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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0133/2012 του βουλευτή του ΕΚ Andrew Duff, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, που καλεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της ΣΕΕ 
να προβεί στη δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνεχόμενη χρηματοπιστωτική 
αστάθεια και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι. 
Επισημαίνουν ειδικότερα ότι η νέα διακυβερνητική συνθήκη ενισχύει τη δημοσιονομική 
πειθαρχία παρότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του εξωτερικού δημόσιου χρέους. Στο 
πλαίσιο αυτό καλούν το Κοινοβούλιο να κάνει χρήση των διαδικασιών που ορίζονται από τη 
ΣΕΕ για συνήθη αναθεώρηση της Συνθήκης, με στόχο τη δημιουργία ομοσπονδιακής 
οικονομικής κυβέρνησης, η οποία θα λογοδοτεί με δημοκρατικό τρόπο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Επιπλέον, ζητούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση των 
επιπέδων της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Τέλος, καλούν το 
Κοινοβούλιο να καταρτίσει πρόγραμμα εργασιών για σύγκληση νέας Συνταγματικής 
Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιήσει τις αλλαγές αυτές και θα αποκαταστήσει την 
εμπιστοσύνη της αγοράς και των πολιτών στο μέλλον της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην κίνηση 
προς μια δημοσιονομική ένωση. Προβαίνει σε ορισμένες ειδικές προτάσεις, όπως την έκδοση 
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ευρωομολόγων που θα απαιτούσε κοινή δημοσιονομική πολιτική η οποία θα υλοποιείται από 
μια ομοσπονδιακή οικονομική κυβέρνηση, την περάτωση της ενιαίας αγοράς, την υλοποίηση 
διαρθρωτικών αλλαγών με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης 
στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασία, και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπονήσει 
μια νέα συνταγματική σύμβαση που θα αναλάβει να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη 
Συνθήκη, ώστε να δημιουργηθεί μια δημοσιονομική Ένωση, να μεταρρυθμίσει το 
χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και 
της δημοκρατίας στο μέλλον της ΕΕ.  

Η αναφορά μπορεί να θεωρηθεί, ότι συμβάλει στην ευρύτερη τάση υπέρ μιας μεγαλύτερης
δημοσιονομικής ολοκλήρωσης στην ευρωζώνη με σκοπό να αντιμετωπιστούν αδυναμίες της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Η πίστη ότι η ΟΝΕ θα πρέπει να είναι 
ισχυρότερη και πιο ικανή να αντιμετωπίζει στο μέλλον τις προκλήσεις, αποτελεί άποψη την 
οποία συμμερίζονται οι κύριοι θεσμικοί φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι επίσης άποψη 
και της Επιτροπής. 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28/29 Ιουνίου 2012, οι πρόεδροι της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα ειδικό και χρονικά δεσμευτικού οδικού χάρτη για την επίτευξη 
μιας πραγματικής ΟΝΕ. Μια ενδιάμεση έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 
ακολούθησε η τελική έκθεση στις 13-14 Δεκεμβρίου.  
Η συμβολή της Επιτροπής στην τελική έκθεση δημοσιεύθηκε υπό την μορφή σχεδίου με 
τίτλο προς μια βαθειά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση στις 28 
Οκτωβρίου 2012. Σε αυτή, η Επιτροπή επεσήμανε τις φιλοδοξίες της να επιτευχθεί μια 
πλήρης τραπεζική, οικονομική, δημοσιονομική και πολιτική ένωση και καθόρισε τα 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στάδια τα οποία θεωρούσε αναγκαία για 
να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι. Ο δρόμος προς τα εμπρός πρέπει να είναι  προσεκτικά 
εξισορροπημένος. Η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι οιαδήποτε βήματα για περαιτέρω 
αμοιβαιοποίηση του κινδύνου πρέπει να συμβαδίζουν με μεγαλύτερη δημοσιονομική 
πειθαρχία και ολοκλήρωση. Η απαιτούμενη εντονότερη ολοκλήρωση  των δημοσιονομικών
ρυθμίσεων, της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και των αντίστοιχων οργάνων θα 
πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη πολιτική ολοκλήρωση, που θα εξασφαλίζει δημοκρατική 
νομιμότητα και λογοδοσία.  
Είναι σαφές ότι μια δημοσιονομική ένωση θα αποτελούσε τμήμα του τελικού σταδίου της 
ΟΝΕ και ως εκ τούτου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς ένα αριθμό ενδιάμεσων σταδίων τα οποία 
θα πρέπει να υλοποιηθούν νωρίτερα. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες είναι δυνατές με τις 
ισχύουσες Συνθήκες και οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τώρα, αλλά θα πρέπει να 
υπάρξει αλλαγή των Συνθηκών για πλέον φιλόδοξες αλλαγές. Η έκκληση του αναφέροντα για 
μια συνταγματική σύμβαση στην οποία θα ανατεθεί η δημιουργία των απαραίτητων αλλαγών 
για τη δημοσιονομική ένωση, είναι μια από τις δυνατές επιλογές για να πραγματοποιηθούν οι 
εν λόγω αλλαγές των Συνθηκών.  
Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υποβάλει εγκαίρως προς συζήτηση συγκεκριμένες ιδέες για 
αλλαγές των Συνθηκών πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 
2014 με στόχο να δημιουργηθεί η νομοθετική βάση για τα προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα 
στάδια, και ειδικότερα τη δημιουργία μιας σημαντικά ενισχυμένης οικονομικής και 
δημοσιονομικής επιτήρησης καθώς και ενός πλαισίου ελέγχου, την περαιτέρω αύξηση της 
ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ικανότητας, που θα υποστηρίζει την αλληλεγγύη και την 
εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ενισχύοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
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τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διαδικασίας λήψης απόφασης σε τομείς πολιτικής, όπως η 
φορολογία και οι αγορές εργασίας ως ένα σημαντικό εργαλείο αλληλεγγύης.  

