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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι είναι απολύτως αναγκαία η ουσιαστική βελτίωση της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), στο θεσμικό πλαίσιο 
της Ένωσης και σε πνεύμα σεβασμού της κοινοτικής μεθόδου · θεωρεί ότι οι νομοθετικές 
πράξεις που βασίζονται σε διακυβερνητικές Συνθήκες και εφαρμόστηκαν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης έχουν αποτελέσει εμπόδιο στη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΟΝΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την όσο το δυνατόν ταχύτερη ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο ενωσιακό κεκτημένο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι 
εσωτερικοί κανόνες του Κοινοβουλίου παρέχουν επαρκές περιθώριο ευελιξίας όσον 
αφορά την οργάνωση, κατά περίπτωση, ειδικών μορφών διαφοροποίησης βάσει πολιτικής 
συμφωνίας εντός και μεταξύ των πολιτικών ομάδων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
κατάλληλος έλεγχος του ΕΜΣ· ζητεί επίσης την ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη 
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) στο νομικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αργότερο εντός πενταετίας από τη θέση της σε ισχύ και μετά 
από συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής της· 

2. συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση απλούστερης, αποτελεσματικότερης και 
διαφανούς οικονομικής διακυβέρνησης, που θα αποσκοπεί, μακροπρόθεσμα, στην 
πληρέστερη ολοκλήρωση της ΕΕ, ενώ θα παρέχει μεσοπρόθεσμες λύσεις για να 
διευκολύνει την ευρωζώνη και την Ένωση να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις·

3. υπογραμμίζει ότι η Ευρωομάδα και η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ είναι αμφότερες 
ανεπίσημες συνθέσεις του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ότι έλαβαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την 
ΟΝΕ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά ότι οι 
αποφάσεις αυτές επηρεάστηκαν, ως εκ τούτου, από την έλλειψη δημοκρατικής 
νομιμοποίησης·

4. προτείνει τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου ώστε να καταστεί δυνατός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των 
διαφόρων σταδίων του ευρωπαϊκού εξαμήνου, με αφετηρία την ετήσια εξέταση της 
ανάπτυξης·

5. θεωρεί απαραίτητο να αξιολογείται προσεκτικά η εφαρμογή του οικονομικού διαλόγου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια 
των διαδικασιών (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)) και της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ))·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση διακοινοβουλευτικής διάσκεψης για 
την οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιμένει, 
ωστόσο, ως προς το θέμα των ορίων της διάσκεψης αυτής όταν το διακύβευμα είναι να 
κληθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να λογοδοτήσουν· φρονεί ότι, στο πεδίο της 
ΟΝΕ, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να είναι επιμερισμένος μεταξύ εθνικού και 
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ευρωπαϊκού επιπέδου και εμμένει στην άποψη ότι οι ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται 
στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται ή υλοποιούνται οι αποφάσεις, με τα εθνικά 
κοινοβούλια να υποβάλλουν σε έλεγχο τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να υποβάλλει σε έλεγχο την ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία· πιστεύει ότι 
αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη λογοδοσία κατά τη 
λήψη των αποφάσεων· θεωρεί ότι η αυξημένη αυτή νομιμοποίηση μπορεί να 
διασφαλισθεί με την πρόβλεψη της έγκρισης των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων και των πιθανών εταιρικών σχέσεων σύγκλισης από τα εθνικά 
κοινοβούλια, καθώς και της έγκρισης με συναπόφαση ευρέων ευρωπαϊκών πολιτικών 
προσανατολισμών υπό μορφήν κατευθυντήριων γραμμών για τη σύγκλιση, μιας νέας 
νομικής πράξης της ΕΕ η οποία θα ορίζει έναν πολύ περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων που θα ισχύουν για μια δεδομένη περίοδο, που χρησιμοποιούνται κυρίως 
κατά την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) των ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων· τονίζει ότι η ανωτέρω συνεργασία δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία 
νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο όχι μόνο θα ήταν αναποτελεσματικό, 
αλλά θα στερείτο επίσης νομιμοποίησης από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια υστερούν σε ικανότητα 
ελέγχου και επηρεασμού των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στην ΕΕ· εκτιμά ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν ενεργότερη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής 
όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαμόρφωση των θέσεων των κυβερνήσεών τους, πριν από 
την υποβολή των θέσεων αυτών στην Επιτροπή·

