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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

σσετικά με το Δςπυπαφκό Δξάμηνο για τον σςντονισμό τυν οικονομικών πολιτικών: 

ετήσια επισκόπηση τηρ ανάπτςξηρ 2016 

(2015/2285(INI)) 

Το Εςπυπαφκό Κοινοβούλιο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε πλζάθε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΛΔΔ), θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 121 παξΪγξαθνο 2, ην Ϊξζξν 136 θαη ην Ϊξζξν 148, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϊξζξν 9 ΛΔΔ (νξηδφληηα θνηλσληθά ξάηξα), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1175/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2011, πνπ ηξνπνπνηεέ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 1466/97 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο επνπηεέαο ηεο δεκνζηνλνκηθάο 

θαηΪζηαζεο θαη ηελ επνπηεέα θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ νδεγέα 2011/85/ΔE ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 8εο Ννεκβξένπ 2011, 

ζρεηηθΪ κε ηηο απαηηάζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθΪ πιαέζηα ησλ θξαηψλ κειψλ
2
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1174/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2011, ζρεηηθΪ κε θαηαζηαιηηθΪ κΫηξα γηα ηε 

δηφξζσζε ησλ ππεξβνιηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ επξσδψλε
3
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1177/2011 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 8εο 

Ννεκβξένπ 2011, πνπ ηξνπνπνηεέ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1467/97 γηα ηελ 

επηηΪρπλζε θαη ηε δηαζαθάληζε ηεο εθαξκνγάο ηεο δηαδηθαζέαο ππεξβνιηθνχ 

ειιεέκκαηνο
4
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1176/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2011, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε θαη ηε 

δηφξζσζε ησλ ππεξβνιηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ
5
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1173/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2011, γηα ηελ απνηειεζκαηηθά επηβνιά ηεο 

δεκνζηνλνκηθάο επνπηεέαο ζηε δψλε ηνπ επξψ
6
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (EΔ) αξηζ. 473/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, ζρεηηθΪ κε θνηλΫο δηαηΪμεηο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθηέκεζε ησλ ζρεδέσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ηε 

δηαζθΪιηζε ηεο δηφξζσζεο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιεέκκαηνο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε δψλε 

                                                 
1
 ΔΔ L 306, 23.11.2011, ζ. 12. 

2
 ΔΔ L 306, 23.11.2011, ζ. 41. 

3
 ΔΔ L 306, 23.11.2011, ζ. 8. 

4
 ΔΔ L 306, 23.11.2011, ζ. 33. 

5
 ΔΔ L 306, 23.11.2011, ζ. 25. 

6
 ΔΔ L 306, 23.11.2011, ζ. 1. 
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ηνπ επξψ
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 

ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, γηα ηελ ελέζρπζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη 

δεκνζηνλνκηθάο επνπηεέαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ηα νπνέα 

αληηκεησπέδνπλ ά απεηινχληαη κε ζνβαξΫο δπζθνιέεο αλαθνξηθΪ κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο ζηαζεξφηεηα
2
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ ζηηο 25-26 Μαξηένπ 

2010 θαη ζηηο 17 Ηνπλένπ 2010, θαζψο θαη ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 3εο 

Μαξηένπ 2010, κε ηέηιν «Δπξψπε 2020: ηξαηεγηθά γηα Ϋμππλε, δηαηεξάζηκε θαη ρσξέο 

απνθιεηζκνχο αλΪπηπμε» (COM(2010)2020), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε (ΔΔ) 2015/1184 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 14εο Ηνπιένπ 2015, 

ζρεηηθΪ κε ηηο γεληθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
3
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε (EE) 2015/1848 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 5εο Οθησβξένπ 

2015, ζρεηηθΪ κε ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηηο πνιηηηθΫο απαζρφιεζεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ γηα ην 2015
4
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1017 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 25εο Ηνπλένπ 2015, γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ, ηνλ Δπξσπατθφ Κφκβν Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ θαη ηελ Δπξσπατθά 

Πχιε Δπελδπηηθψλ Έξγσλ θαη ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1291/2013 

θαη (ΔΔ) αξηζ. 1316/2013 – ην Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ
5
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο Φεβξνπαξένπ 2015 γηα ηελ 

αμηνπνέεζε ζην Ϋπαθξν ηεο ειαζηηθφηεηαο ζην πιαέζην ησλ πθηζηΪκελσλ θαλφλσλ ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη ΑλΪπηπμεο (COM(2015)0012), 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 24εο Ηνπλένπ 2015 ζρεηηθΪ κε ηελ επαλεμΫηαζε ηνπ 

πιαηζένπ νηθνλνκηθάο δηαθπβΫξλεζεο: αλαζθφπεζε θαη πξνθιάζεηο
6
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ νινθιάξσζε ηεο Οηθνλνκηθάο θαη 

Ννκηζκαηηθάο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο («Ϋθζεζε ησλ πΫληε πξνΫδξσλ»), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 21εο Οθησβξένπ 2015, ζρεηηθΪ κε 

ηα βάκαηα γηα ηελ Οινθιάξσζε ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Έλσζεο 

(COM(2015) 0600), 

– Ϋρνληαο ππφςε ην αλαθνηλσζΫλ ησλ εγεηψλ ηεο νκΪδαο G20 θαηΪ ηε ζχλνδν θνξπθάο 

ηεο ΑηηΪιεηαο ζηηο 15 θαη 16 Ννεκβξένπ 2015, 

                                                 
1
 ΔΔ L 140, 27.5.2013, ζ. 11. 

2
 ΔΔ L 140, 27.5.2013, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 192, 18.7.2015, ζ. 27. 

4
 ΔΔ L 268, 15.10.2015, ζ. 28. 

5
 ΔΔ L 169, 1.7.2015, ζ. 1. 