Μετά τη δημοσίευση του προαναφερθέντος σχεδίου έχει επιτευχθεί πρόοδος στα στάδια προς 
μια δημοσιονομική ένωση. Η διπλή δέσμη, μια νομοθετική πρόταση που περιέχει δύο 
κανονισμούς των οποίων η έγκριση αποτελεί βασική άμεση προτεραιότητα, έχει τύχει 
ανεπίσημης συμφωνίας τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο και ευρίσκεται στην 
τελική ευθεία για να εγκριθεί. Όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Barroso στις 20 Φεβρουαρίου 
2013, η Επιτροπή θα συγκαλέσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εμβαθύνει την ανάλυση 
σχετικά με τις πιθανές θετικές πτυχές, τους κινδύνους, τις απαιτήσεις και τα εμπόδια της 
μερικής αντικατάστασης της εθνικής έκδοσης ομολόγων χρέους από κοινή έκδοση υπό την 
μορφή ταμείου εξόφλησης χρέους και ευρωγραμματίων. Η ομάδα θα έχει ως καθήκον να 
αξιολογήσει σε βάθος, ποιά θα μπορούσαν να είναι τα χαρακτηριστικά τους από πλευράς 
νομικών διατάξεω ν ,  οικονομικής αρχιτεκτονικής και αναγκαίου συμπληρωματικού 
οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου. Η δημοκρατική λογοδοσία θα αποτελέσει ένα 
κεντρικό θέμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Επιπλέον, [μετά την απόφαση για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ 
και πριν από το τέλος του 2013], η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα τις ακόλουθες προτάσεις 
για να συμπληρώσει το εφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης:   (i) μέτρα για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερου  εκ των προτέρων συντονισμού των σημαντικότερων σχεδίων 
μεταρρύθμισης και (ii) δημιουργία ενός "εργαλείου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας" το 
οποίο θα παράσχει οικονομική ενίσχυση για την έγκαιρη υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
που θα ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το νέο σύστημα, πλήρως 
ευθυγραμμισμένο με την κοινοτική μέθοδο, θα βασίζεται στις υφιστάμενες διαδικασίες 
επίβλεψης της ΕΕ. Θα συνδυάζει βαθύτερη ενσωμάτωση της οικονομικής πολιτικής με 
δημοσιονομική ενίσχυση και ως εκ τούτου σεβασμό της αρχής σύμφωνα με την οποία τα 
μέτρα προς μεγαλύτερη υπευθυνότητα και οικονομική πειθαρχία θα πρέπει να συνδυάζονται 
με περισσότερη αλληλεγγύη. Θα αποσκοπεί ειδικότερα στην ενίσχυση του διαρθρωτικού 
δυναμικού της οικονομίας των κρατών μελών ώστε να απορροφούν ασύμμετρες κρίσεις.  

Επίσης για τους προσεχείς μήνες, σε συνέχεια της προβλεπόμενης έγκρισης του ενιαίου 
εποπτικού μηχανισμού, η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για τη θέσπιση ενιαίου 
μηχανισμού επίλυσης κρίσεων που θα αναλάβει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και 
εξυγίανσης των τραπεζών  εντός των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση. 
Πριν από το τέλος του 2013, προβλέπει την παρουσίαση πρότασης βάση του άρθρου 138 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 
θέσπιση ενιαίας θέσεως όσον αφορά την επίτευξη καθεστώτος παρατηρητή της ευρωζώνης 
στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, και αργότερα μια ενιαία έδρα.  

Συμπέρασμα

Η πρόταση του αναφέροντα για μια δημοσιονομική ένωση είναι εναρμονισμένη σε μεγάλο 
βαθμό με το όραμα της Επιτροπής για το τελικό στάδιο της ΟΝΕ: ενώ οι συγκεκριμένες 
δράσεις που προτείνονται διαφέρουν από την άμεση πολιτική ατζέντα της Επιτροπής λόγω 
της αναγκαίας αλληλουχίας κινήσεων προς ένα μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης, 
απευθύνονται σε άλλο θεσμικό όργανο και αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά στη συζήτηση 
για το μέλλον της ΟΝΕ. 


