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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 
εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013
(2013/ΧΧΧΧ(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων 
του 20121,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης-15ης Μαρτίου 
2013,

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

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

– 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 ευρωζώνη,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 
2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με την επιτάχυνση και 
τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος,

– 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 ανισορροπιών,

– 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 ευρώ,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη 
διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη 
του ευρώ, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0408.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα,

– 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 ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη συμβολή στην 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 20131,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με 
τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης - Ένα εργαλείο για 
την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης» (COM(2013)0160),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013 που συνοδεύει το 
σχέδιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και έχει ως τίτλο «Εξάμηνο 2013: Ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις για να προχωρήσει η Ευρώπη πέρα από την κρίση» (COM(2013)0350),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 29ης 
Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ (CΟΜ(2013)0379), καθώς 
και όλες τις προτάσεις της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, για συστάσεις του 
Συμβουλίου για τα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική κρίση καθώς και η 
κρίση δημοσίου χρέους δεν έχουν ακόμη κοπάσει και ότι ο στόχος μιας πιο
εξισορροπημένης και ολοκληρωμένης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) 
παραμένει μη επιτευχθείσα ακόμη φιλοδοξία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής (CSR) περιέχουν 
ορισμένες χρήσιμες διευκρινίσεις, αλλά στο σύνολό τους δεν πείθουν όσον αφορά την 
ισορροπία μεταξύ των πολιτικών επιταγών που προτείνονται στους διάφορους τομείς
πολιτικής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επείγουσα δράση σε πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων 
στην αποκατάσταση του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία και τις ΜΜΕ, στην 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0053.
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καθώς και στην αναζήτηση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών λύσεων για την ανεργία, και, 
κατ' αυτό τον τρόπο, για την σημαντική ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμότητα της οικονομικής διακυβέρνησης στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο απαιτεί πραγματικό και αυστηρό σεβασμό των κοινοβουλευτικών 
προνομίων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και, με αυτόν τον τρόπο, την αναχαίτιση της 
τάσης να χαράσσεται η οικονομική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης συνεχώς και 
περισσότερο σε διακυβερνητικό επίπεδο, χωρίς τη συμμετοχή των κοινοβουλίων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί από το «νομοθετικό 
δίπτυχο» (2-pack) έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, και ότι οι CSR έχουν πλέον αυξημένη 
σημασία εφόσον τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και σταθερότητας πρέπει να 
είναι συμβατά με τις εν λόγω νέες διατάξεις·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι συστάσεις έχουν τεθεί με αυστηρό τρόπο σε 
εφαρμογή στα κράτη μέλη τα οποία υπάγονται σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας, 
το επίπεδο συμμόρφωσης των υπολοίπων κρατών μελών με προηγούμενες CSR είναι 
εξαιρετικά χαμηλό,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το «νομοθετικό δίπτυχο» (2-pack) καθορίζει μια σαφή κοινοτική
μέθοδο σε σχέση με κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που πλήττονται, ή απειλούνται, από 
σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα,

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι «για να είναι επιτυχείς οι πολιτικές,
δεν αρκεί μόνο να είναι καλά σχεδιασμένες, αλλά πρέπει να έχουν πολιτική και κοινωνική 
στήριξη», και ότι η Ευρώπη χρειάζεται, εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση, 
πραγματική ανάπτυξη και την ανάληψη συγκεκριμένης και επείγουσας δράσης για να 
αντιμετωπίσει τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας·

2. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι «ελλειμματικές» χώρες πρέπει να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, οι δε «πλεονασματικές» χώρες πρέπει να 
ενισχύσουν τη ζήτησή τους, και ότι τούτο απαιτεί μια εις βάθος αναθεώρηση του 
πολιτικού προσανατολισμού που ισχύει σήμερα·

3. προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποφύγουν να υιοθετήσουν μια 
τυποποιημένη για όλες τις περιπτώσεις προσέγγιση όσον αφορά τις CSR και να 
εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις είναι προσαρμοσμένες στις εθνικές ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες των ενδιαφερόμενων κρατών μελών·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι συστάσεις της Επιτροπής απευθύνονται όχι μόνο στα κράτη 
μέλη αλλά επίσης στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο· εκφράζει, όμως, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται προς τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη την ισχυρή αλληλεξάρτηση των οικονομιών της ΕΕ, ειδικότερα εντός της ζώνης 
του ευρώ, ή όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση για τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης·

5. ζητεί να διερευνηθούν ενδελεχώς οι λόγοι της τεράστιας αύξησης των εσωτερικών 
αποκλίσεων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και των οικονομικών επιδόσεων μεταξύ 
των κρατών μελών, που προέκυψαν από τη λειτουργία του ενιαίου νομίσματος και,
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ειδικότερα, οι λόγοι του ασύμμετρου αντίκτυπου των κοινών πολιτικών·