6
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0238. 
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– Ϋρνληαο ππφςε ηελ επηθαηξνπνέεζε ησλ εθηηκάζεσλ βησζηκφηεηαο ζρεηηθΪ κε ην 

πξνζσπηθφ εθ κΫξνπο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακεένπ, ζην πιαέζην ηεο 

δηαδηθαζέαο ακνηβαέαο αμηνιφγεζεο ηεο νκΪδαο G20 ζρεηηθΪ κε ηηο αληζνξξνπέεο θαη 

ηελ αλΪπηπμε (Οθηψβξηνο 2015), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλέα COP 21 πνπ ζπλΪθζεθε θαηΪ ηε δηΪζθεςε ηνπ Παξηζηνχ 

γηα ην θιέκα ζηηο 12 Γεθεκβξένπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο επξσπατθΫο νηθνλνκηθΫο πξνβιΫςεηο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, 

ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο κειΫηεο θαη ηηο ελδειερεέο αλαιχζεηο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ζην πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ εμακάλνπ, νη 

νπνέεο θαηαξηέζηεθαλ γηα ηελ Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο 

(ΝνΫκβξηνο 2015), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 26εο Ννεκβξένπ 2015, ζρεηηθΪ κε 

ηελ εηάζηα επηζθφπεζε ηεο αλΪπηπμεο γηα ην 2016 (COM(2015)0690), ηελ Ϋθζεζε ηνπ 

κεραληζκνχ επαγξχπλεζεο ηνπ 2016 (COM(2015)0691) θαη ην ζρΫδην θνηλάο Ϋθζεζάο 

ηεο γηα ηελ απαζρφιεζε (COM(2015)0700), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ηάξημεο Γηαξζξσηηθψλ 

Μεηαξξπζκέζεσλ γηα ηελ πεξένδν 2017 Ϋσο 2020 θαη ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ 

(ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 25εο Ννεκβξένπ 2015 ζρεηηθΪ κε ηηο θνξνινγηθΫο 

απνθΪζεηο ηχπνπ «tax ruling» θαη Ϊιια κΫηξα παξφκνηνπ ραξαθηάξα ά 

απνηειΫζκαηνο
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 17εο Γεθεκβξένπ 2015 ζρεηηθΪ κε ηελ νινθιάξσζε 

ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο
2
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ νηθνλνκηθά πνιηηηθά ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζπδάηεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ ζρεηηθΪ 

κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ επξσπατθνχ εμακάλνπ γηα ην 2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 14εο Γεθεκβξένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθΪ ζηελ ΟΝΔ ην 2015 (Institutional Paper 014), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ δηΪινγν κε ηελ Δπηηξνπά ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθΪ κε 

ηε δΫζκε κΫηξσλ γηα ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν – Δηάζηα Δπηζθφπεζε ηεο ΑλΪπηπμεο 

2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϊξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

                                                 
1
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0408. 

2
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0469. 
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– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο 

θαη ηηο γλσκνδνηάζεηο ηεο Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ, ηεο Δπηηξνπάο ΠεξηβΪιινληνο 

Γεκφζηαο Τγεέαο θαη ΑζθΪιεηαο ησλ Σξνθέκσλ θαη ηεο Δπηηξνπάο Πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο (A8-0030/2016), 

Α. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθά αλΪθακςε ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε επαλΫξρεηαη 

ζηαδηαθΪ αιιΪ εμαθνινπζεέ λα εέλαη Ϊληζε ηφζν κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, θαη εέλαη ελ κΫξεη απνηΫιεζκα παξαγφλησλ πξνζσξηλνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ραξαθηάξα, φπσο νη ηηκΫο ηνπ πεηξειαένπ· 

Β. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε αληηκεησπέδνπλ ην δηαξθΫο πξφβιεκα 

ησλ πνιχ ρακειψλ ξπζκψλ αλΪπηπμεο· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθά αλΪπηπμε παξνπζηΪδεη επηβξΪδπλζε 

ελψ ζε πνιιΫο αλαδπφκελεο νηθνλνκέεο επηθξαηεέ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

αλαηαξαρά πνπ δεκηνπξγεέ λΫεο ζηξαηεγηθΫο πξνθιάζεηο ζηηο νπνέεο ε Δπξσπατθά 

Έλσζε πξΫπεη λα πξνζαξκνζηεέ θαηΪιιεια· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε Δπξψπε εμαθνινπζεέ λα αληηκεησπέδεη Ϋλα ζεκαληηθφ 

επελδπηηθφ ρΪζκα, ην νπνέν απνδπλακψλεη ζεκαληηθΪ ην καθξνπξφζεζκν αλαπηπμηαθφ 

δπλακηθφ ηεο ΔΔ, ελψ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγένπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ απμΪλεηαη· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ ρξΫνο 

παξακΫλνπλ πςειΪ ζε πνιιΫο ρψξεο, παξΪ ην γεγνλφο φηη ηα ειιεέκκαηα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ Ϋρνπλ κεησζεέ· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα 

εληεέλνπλ ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπο γηα ηελ πινπνέεζε νπζηαζηηθψλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκέζεσλ· 

Δ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην θαζαξφ εμσηεξηθφ ρξΫνο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔγρΠ δελ Ϋρεη 

ειαηησζεέ ζηα πεξηζζφηεξα θξΪηε κΫιε, παξφηη ζε πνιιΪ θξΪηε κΫιε Ϋρεη ζεκεησζεέ 

ζεκαληηθά πηψζε ζην Ϋιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζην θφζηνο εξγαζέαο αλΪ 

κνλΪδα πξντφληνο· 

Σ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο βειηηψλεηαη, αιιΪ φρη αξθεηΪ ψζηε 

λα ππΪξμεη δξαζηηθά αλΪζρεζε ηεο αλεξγέαο, ηδέσο ηεο αλεξγέαο ησλ λΫσλ θαη ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγέαο, θαη ηεο θηψρεηαο· 

Ε. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε Δπξψπε εέλαη Ϋλαο νηθνλνκηθφο ρψξνο πνπ εμαξηΪηαη 

πεξηζζφηεξν απφ εηζαγφκελνπο πφξνπο ζπγθξηηηθΪ κε ηνπο αληαγσληζηΫο ηεο· 

ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε δεκηνπξγέα κηαο πξαγκαηηθΪ θπθιηθάο νηθνλνκέαο ζηελ 

Δπξψπε απνηειεέ, ζπλεπψο, απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειινληηθά νηθνλνκηθά 

αλΪπηπμε· 

Ζ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε θξέζε ηνπ 2008 δελ άηαλ κφλν θπθιηθνχ ραξαθηάξα αιιΪ θαη 

δηαξζξσηηθνχ, γεγνλφο πνπ εμεγεέ ηηο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηεο· 

