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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, αρμόδια επί της ουσίας:

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 
συστάσεις:

1. Μνεία περί της έκθεσης Monti1 και του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με την "Δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς",2

2. εκτιμώντας πως η βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση αποτελεί προϋπόθεση για την 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, (αιτιολογική σκέψη Ε)

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

4. 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, να δημιουργηθεί 
απασχόληση και να ενισχυθεί η Ενιαία Αγορά, (αιτιολογική σκέψη ΙΓ)

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

1. να συμπληρωθεί το υπάρχον Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την προσθήκη 
ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης, με ένα χωριστό "Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης", βασισμένο σε στόχους της πραγματικής οικονομίας, που θα 
περιλαμβάνουν την απασχόληση και τις επενδύσεις, ώστε να δοθεί στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας όση σημασία δίνεται και στον έλεγχο των δημοσίων ελλειμμάτων, και 
επίσης κατοχυρωμένο ως νομική βάση θεμελιωμένη στο άρθρο 121 ΣΛΕΕ, (Σύσταση 1, 
νέο εδάφιο)

2. να δημιουργηθεί ένα 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 

                                               
1 "Μια νέα στρατηγική για την Ενιαία Αγορά - στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και Κοινωνίας", 
έκθεση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον καθ. Mario Monti, 9 Μαΐου 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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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), τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό 
του ΑΕγχΠ, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το ποσοστό επιτυχίας 
στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τη μείωση της φτώχειας, 
(Σύσταση 1, εδάφιο 2)

3. 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, (Σύσταση 1, εδάφιο 4, διαγραφή τελευταίου μέρους)

4. να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της Ένωσης»  για την εξέταση των Ολοκληρωμένων 
Κατευθυντήριων Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης, που θα 
προσφέρει ένα βήμα για ένα διευρυμένο διάλογο επί των χρηματοπιστωτικών θεμάτων 
και επί της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ, ώστε να είναι δυνατή ή πραγματική και 
έγκαιρη συμβολή όλων των ενδιαφερομένων μερών, (Σύσταση 1, εδάφιο 7)

5. Να μη γίνει η ακόλουθη σύσταση : "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%." (διαγραφή Σύστασης 2, εδάφιο 1)

6. να θεσπιστούν από την Επιτροπή προκαθορισμένα και προειδοποιητικά κίνητρα ή
ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης προειδοποίησης 
και να ενεργοποιούνται σταδιακά, (Σύσταση 2, εδάφιο 7, μερική διαγραφή)

7. να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των  
προληπτικών κυρώσεων. (Σύσταση 2, εδάφιο 9, μερική διαγραφή)

8. 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, στις επενδύσεις 
σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, στο ποσοστό επιτυχίας στην τριτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στη μείωση της φτώχειας, (Σύσταση 3, εδάφιο 1)
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9. Να μη γίνει η ακόλουθη σύσταση : "να ενισχυθεί η γραμματεία και το ιδιαίτερο γραφείο
του Προέδρου της Ευρωομάδας ," (διαγραφή Σύστασης 3, εδάφιο 3)

10. Δημιουργία ενός προγράμματος για τον περιορισμό των ζημιών και για την 
χρηματοπιστωτική ανάκαμψη σε ακραίες περιστάσεις αναμενόμενου υψηλού κινδύνου 
(Σύσταση 4, τίτλος)

11. Ταχεία δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έκδοσης Ομολόγων δια της 
υπαγωγής μέρους του εθνικού δημοσίου χρέους των κρατών μελών σε ένα κοινό 
σύστημα υπό αμοιβαία εγγύηση, και δια της έκδοσης νέων ομολόγων με ενιαίο 
επιτόκιο, ώστε να περιορισθεί έτσι ο κίνδυνος κερδοσκοπικών επιθέσεων σαν κι αυτήν 
που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της Ελλάδος. Ο εν λόγω οργανισμός θα μπορεί 
επίσης να εκδίδει συλλογικά δημόσια ομόλογα (ευρωομόλογα) για τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων ευρωπαϊκών επενδυτικών σχεδίων, κατά προτίμηση μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, (Σύσταση 4, νέο εδάφιο)

12. 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 και 
υπεραπόκεντρων περιφερειών, (Σύσταση 5, εδάφιο 2)

13. Ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς δια της προαγωγής του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
διασυνοριακών συναλλαγών, δια της απλοποίησης των διαδικασιών πληρωμής και δια 
της εναρμόνισης των φορολογικών μηχανισμών, με σκοπό την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών απέναντι στην ευρωπαϊκή οικονομία, (Σύσταση 5, νέο 
εδάφιο)

14. Συνέχιση των προσπαθειών για την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας. (Σύσταση 
5, νέο εδάφιο)