6. ζητεί την προσεκτική αποτίμηση των προβλέψεων ανάπτυξης που υποδεικνύουν «αργή 
ανάκαμψη» γνωρίζοντας ότι οι προηγούμενες προβλέψεις που έγιναν από την Επιτροπή 
αναθεωρήθηκαν αργότερα προς τα κάτω και συνιστά να εξετασθεί ενδελεχέστερα η 
βιωσιμότητα των βελτιώσεων που καταγράφηκαν στα εμπορικά ισοζύγια, στα ισοζύγια 
τρεχουσών συναλλαγών καθώς και στα δημόσια ελλείμματα·

7. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
«δεν μπορεί και δεν θα βασίζεται μόνον στο κόστος» καθώς και ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν η παραγωγικότητα, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία καθώς και η αποδοτική χρήση των πόρων, σύμφωνα με τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν 
έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· ζητεί η 
προαναφερθείσα αναγνώριση να αντικατοπτρίζεται επαρκώς στις CSR των 
«ελλειμματικών» χωρών επειδή αυτά είναι τα κράτη μέλη για τα οποία έχει ζωτική 
σημασία η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους·

8. εκφράζει τη λύπη του για τη μη εφαρμογή του, ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ,
«Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, 
της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων που ξεκίνησε τον Νοέμβριο 
του 2012 και των συμπληρωματικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
ύψους 180 δισεκατομμυρίων ευρώ (μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕ κατά 10 
δισεκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2013)· ζητεί από το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να διερευνήσουν και να άρουν επειγόντως τα εμπόδια τα οποία 
παρακωλύουν την πλήρη εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών·

9. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως νομοθετική πρόταση σχετικά με τα νέα 
χρηματοδοτικά κίνητρα που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου ανταγωνιστικότητας 
και σύγκλισης (CCI) που θα βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο ως πρώτου βήματος προς 
μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική ικανότητα·

10. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής του μέσου 
ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης την οικονομική ενίσχυση στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στους τομείς οι οποίοι παρακωλύουν την οικονομική δυναμική και 
αποτελεσματικότητα, όπως οι μεταρρυθμίσεις των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, με 
την τεχνική υποστήριξη του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης·

11. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί το περιθώριο ελιγμών που 
προσφέρεται από το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (SGP) ώστε 
να παραταθούν οι προθεσμίες για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων σε επτά 
διαδικασίες· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε το 
περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της πορείας της δημοσιονομικής προσαρμογής, να 
είναι προσαρμοσμένα στον ειδικό χαρακτήρα κάθε χώρας και, ειδικότερα για τις 
«ελλειμματικές χώρες», να λαμβάνουν υπόψη το προαναφερθέν περιθώριο ελιγμού και 
την πλήρη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, υγιείς και βιώσιμες διαθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και τον προσδιορισμό (στο πλαίσιο ιδίως των ανά χώρα συστάσεων) των 
επενδύσεων εκείνων που έχουν ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει επειγόντως τον τρόπο με τον 
οποίο θα ενσωματώσει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μη επαναλαμβανόμενα 
προγράμματα δημοσίων επενδύσεων με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών·

12. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι «πλεονασματικές» χώρες έχουν να 
διαδραματίσουν έναν ρόλο στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης, όχι μόνο μειώνοντας 
φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά επίσης βελτιώνοντας τους μισθούς 
ώστε να δοθεί ώθηση σε μια σταθερή εσωτερική ζήτηση, καθώς και προάγοντας νέες 
δυνατότητες επενδύσεων· υπογραμμίζει τη σημασία των θετικών δευτερογενών 
επιπτώσεων που θα έχουν οι εν λόγω δράσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
καθώς και μια συνεπή ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικού εμπορίου η οποία θα βασίζεται 
στην αμοιβαιότητα και σε κοινά ελάχιστα πρότυπα, ιδιαίτερα σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα· πιστεύει ότι μόνο με την ευφυή διαχείριση της διασύνδεσή της 
με την «παγκοσμιοποίηση», θα μπορέσει η Ευρώπη να εγγυηθεί την ανάπτυξη, τις θέσεις 
απασχόλησης και, για ορισμένα κράτη μέλη, τη συνιστώμενη προοδευτική ανακατανομή 
πόρων από κλάδους μη εμπορεύσιμων αγαθών σε κλάδους εμπορεύσιμων αγαθών·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι 
αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον διανεμητικό αντίκτυπο των 
μεταρρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μια εκ των προτέρων ενδελεχή 
αποτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου όλων των νέων συνιστώμενων μεταρρυθμίσεων 
και να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις προηγούμενες συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που διατυπώθηκαν προς κράτη μέλη τα οποία υπάγονται σε
προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για να συμπληρωθεί η ΟΝΕ 
μέσω ενός κοινωνικού πυλώνα, δεδομένου ότι οι εθνικοί αυτόματοι σταθεροποιητές είναι 
καθηλωμένοι στα κράτη μέλη στα οποία είναι περισσότερο αναγκαίοι· υπογραμμίζει ότι 
απαιτείται ένας κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων ως κύριο δομικό στοιχείο του εν 
λόγω πυλώνα·