Θ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ πξνζψπσλ, ησλ εκπνξεπκΪησλ, 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαέσλ απνηειεέ αθξνγσληαέν ιέζν ηεο βηψζηκεο 

νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο ζηελ εληαέα αγνξΪ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο·  

Η. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε θνξναπνθπγά, ε θνξνδηαθπγά θαη ν επηζεηηθφο θνξνινγηθφο 
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ζρεδηαζκφο Ϋρνπλ πξνθαιΫζεη απψιεηεο δπλεηηθψλ εζφδσλ αμέαο πνιιψλ 

δηζεθαηνκκπξέσλ ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθΪ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ, σθειψληαο ηηο 

κεγΪιεο εηαηξεέεο θαη ππνζθΪπηνληαο ηα ζεκΫιηα ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

θαη ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ επηρεηξάζεσλ· 

Μίγμα πολιηικών 

1. επηθξνηεέ ηε δΫζκε κΫηξσλ ηεο εηάζηαο επηζθφπεζεο ηεο αλΪπηπμεο γηα ην 2016 θαη ην 

πξνηεηλφκελν κέγκα πνιηηηθάο επελδχζεσλ, δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ θαη 

δεκνζηνλνκηθάο επζχλεο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηΫξσ πξνψζεζε πςειφηεξσλ επηπΫδσλ 

αλΪπηπμεο θαη ηελ ελέζρπζε ηεο επξσπατθάο αλΪθακςεο θαη ηε ζχγθιηζε πξνο ηα 

επΪλσ· ππνγξακκέδεη φηη απαηηνχληαη κεέδνλεο εζληθΫο πξνζπΪζεηεο φζνλ αθνξΪ ηελ 

νπζηαζηηθά εθαξκνγά ησλ κεηαξξπζκέζεσλ, θαζψο θαη κεγαιχηεξνο επξσπατθφο 

ζπληνληζκφο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ αλζεθηηθφηεξε νηθνλνκηθά αλΪθακςε θαη 

δηαηεξάζηκε επεκεξέα γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πνιέηεο· 

2. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηηο βειηηψζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθΪ, ηδέσο δε γηα 

ηε ζηαδηαθά κεέσζε ηνπ ιφγνπ ρξΫνπο/ΑΔΠ ζηελ ΔΔ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη γηα ηε 

κεέσζε ησλ νλνκαζηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκΪησλ· επηζεκαέλεη, εληνχηνηο, φηη ηα 

πνζνζηΪ δεκφζηνπ ρξΫνπο εμαθνινπζνχλ λα απμΪλνληαη ζε πνιιΪ θξΪηε κΫιε κε 

ρακειά αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ θαη ρακειφ πιεζσξηζκφ, θαη φηη ε δηαδηθαζέα 

ππεξβνιηθνχ ειιεέκκαηνο ζπλερέδεηαη αθφκα ζε ελλΫα θξΪηε κΫιε· επηζεκαέλεη φηη 

πνιιΪ θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ πεξηνξηζκΫλα δεκνζηνλνκηθΪ πεξηζψξηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πηζαλψλ λΫσλ νηθνλνκηθψλ θιπδσληζκψλ θαη φηη ζα πξΫπεη ζπλεπψο λα εμεηαζηεέ ε 

ελέζρπζε ηνπ επξσπατθνχ ζπληνληζκνχ πξνθεηκΫλνπ λα ζηεξηρηεέ ε δεκνζηνλνκηθά 

εμπγέαλζε ρσξέο λα εκπνδέδεηαη ε αλΪπηπμε· 

3. επηζεκαέλεη φηη ε παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο εμαθνινπζεέ 

λα απνηειεέ ζεκαληηθφ ζηφρν, θαη ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκέζεσλ, ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α, ηεο απνδνηηθάο ρξάζεο ησλ πφξσλ, ηεο 

θαηλνηνκέαο πνπ εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη ηεο κεέσζεο ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ· ηαπηφρξνλα ζεσξεέ φηη ε επηδεέλσζε ησλ 

παγθφζκησλ πξννπηηθψλ επηβΪιιεη ηελ ελέζρπζε ηεο εζσηεξηθάο δάηεζεο πξνθεηκΫλνπ 

λα θαηαζηεέ αλζεθηηθφηεξε ε νηθνλνκέα ηεο Δπξψπεο· εθθξΪδεη εηδηθφηεξα ηελ 

αλεζπρέα ηνπ γηα κηα πηζαλά επηβξΪδπλζε ηεο παγθφζκηαο δάηεζεο· 

4. ζεσξεέ φηη νη καθξννηθνλνκηθΫο αληζνξξνπέεο ζα πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κΫζσ κηαο 

ζπληνληζκΫλεο πξνζπΪζεηαο κε ηε ζπκκεηνρά φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε βΪζε ηηο 

ζρεηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη επελδχζεηο· ηνλέδεη φηη θΪζε θξΪηνο κΫινο νθεέιεη λα 

αληαπνθξηζεέ ζηελ αηνκηθά ηνπ επζχλε ελ πξνθεηκΫλσ· επηζεκαέλεη φηη ηα πςειΪ 

πιενλΪζκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζπλεπΪγνληαη ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεγαιχηεξε εγρψξηα δάηεζε· ππνγξακκέδεη φηη ηα πςειΪ επέπεδα δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρξΫνπο απνηεινχλ ζεκαληηθά αδπλακέα θαη φηη γηα ηελ ηαρχηεξε κεέσζά ηνπο 

ρξεηΪδνληαη ππεχζπλεο δεκνζηνλνκηθΫο πνιηηηθΫο θαη πςειά αλΪπηπμε· 

5. δεηεέ λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηΫξσ πξνζπΪζεηεο γηα ηε ζηάξημε ηεο αλΪθακςεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζχγθιηζεο κε ηηο ρψξεο πνπ εκθαλέδνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη γηα 

ηε δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ· 
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6. εθθξΪδεη αηζηνδνμέα ιφγσ ηεο κηθξάο βειηέσζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο, αλαγλσξέδνληαο 

παξΪιιεια φηη ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ εμαθνινπζεέ λα εέλαη κεγΪιε 

