 
δώσουν πραγματική υπόσταση και αποτελεσματικότητα στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης, όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28 - 29 Ιουνίου 2012·

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, και σε σχέση με τρίτες 
χώρες, ως ένα απαραίτητο εργαλείο έτσι ώστε να κατανέμεται πιο δίκαια η 
δημοσιονομική προσπάθεια και να αυξάνονται τα έσοδα των κρατών μελών·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη δημιουργία 
κατάλληλων μηχανισμών για την κοινή διαχείριση του δημόσιου χρέους προκειμένου να 
ελαφρυνθεί το βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη και να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για μια μελλοντική κοινή έκδοση ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού των κρατών·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα εγκριθούν 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν μια νέα  εναλλακτική στρατηγική έξι 
σημείων όπως ορίζεται παρακάτω:
1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί τηρώντας 
δεόντως τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε αντίθεση με μια 
προσπάθεια εξυγίανσης σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της ζώνης του 
ευρώ, η πιο ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 2013 και 
μόνο συγκεκριμένο περιθώριο ελιγμών άνω των  85 δισεκατομμυρίων. Καθυστερώντας 
απλώς και θέτοντας ένα ανώτατο όριο στην πορεία της εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος όρος 
ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ από το 2013 έως και το 2017 να βελτιωθεί κατά 0,7 μονάδες 
ανά έτος.

2. Πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία σχετικά με το δημόσιο χρέος των κρατών 
μελών. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα πρέπει να ενσωματωθεί το 
συντομότερο δυνατό στη κοινοτική διαχειριστική δομή με την ΕΚΤ ως φορέα προστασίας.
3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες σωρευτικές ανισορροπίες, που αυξάνονταν καθόλη όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του κοινού νομίσματος οφείλονται στην ασύμμετρη επίδραση των 
κοινών πολιτικών σε διαφορετικές οικονομίες και πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω 
ειδικών μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών που 
υστερούν, ιδίως αυξάνοντας τις προϋποθέσεις για επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης στις 
τελευταίες·
4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, και το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα (κυρίως τη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι ώστε να προωθηθεί πραγματικά η 
ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις.

5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν μέσα πολιτικής  
έτσι ώστε να αποκατασταθεί η πιστωτική ροή προς την πραγματική οικονομία. Οι εταιρείες, 
ιδίως οι ΜΜΕ, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για την εν 
λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά,  και πολύ 
περισσότερο στη ζώνη του ευρώ.
6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση των 
εσωτερικών ανισορροπιών στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Η προσαρμογή δεν 
πρέπει να βασίζεται μόνο στις ελλειμματικές χώρες. Οι πλεονασματικές χώρες πρέπει να 
λαμβάνουν μέτρα για να τονώνουν την εσωτερική ζήτηση και να λαμβάνουν σχετικές 
συστάσεις από την Επιτροπή.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα εγκριθούν 
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από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:
Επαναλαμβάνει την ανάγκη για πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι 
το μόνο υπερεθνικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με εκλογική νομιμοποίηση, στον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής και στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης.

υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο 
ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· πιστεύει πως σε απόδειξη της αναγνώρισης αυτής οι εκπρόσωποι των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν τους 
ζητείται· ζητεί ότι ο δημοκρατικός έλεγχος του ΕΚ να συμπεριληφθεί στη διοργανική 
συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα εγκριθούν 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:
Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η εκτίμηση που προκύπτει όσον αφορά τη φοροδιαφυγή 
και φοροαποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ 
το χρόνο.  Η αντιμετώπιση τόσο της φοροαποφυγής όσο και της φοροδιαφυγής είναι δυνατή 
μόνο εάν τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να εφαρμόσουν με συνέπεια δράσεις που βασίζονται 
στην: υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, την κοινή ενοποιημένη βάση για τον εταιρικό φόρο, μια 
διεξοδική λογιστική μεταρρύθμιση, τη δημοσιοποίηση εταιρικών λογαριασμών για 
φορολογικούς σκοπούς, περισσότερες επενδύσεις για προσωπικό φορολογικών ελέγχων και 
την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
φορολόγηση των αποταμιεύσεων. 
Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, 
της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων· Αυτός ο νέος προσανατολισμός πρέπει 
να γίνει ομόφωνα αποδεκτός από τα κράτη μέλη με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία για ένα 
φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό πρωταρχικό στόχο: τη μείωση του φορολογικού χάσματος στο 
ήμισυ έως το 2020.  Επιδιώκοντας τον στόχο αυτό, τα κράτη μέλη θα επιτύχουν σταδιακά νέα 
φορολογικά έσοδα αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως χωρίς να 
αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές .

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα πέντε 
βασικά ζητήματα:

1. τη μεταρρύθμιση των λογιστικών κανόνων και τη δημοσιοποίηση των εταιρικών 
λογαριασμών

2. την αναβάθμιση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων

3. τη διασφάλιση μιας υποχρεωτικής κοινής ενοποιημένης βάσης για τον εταιρικό φόρο
4. την καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για διασυνοριακές εταιρίες

5. την ενίσχυση της κανονιστικής ρύθμισης για τα μητρώα εταιρειών και την καταγραφή 
της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων τρίτων 

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ με βασικές τρίτες 
χώρες όπως η Ελβετία που  επί του παρόντος παρέχουν ευνοϊκά πλαίσια για τα 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διευκολύνοντας την φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή 
από δραστηριότητες εντός της ΕΕ. 

Είναι ζωτικής σημασίας να ασχοληθεί η Επιτροπή με το ζήτημα των τρίτων χωρών για 
λογαριασμό του συνόλου της ΕΕ, χωρίς να αφήνει την πρωτοβουλία αυτή στις μεμονωμένες 
χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες.  Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της 
συζήτησης για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, πρώτα στην G20 και στη 
συνέχεια και στην G8. 