16. συμφωνεί ότι η δράση της ΕΚΤ συνέβαλε αποφασιστικά στη σταθερότητα της ζώνης του 
ευρώ, περιορίζοντας την κερδοσκοπία όσον αφορά το δημόσιο χρέος· θεωρεί, όμως, ότι, 
δεδομένων της ανεπαρκούς ανάπτυξης και των υψηλών (και συνεχώς αυξανόμενων) 
επιπέδων του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε πολλά κράτη μέλη, απαιτείται μια 
διαδικασία απομόχλευσης που θα τελεί υπό προσεκτική διαχείριση· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να τηρήσει αμελλητί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του νομοθετικού διπτύχου «2-pack» με σκοπό να εμβαθύνει 
την ανάλυση της μερικής αντικατάστασης της έκδοσης εθνικών τίτλων χρέους από κοινή 
έκδοση με τη μορφή ταμείου απόσβεσης χρέους και ευρωγραμματίων·

17. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ιδίως των ΜΜΕ, δεν 
έχει αποκατασταθεί στην περιφέρεια της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι μεγάλες διαφορές όσον 
αφορά την πρόσβαση στην πίστωση ενισχύουν περαιτέρω τις επιτεινόμενες τάσεις
εσωτερικής απόκλισης στην ΕΕ και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, και καταστρέφουν 
την εσωτερική αγορά μέσω συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού· επισημαίνει επίσης ότι οι 
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αρνητικές οικονομικές προοπτικές δικαιολογούν εν μέρει μόνο τέτοιους περιοριστικούς 
όρους χορήγησης πιστώσεων· ζητεί τη στενότερη επιτήρηση των πρακτικών του 
τραπεζικού τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, 
ειδικότερα των οικονομικά βιώσιμων ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα 
σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ, κυρίως μέσω των διαρθρωτικών 
ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
και των δημόσιων τραπεζών ανάπτυξης·

18. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου
μηχανισμού εξυγίανσης  (συμπεριλαμβανομένης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχής και ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τον κλάδο), πράγμα το οποίο 
είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· προτρέπει το Συμβούλιο 
να περατώσει ταχέως τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την οδηγία 
σχετικά με τα συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων καθώς και την οδηγία σχετικά με 
την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών διαπραγματεύσεις που πρέπει να διεξαχθούν 
εκ παραλλήλου)·

19. ζητεί να καταστεί διαθέσιμη η άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ευθύς ως τεθούν σε λειτουργία όλοι οι 
πυλώνες της τραπεζικής ένωσης - δηλαδή ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός και τα πλαίσια 
για την εγγύηση των καταθέσεων καθώς και για την ανάκαμψη και εξυγίανση· δεδομένης 
της επείγουσας ανάγκης να είναι διαθέσιμο ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης το οποίο θα 
συνοδεύει τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, στηρίζει την άμεση κινητοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για να τροφοδοτεί το ως άνω ταμείο, με περίοδο 
αποπληρωμής από τον κλάδο· πιστεύει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να ενισχύσει τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με την 
κοινοτική μέθοδο·

20. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, για την ενίσχυση 
του αγώνα κατά της φοροαπάτης και φοροδιαφυγής και τις συστάσεις της σχετικά με τα 
μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ενθάρρυνση τρίτων χωρών να εφαρμόζουν ελάχιστα 
πρότυπα καλής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, καθώς και σχετικά με τον 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, που εγκρίθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2012· υπογραμμίζει 
ότι η ισότητα και δικαιοσύνη στον επιμερισμό των βαρών απαιτεί μια πλήρως νέα 
προσέγγιση σχετικά με την φοροαπάτη και φοροδιαφυγή· ζητεί την ανάληψη άμεσης
δράσης από την Επιτροπή καθώς και σαφή υποστήριξη από το Συμβούλιο στα εν λόγω 
θέματα·

21. καλεί το Συμβούλιο να περατώσει τις διαπραγματεύσεις για τον φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να συμπεριλάβει στην ατζέντα του, ως επείγον 
ζήτημα, τη σύγκλιση των φορολογικών συστημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22. ζητεί την επείγουσα εφαρμογή του νομοθετικού διπτύχου «2-pack» με άμεση συνέπεια 
την αναμόρφωση του ad hoc συστήματος των «τρόικα» σε μια υγιή από νομικής απόψεως 
δομή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που θα σέβεται ένα ελάχιστο επίπεδο όσον 
αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία·

23. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να θέσει σε 
κίνδυνο τα προνόμια του Κοινοβουλίου· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την 
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κατάλληλη επίσημη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό να αυξήσει τη νομιμότητα των αποφάσεων που 
αφορούν όλους τους πολίτες·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία έναντι του 
Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα ουσιώδη στοιχεία λειτουργίας της ζώνης του ευρώ, όπως 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, οι αποφάσεις της Ευρωομάδας (Eurogroup)
και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας· 

25. προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη
συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων, των κοινωνικών τους εταίρων και της
κοινωνίας των πολιτών στο σύνολο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και συζήτηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων με σκοπό την επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και του αναγκαίου επιπέδου δημοκρατικής λογοδοσίας σε 
σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς· υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της 
ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής εβδομάδας αφιερωμένης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (EPW 2013)·

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