ελψ ε αλεξγέα εμαθνινπζεέ λα παξακΫλεη ζε απαξΪδεθηα πςειΪ επέπεδα· επηζεκαέλεη 

ηελ αλΪγθε λα αμηνπνηεζνχλ νη πξφζθαηεο βειηηψζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο· δεηεέ λα θαηαβιεζεέ 

κεγαιχηεξε πξνζπΪζεηα γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε δεμηφηεηεο, ην κεγαιχηεξν 

Ϊλνηγκα ησλ αγνξψλ εξγαζέαο, ηε δεκηνπξγέα πνηνηηθάο απαζρφιεζεο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο δηεχξπλζεο ησλ 

αληζνηάησλ ζηα εηζνδάκαηα θαη ηελ θαηαλνκά ηνπ πινχηνπ, κε παξΪιιειε δηαηάξεζε 

δεκνζηνλνκηθάο πεηζαξρέαο· ηνλέδεη φηη νη δεέθηεο απαζρφιεζεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ην 

έδην θαζεζηψο κε ηνπο πθηζηΪκελνπο δεέθηεο, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε εκπεξηζηαησκΫλε 

αλΪιπζε, πξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζεέ κηα πξνζΫγγηζε δχν θαηεγνξηψλ, θαη φηη ζα 

πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη θαηΪιιεια ππφςε ζηελ πνιηηηθά ηεο ΔΔ θαη ζηελ θαζνδάγεζε 

ησλ θξαηψλ κειψλ· 

7. επηθξνηεέ ηελ αλαλΫσζε ησλ νινθιεξσκΫλσλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ ηεο Δπξψπεο 

2020 θαη δεηεέ λα εληζρπζεέ ν ξφινο ηεο ζηξαηεγηθάο Δπξψπε 2020 ζηε δηεμαγσγά ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πλζάθεο θαη ηελ εθαξκνζηΫα 

λνκνζεζέα, θαη λα απνθεπρζεέ ε επαλΪιεςε κηαο θξέζεο δεκφζηνπ ρξΫνπο· επηζεκαέλεη 

ηε ζεκαζέα ησλ θηιφδνμσλ πνιηηηθψλ θαη κΫζσλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ φηη ε 

Δπξψπε ζα αμηνπνηάζεη ζην Ϋπαθξν ηελ ελεξγεηαθά θαη ςεθηαθά κεηΪβαζε, κεηαμχ 

Ϊιισλ ρΪξε ζε επαξθεέο επελδχζεηο ζε Δ&Α&Κ θαη ζε δεμηφηεηεο, γηα ηε κεέσζε ηνπ 

ρΪζκαηνο πνπ ηελ ρσξέδεη απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηΫο ηεο ζε παγθφζκην επέπεδν 

φζνλ αθνξΪ ζπλνιηθΪ ηνλ παξΪγνληα παξαγσγηθφηεηα· ζεσξεέ φηη εέλαη θαζνξηζηηθφ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη νηθνλνκηθΫο αληζφηεηεο, πνπ απνηεινχλ ηξνρνπΫδε γηα ηε 

καθξφπλνε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα πεξηιΪβεη ηηο 

πεξηβαιινληηθΫο θνξνινγηθΫο κεηαξξπζκέζεηο ζηηο εηδηθΫο αλΪ ρψξα ζπζηΪζεηο, κεηαμχ 

Ϊιισλ ζην πιαέζην ηεο δεκνζηνλνκηθάο επζχλεο· δεηεέ κηα ζπλεθηηθά θαη ζθαηξηθά 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχγθιηζεο κε ηα θξΪηε πνπ Ϋρνπλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο φζνλ 

αθνξΪ ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθάο Δπξψπε 2020· 

Επενδύζειρ 

8. δεηεέ ηε κΫγηζηε δπλαηά αμηνπνέεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) γηα ηελ ππνζηάξημε ζηξαηεγηθψλ Ϋξγσλ ηα νπνέα δελ ζα 

ρξεκαηνδνηνχληαλ κε Ϊιια κΫζα, ζχκθσλα κε ηελ εληνιά ηνπ· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε 

θαη ην φρεκα ΔΣΔ λα κεξηκλάζνπλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ αλΪπηπμε ησλ δηαχισλ Ϋξγσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ 

πιαηθνξκψλ, κε ηε βνάζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κφκβνπ Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ θαη ηεο 

Δπξσπατθάο Πχιεο Δπελδπηηθψλ Έξγσλ· ηνλέδεη επέζεο ηε ζεκαζέα ηεο επέηεπμεο 

ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ηνπ ΔΣΔ θαη ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

ηακεέσλ· 

9. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα αμηνπνηάζνπλ ζην Ϋπαθξν θαη ζχκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθά Δπξψπε 2020 ηα επξσπατθΪ δηαξζξσηηθΪ θαη επελδπηηθΪ ηακεέα (ΔΓΔΣ), 

πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζεέ ε ζπλνρά θαη λα κεηξηαζζνχλ νη απνθιέζεηο ζηελ εληαέα 

αγνξΪ, παξΫρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο πεξηθΫξεηεο λα αλαπηχμνπλ ηα 

αληαγσληζηηθΪ ηνπο πιενλεθηάκαηα θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

πξφζζεησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ· ζεσξεέ φηη νη επελδχζεηο απηΫο ζα εμππεξεηάζνπλ 
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κηα ζπλεπά θαη νινθιεξσκΫλε βηνκεραληθά πνιηηηθά θαη ζα δέλνπλ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε 

ζηε δεκηνπξγέα πνηνηηθψλ ζΫζεσλ απαζρφιεζεο, ηδέσο γηα ηνπο λΫνπο· ππνγξακκέδεη 

ηελ αλΪγθε γηα επαξθά δηνηθεηηθά ηθαλφηεηα, ελεξγφ ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ θαη 

θαιχηεξν νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν ζπληνληζκφ ζε φια ηα επέπεδα δηαθπβΫξλεζεο· 

δεηεέ λα εμεηαζηεέ πεξαηηΫξσ πνιηηηθά δξΪζε γηα ηε κεέσζε ηνπ επελδπηηθνχ ρΪζκαηνο 

ζηελ ΔΔ· 

10. Ϋρεη επέγλσζε ηεο ηξΫρνπζαο δηαδηθαζέαο απνκφριεπζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα· ηνλέδεη 