8. υπογραμμίζει ότι το νομικό πλαίσιο για τα προγράμματα παροχής βοήθειας πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπ' 
ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται πλήρης δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις συναφείς αποφάσεις που 
λαμβάνει όταν συμμετέχει στην επαλήθευση της εφαρμογής των προγραμμάτων των 
κρατών μελών· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει συνέχεια στο ψήφισμά του 
της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες 
της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής1, και να επεξεργαστεί ένα νέο, χωριστό 
ψήφισμα που θα αφορά εξ ολοκλήρου το ζήτημα αυτό, αντλώντας από την πρώτη 
διερευνητική έκθεση και στηριζόμενο σε αυτή· 

9. θεωρεί ότι, για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εθνικών δημόσιων 
οικονομικών, έχει ύψιστη σημασία να ελέγχει η Επιτροπή την ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών και, ειδικότερα, να επαληθεύει ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν 
μελλοντοστρεφή χαρακτήρα, εντοπίζοντας, από κοινού με την Eurostat, και 
υποστηρίζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις επενδυτικές δαπάνες έναντι των 
καταναλωτικών δαπανών· 

10. εκτιμά ότι μια «ουσιαστική ΟΝΕ» δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, 
αλλά απαιτεί αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
με βάση συγκεκριμένους ιδίους πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές 

                                               
1 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0239.
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ανισορροπίες και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη 
Νομισματική Ένωση και σε περίπτωση που απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· 

11. εκτιμά ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και υπενθυμίζει 
ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με 
την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ...»· 
υπενθυμίζει ακόμη ότι το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση [έχει ως γνώμονα] την 
άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση 
και την κοινωνική πρόοδο»· εκτιμά ότι, σύμφωνα με την αρχή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, οι ανθρώπινοι πόροι δεν πρέπει να 
κατασπαταλώνται και πρέπει να θεωρούνται καίρια συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας· 
ζητεί ίση αντιμετώπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών της εσωτερικής 
αγοράς στην ιεράρχηση των κανόνων·

12. ζητεί να υποβάλουν οι πρόεδροι των τεσσάρων θεσμικών οργάνων ένα φιλόδοξο χάρτη 
πορείας ο οποίος θα περιγράφει τη νομοθετική και θεσμική πρόοδο που απαιτείται για να 
οικοδομηθεί το καλύτερο δυνατό μέλλον για την ευρωζώνη, την ΕΕ και τους πολίτες της· 
τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του στις 
προσεχείς συζητήσεις και αποφάσεις, μέσω ψηφίσματος που θα εγκρίνει η ολομέλεια, το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη συνεισφορά του Προέδρου στον «χάρτη πορείας», 
όπως δηλώνεται στην υποσημείωση 1 του αναλυτικού υπομνήματος που εκπόνησε το 
άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Φεβρουαρίου 2015 (Προετοιμασία των επόμενων 
βημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ): «Ο 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε την πρόθεσή του να συνεκτιμήσει τις 
παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την κατάρτιση της
έκθεσης»·

13. πιστεύει ότι μια ουσιαστική ΟΝΕ απαιτεί την ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· θεωρεί ότι το κράτος δικαίου ορίζεται ως ένα θεσμικό 
σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η δημόσια αρχή υπόκειται στον νόμο και η ισότητα των 
υποκειμένων δικαίου διασφαλίζεται από ανεξάρτητα δικαιοδοτικά συστήματα· θεωρεί ότι 
το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες, μεταξύ άλλων, που θα 
πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και 
ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τις διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και την προσφυγή 
ακυρώσεως κατά των αποφάσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου· πιστεύει ότι η 
συμμετοχή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ) μπορεί ιδίως να 
εξασφαλίσει ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο ανεξάρτητα από το 
μέγεθος του κράτους μέλους και ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και 
τα δικαιώματα των οργανώσεών τους στις χώρες που υπάγονται στο πρόγραμμα· 
επισημαίνει ότι αυτός ο ρόλος του Δικαστηρίου δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στις 
διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν έχουν 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.
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