φηη ην επέπεδν ησλ επελδχζεσλ εέλαη πνιχ ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξένδν 

πξηλ απφ ηελ θξέζε·  επηζεκαέλεη ζε απηφ ην πιαέζην ηε ζεκαζέα ηεο ηαρεέαο 

εθαξκνγάο ηεο Σξαπεδηθάο Έλσζεο θαη ηεο δηαξζξσηηθάο κεηαξξχζκηζεο ησλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηε ζεκαζέα ηεο πξνψζεζεο επελδχζεσλ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ζε 

ΜΜΔ κΫζσ ηεο Έλσζεο θεθαιαηαγνξψλ· δεηεέ ηε κΫγηζηε αμηνπνέεζε ηνπ ΔΣΔ θαη 

ηνπ COSME πξνθεηκΫλνπ λα βειηησζεέ ε πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδφηεζε· 

ζεσξεέ φηη ε κεγαιχηεξε θαλνληζηηθά πξνβιεςηκφηεηα ζηελ εληαέα αγνξΪ ζα βειηηψζεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ· 

11 ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηδέσο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηλνηνκέα, θαη ζην πιαέζην ησλ κεηαξξπζκέζεσλ ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα βειηέσζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο, 

επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο θαη δηΪ βένπ κΪζεζεο θαη πξνζαξκνγά ηνπο ζηηο λΫεο 

απαηηάζεηο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξΪ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο· 

ππνγξακκέδεη φηη απηφ ζα επηηξΫςεη ηελ αλΪπηπμε θαηλνηνκέαο σο βαζηθάο θηλεηάξηαο 

δχλακεο ηεο αλΪπηπμεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο· θαιεέ ηα 

θξΪηε κΫιε, ζην πιαέζην απηφ, λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ· 

12.  επηθξνηεέ ηα επελδπηηθΪ πξνθέι αλΪ ρψξα, πνπ πξνζδηνξέδνπλ νξηζκΫλεο απφ ηηο 

βαζηθΫο πξνθιάζεηο γηα ηηο επελδχζεηο ζηα επηκΫξνπο θξΪηε κΫιε· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά 

θαη ηα θξΪηε κΫιε λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρά φισλ ησλ επηπΫδσλ δηαθπβΫξλεζεο 

θαη φισλ ησλ Ϊκεζα ελδηαθεξνκΫλσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εκπνδέσλ πνπ 

παξαθσιχνπλ ηηο επελδχζεηο, εζηηΪδνληαο ηδηαέηεξα ζηελ εζσηεξηθά αγνξΪ, ζηελ 

πηψζε ηεο εγρψξηαο δάηεζεο θαη ζηηο δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο, φπσο επέζεο ζηε 

δηΪζεζε επαξθψλ κΫζσλ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ δεκφζηαο θαη ηδησηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο· 

επηζεκαέλεη φηη ε δηαηάξεζε πςειψλ επηπΫδσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ εέλαη 

ζεκαληηθά γηα κηα βηψζηκε δηαδηθαζέα θΪιπςεο ηεο νηθνλνκηθάο πζηΫξεζεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ· επηζεκαέλεη φηη πξΫπεη λα εμεπξεζεέ ζε θΪζε ρψξα ε θαηΪιιειε 

ηζνξξνπέα κεηαμχ ησλ ηξερνπζψλ δαπαλψλ, ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ησλ 

δεκνζέσλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε, 

θαη φηη ε εληαέα αγνξΪ θαη επξσπατθΪ κΫζα φπσο ην ΔΣΔ θαη ηα ΔΓΔΣ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηέζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηάξημε ελφο πγηνχο επηπΫδνπ επελδχζεσλ· 

ηνλέδεη φηη νη ρακειΫο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηελ Ϋξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκέα ζε 

νξηζκΫλεο ρψξεο κπνξεέ λα ηηο εγθισβέζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζε κηα παγέδα κεζαένπ 

εηζνδάκαηνο·  

Διαπθπυηικέρ μεηαππςθμίζειρ 

13. ζεσξεέ φηη κεηΪ απφ κηα καθξΪ πεξένδν καθξννηθνλνκηθάο πξνζαξκνγάο, ζα πξΫπεη λα 

δνζεέ Ϋκθαζε ζηελ πξαγκαηνπνέεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ θαη επελδχζεσλ 
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πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελέζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηάησλ κΫζσ ηεο πνηνηηθάο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε δέθαησλ, ηζρπξψλ, 

απνηειεζκαηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθΪ βηψζηκσλ ζπζηεκΪησλ θνηλσληθάο πξφλνηαο, θαη 

ζηελ πξνψζεζε κηαο βηψζηκεο κεηΪβαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 

απνδνηηθφηεξε ρξάζε ησλ πφξσλ· 

14. δεηεέ βηψζηκεο κεηαξξπζκέζεηο ζηηο αγνξΫο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαζέαο, θαζψο 

θαη ζε ζρΫζε κε ηα ζπληαμηνδνηηθΪ ζπζηάκαηα, θαη βειηέσζε ηεο λνκνζεζέαο ψζηε λα 

πξνσζεέ ηελ θαηλνηνκέα, ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη ηε βειηέσζε ηεο 

θνηλσληθάο πξφλνηαο, θαη ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ, ρσξέο λα απνδπλακψλεη ηελ 

πξνζηαζέα ησλ θαηαλαισηψλ· 

15. ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα ηεο αχμεζεο ηφζν ησλ πφξσλ φζν θαη ηεο ελεξγεηαθάο 

απφδνζεο, κεηαμχ Ϊιισλ κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο ηεο θπθιηθάο νηθνλνκέαο· ππνγξακκέδεη 

ηε ζεκαζέα ηεο πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο κηαο πξαγκαηηθάο ελεξγεηαθάο Ϋλσζεο 

βαζηζκΫλεο ζηελ αιιειεγγχε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθέα, ρσξέο λα 

παξαβιΫπνληαη νη εγρψξηεο πεγΫο ελΫξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελΫξγεηαο· δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα ζπκπεξηιΪβεη απηΪ ηα δεηάκαηα ζηηο 

ζπζηΪζεηο αλΪ ρψξα, φπνπ Ϋρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζέα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηε βηψζηκε αλΪπηπμε· 

16. δεηεέ λα ιεθζνχλ πεξαηηΫξσ κΫηξα κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο δεκηνπξγέαο πνηνηηθψλ 

ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη ηε δεκηνπξγέα αλζεθηηθψλ θαη ιηγφηεξν θαηαθεξκαηηζκΫλσλ 

αγνξψλ εξγαζέαο· ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ησλ βηψζηκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκΪησλ 

θνηλσληθάο πξφλνηαο· ππελζπκέδεη φηη Ϋλαο ζεκαληηθφο παξΪγνληαο γηα ηε δηαηάξεζε 

ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκΪησλ εέλαη ε εμαζθΪιηζε πςεινχ 

πνζνζηνχ απαζρφιεζεο· 

17. ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε γηα κηα ζχγρξνλε, απνηειεζκαηηθά, δεκνθξαηηθά θαη θηιηθά 

πξνο ηνπο πνιέηεο δεκφζηα δηνέθεζε ζε φια ηα επέπεδα δηαθπβΫξλεζεο, θαζψο θαη γηα 

απνηειεζκαηηθνχο θαη δηαθαλεέο θαλφλεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ· ηνλέδεη φηη 

εέλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ πεξαηηΫξσ κΫηξα γηα ηε δεκηνπξγέα κηαο πξαγκαηηθάο 

ειεθηξνληθάο δηνέθεζεο ζηα θξΪηε κΫιε θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεέ, ελ 

πξνθεηκΫλσ, ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα πξνζδηνξέζνπλ θαη λα 

απνθαηαζηάζνπλ ηηο ειιεέςεηο ζηηο δηνηθάζεηο ηνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ 

επηδάκηεο ζε θαηαζηΪζεηο θξέζεο· 

18. δεηεέ ηε κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ηεο θνξνινγέαο απφ ηελ εξγαζέα, κε απνθΪζεηο νη 

νπνέεο λα ιεθζνχλ ζε εζληθφ επέπεδν, κε παξΪιιεια εμαζθΪιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ησλ ζπζηεκΪησλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο· 

19. επηζεκαέλεη ηελ πξφηαζε γηα Ϋλα πξφγξακκα ππνζηάξημεο δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκέζεσλ, πνπ απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε ηεο εθαξκνγάο ζπκβαηψλ κε ηελ 

αλΪπηπμε κεηαξξπζκέζεσλ ζηα θξΪηε κΫιε, ε απφθαζε γηα ηελ νπνέα ζα ιεθζεέ ζην 

πιαέζην ηεο ζπλάζνπο λνκνζεηηθάο δηαδηθαζέαο· επαλαιακβΪλεη φηη ππεχζπλα γηα ηελ 

εθαξκνγά ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ εέλαη ηα θξΪηε κΫιε·  

Δημοζιονομική εςθύνη 

20. επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε γηα ζπκβαηΫο κε ηελ αλΪπηπμε δεκνζηνλνκηθΫο πνιηηηθΫο, 
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πνπ λα εμαζθαιέδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξΫνπο θαη λα ιακβΪλνπλ ππφςε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θχθιν θαη ηα επελδπηηθΪ ρΪζκαηα, θαη παξΪιιεια λ ζΫβνληαη ηα θνηλσληθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ· ππελζπκέδεη φηη ην πνιχ πςειφ ρξΫνο νξηζκΫλσλ θξαηψλ 

κειψλ ζπληζηΪ ζεκαληηθφ θέλδπλν ζε πεξέπησζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ 

θιπδσληζκψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ· ηνλέδεη φηη νη πξνζπΪζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ ηφλσζε ηεο αλΪπηπμεο ζα πξΫπεη 

λα εληαζνχλ ζηηο ρψξεο κε πςειφ ιφγν ρξΫνπο πξνο ΑΔΠ, πξνθεηκΫλνπ ν ιφγνο απηφο 

λα ηεζεέ ζε πησηηθά ηξνρηΪ· 

21. επηκΫλεη ζηελ εθαξκνγά ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλΪπηπμεο κε ηαπηφρξνλε 

πιάξε αμηνπνέεζε ησλ πθηζηακΫλσλ ξεηξψλ επειημέαο, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνέλσζε 

ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 13εο Ηαλνπαξένπ 2015 (COM(2015)0012), κεηαμχ Ϊιισλ γηα ηελ 

ππνζηάξημε κεγαιχηεξσλ επελδπηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ ελαληένλ ηεο αζθΪιεηαο θαη ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ· 

22. ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε γηα βειηέσζε ησλ ζπζηεκΪησλ εέζπξαμεο θφξσλ, 

θαηαπνιΫκεζε ηεο θνξνινγηθάο απΪηεο θαη ιάςε κΫηξσλ ελαληένλ ηνπ επηζεηηθνχ 

θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ θνξνινγηθψλ παξαδεέζσλ, φπσο επέζεο γηα θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ· δεηεέ ηελ θαζηΫξσζε θνξνινγηθψλ 

ζπζηεκΪησλ ραξαθηεξηδφκελσλ απφ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθΪλεηα, ψζηε λα 

απμεζεέ ην επέπεδν εέζπξαμεο ησλ θφξσλ, λα απνηξαπεέ ε θνξναπνθπγά θαη λα 

θαηαπνιεκεζεέ ην νξγαλσκΫλν Ϋγθιεκα· ζεσξεέ, ελ πξνθεηκΫλσ, φηη νη θνξνινγηθΫο θαη 

ηεισλεηαθΫο αξρΫο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ επαξθεέο αλζξψπηλνπο, πιηθνχο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο· 

23. ππνζηεξέδεη ηηο νξζνινγηθΫο θαη πξνζαξκνζκΫλεο ζηηο ζπλζάθεο θΪζε ρψξαο 

πξνζπΪζεηεο γηα ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο 

θαη ηνπ θηιναλαπηπμηαθνχ ραξαθηάξα ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ηδέσο κε ηε κεηαηφπηζε 

κε παξαγσγηθψλ δαπαλψλ πξνο επλντθΫο γηα ηελ αλΪπηπμε επελδχζεηο, αιιΪ ρσξέο λα 

ππνλνκεχεηαη ε νπζηαζηηθά παξνρά δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ· 

Ιδιαίηεπη έμθαζη ζηη ζώνη ηου ευπώ 

24. επηθξνηεέ ηε ζχζηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθά πνιηηηθά ηεο δψλεο ηνπ επξψ, πνπ πξφηεηλε ε 

Δπηηξνπά Ϋμη κάλεο πξηλ απφ ηηο εηδηθΫο αλΪ ρψξα ζπζηΪζεηο, σο βάκα ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εκβΪζπλζεο ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθάο ζε ζπλΫρεηα ηεο Ϋθζεζεο 

ησλ πΫληε πξνΫδξσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ςεθηζκΪησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ· 

25. επηζεκαέλεη φηη, δεδνκΫλνπ ηνπ πςεινχ βαζκνχ αιιειεμΪξηεζάο ηεο θαη ηνπ εληαένπ 

ραξαθηάξα ηεο λνκηζκαηηθάο ηεο πνιηηηθάο, ε δψλε ηνπ επξψ απνηειεέ νηθνλνκηθά 

νληφηεηα ζηελ νπνέα πξΫπεη λα πξνσζεέηαη ε ζχγθιηζε κε ηηο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη λα ππνζηεξέδεηαη κε εζληθΫο πνιηηηθΫο γηα ηζρπξφηεξν 

ζπληνληζκφ· ηνλέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεέ ε δξΪζε φισλ ησλ εζληθψλ 

θπβεξλάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ ζηα θξΪηε κΫιε 

ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκΫλνπ λα 

κεησζνχλ νη καθξννηθνλνκηθΫο αληζνξξνπέεο θαη λα πξνιεθζνχλ αξλεηηθΫο 

δεπηεξνγελεέο ζπλΫπεηεο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε Ϊιια θξΪηε κΫιε· δεηεέ επνκΫλσο 

ηε δηελΫξγεηα ελδειερνχο αμηνιφγεζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ησλ 

δεπηεξνγελψλ ζπλεπεηψλ ζπκπιεξσκαηηθΪ πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ 

αδπλακηψλ θΪζε ρψξαο θαη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ δηαιφγνπ· επηκΫλεη φηη πξΫπεη λα 
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ππΪξρεη απφιπηε ζπλΫπεηα κεηαμχ ηεο ζχζηαζεο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ησλ εηδηθψλ 

ζπζηΪζεσλ αλΪ ρψξα· 

26. επηθξνηεέ ηελ Ϋκθαζε πνπ δέλεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ, πνπ δελ απνζπΪ ηελ πξνζνρά απφ ηηο επζχλεο ησλ επηκΫξνπο θξαηψλ 

κειψλ· ππελζπκέδεη φηη, φζνλ αθνξΪ ηε δηαδηθαζέα ππεξβνιηθνχ ειιεέκκαηνο, ην 

δεκνζηνλνκηθφ Ϋιιεηκκα ελφο θξΪηνπο κΫινπο δελ κπνξεέ λα αληηζηαζκέδεηαη απφ ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο κΫινπο· δεηεέ λα παξαθνινπζεέηαη 

ηαθηηθΪ ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε 

ζπλΪξηεζε κε ην πθηζηΪκελν επελδπηηθφ ρΪζκα· 

27. ππνζηεξέδεη ηε ζχζηαζε γηα δηαθνξνπνέεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ 

επηκΫξνπο θξαηψλ κειψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε αθελφο ηηο αληέζηνηρεο ζΫζεηο ηνπο 

Ϋλαληη ησλ απαηηάζεσλ ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλΪπηπμεο θαη ησλ αλαγθψλ 

ζηαζεξνπνέεζεο, θαη αθεηΫξνπ ηηο δεπηεξνγελεέο ζπλΫπεηεο· επηζεκαέλεη φηη γηα πνιιΪ 

θξΪηε κΫιε απηφ ζπλεπΪγεηαη ηελ επηδέσμε δεκνζηνλνκηθάο εμπγέαλζεο ζπκβαηάο κε 

ηελ αλΪπηπμε· επηζεκαέλεη, σζηφζν, φηη νξηζκΫλεο ρψξεο Ϋρνπλ απμεκΫλα 

δεκνζηνλνκηθΪ πεξηζψξηα ζε ζρΫζε κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

ΑλΪπηπμεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα ζπγθπξέα γηα ηε 

ζηάξημε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκέαο·  

28. επηζεκαέλεη φηη ην πςειφ πιεφλαζκα πνπ θαηαγξΪθεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ απνηειεέ κελ ζεηηθά Ϋλδεημε γηα ηελ εμσηεξηθά 

αληαγσληζηηθφηεηΪ ηεο, σζηφζν ην ηξΫρνλ επέπεδφ ηνπ αληηθαηνπηξέδεη παξΪιιεια ηελ 

Ϋιιεηςε εζσηεξηθψλ επελδχζεσλ, πνπ Ϋρεη δπζκελεέο ζπλΫπεηεο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε· ζεσξεέ φηη ε ελέζρπζε ηεο εγρψξηαο δάηεζεο ζα επλννχζε ηε βηψζηκε 

αλΪπηπμε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, κεηαμχ Ϊιισλ θαη απφ παγθφζκηα νπηηθά· Ϋρεη επέγλσζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγένπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ νξηζκΫλσλ 

θξαηψλ κειψλ ζπλνδεχεηαη απφ ζεηηθΫο δεπηεξνγελεέο ζπλΫπεηεο θαηΪ κάθνο ηεο 

αιπζέδαο αμέαο, νη νπνέεο κπνξνχλ λα σθειάζνπλ θΪπνηα Ϊιια θξΪηε κΫιε, κε 

δηΪθνξνπο ηξφπνπο· αλαγλσξέδεη επέζεο ηνλ ξφιν ηνπ εληαένπ λνκέζκαηνο, πνπ βνεζΪ 

ηηο αληαγσληζηηθφηεξεο ρψξεο λα δηαηεξνχλ πςειΪ πιενλΪζκαηα ζε ζρΫζε κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν· εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηε δηαπέζησζε πνπ πεξηιακβΪλεηαη 

ζηηο ρεηκεξηλΫο πξνβιΫςεηο ηεο Δπηηξνπάο γηα ην 2016, φηη ε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε ζε 

νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε θαηΪ ην 2015 νθεηιφηαλ θπξέσο ζηελ εγρψξηα δάηεζε· ζεσξεέ 

ζεκαληηθφ λα ζπλερέζνπλ ηα θξΪηε κΫιε πνπ θαηαγξΪθνπλ πςειφηεξα πιενλΪζκαηα 

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο λα απμΪλνπλ ηελ εγρψξηα δάηεζά ηνπο, ηφζν 

γηα ην δηθφ ηνπο φζν θαη γηα ην γεληθφ ζπκθΫξνλ· θαιεέ ηαπηφρξνλα ηα ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθΪ θξΪηε κΫιε λα πξνβνχλ ζε νπζηαζηηθΫο δηαζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη 

ζε επελδχζεηο πςειάο πνηφηεηαο πξνθεηκΫλνπ λα εθζπγρξνλέζνπλ ηηο νηθνλνκέεο ηνπο 

θαη λα δεκηνπξγάζνπλ Ϋλα βηψζηκν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβΪιινλ γηα καθξφπλνεο 

επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθά Δπξψπε 2020· ζεσξεέ φηη απηφο εέλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε κεέσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη φρη ε εζσηεξηθά ππνηέκεζε, πνπ απνδπλακψλεη ηε δάηεζε θαη 

επηβξαδχλεη ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε ζε νιφθιεξε ηε δψλε ηνπ επξψ· 

29. επηζεκαέλεη φηη ρξεηΪδεηαη λα πξνσζεζεέ πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

ζχγθιηζε βαζηζκΫλε ζηε βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζε παξΪγνληεο πνπ δελ 

ζπλδΫνληαη κε ην θφζηνο· ππνγξακκέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ, φια ηα θξΪηε κΫιε  λα 
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πξαγκαηνπνηάζνπλ νπζηαζηηθΫο δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο, λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ηνπο θαη λα δηαζΫηνπλ επαξθά επελδπηηθά ηθαλφηεηα, 

πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηεέ δπλαηά ε ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλΪπηπμε, πνπ απνηειεέ 

θαζνξηζηηθφ παξΪγνληα θαη γηα ηε κεέσζε ηνπ ρξΫνπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ· 

επηζεκαέλεη φηη φηαλ ππΪξρεη πςειφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρξΫνο κεηψλεηαη ζεκαληηθΪ ε 

επελδπηηθά ηθαλφηεηα θαη επνκΫλσο επηβξαδχλεηαη ε αλΪπηπμε· 

30. ππελζπκέδεη φηη νη κηζζνέ πξΫπεη λα θαζνξέδνληαη κε αλεμΪξηεηε ζπιινγηθά 

δηαπξαγκΪηεπζε, θαη θαιεέ ηα ελδηαθεξφκελα κΫξε λα εμαζθαιέζνπλ φηη ε εμΫιημε ησλ 

κηζζψλ ζα ραξαθηεξέδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα κε ηελ αλΪπηπμε θαη ζα 

αληηθαηνπηξέδεη απμάζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα· θαιεέ, εηδηθφηεξα, ηα ελδηαθεξφκελα 

κΫξε ζηηο ρψξεο κε ειιεηκκαηηθφ ά ζρεδφλ ηζνζθειηζκΫλν ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ λα ζπλερέζνπλ ηηο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ ελέζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηε δηαηάξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο· ηαπηφρξνλα, θαιεέ ηα ελδηαθεξφκελα κΫξε ζηηο 

ρψξεο κε πςειΪ πιενλΪζκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιενλΪδνπζεο εμνηθνλνκάζεηο γηα 

ηε ζηάξημε ηεο εγρψξηαο δάηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ· 

31. δεηεέ ηε ιάςε κΫηξσλ πνπ ζα απνηξΫπνπλ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηε κεέσζε ησλ θφξσλ 

θαη ηελ ππνβΪζκηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, ν νπνένο νδεγεέ ζε αχμεζε ησλ 

αληζνηάησλ· ππελζπκέδεη ηελ αλΪγθε λα δηαηεξεζεέ ε δηεζλάο αληαγσληζηηθφηεηα κε 

βΪζε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζχγθιηζε πξνο ηα επΪλσ· επηθξνηεέ ηε κεγαιχηεξε 

Ϋκθαζε πνπ δέλεηαη ζε ηξεηο δεέθηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πέλαθα απνηειεζκΪησλ ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, θαη θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ηνπο ζΫζεη ζε ηζφηηκε 

βΪζε κε ηνπο ππφινηπνπο· ζεσξεέ επέζεο φηη ε αλΪιπζε ηνπ πθηζηΪκελνπ πέλαθα 

απνηειεζκΪησλ ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ δεηθηψλ, θαη ησλ 

δεηθηψλ γηα ηελ απνδνηηθά ρξάζε ησλ πφξσλ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη δεφλησο ππφςε 

ζηελ πνιηηηθά θαζνδάγεζε· 

32.  επηζεκαέλεη ηα ζπκπεξΪζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ ηνπ Γεθεκβξένπ ηνπ 2015 

ζρεηηθΪ κε ηελ Οηθνλνκηθά θαη Ννκηζκαηηθά Έλσζε, θαη θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα 

αξρέζεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηελ θαηΪξηηζε ησλ πην καθξνπξφζεζκσλ κΫηξσλ·  

Αποηελεζμαηικόηεπο Ευπωπαϊκό Εξάμηνο με ιζχυπόηεπη δημοκπαηική λογοδοζία 

33. εθθξΪδεη ηελ απνδνθηκαζέα ηνπ γηα ηελ ειιηπά εθαξκνγά ησλ εηδηθψλ ζπζηΪζεσλ αλΪ 

ρψξα θαη ζεσξεέ φηη γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγά ηνπο ρξεηΪδεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ 

θαιχηεξα θαη λα δηαξζξσζνχλ ζαθψο νη πξνηεξαηφηεηεο ζε επξσπατθφ επέπεδν, φπσο 

επέζεο λα εληαζεέ ν νπζηαζηηθφο δεκφζηνο δηΪινγνο, λα απμεζεέ ε πνιηηηθά βνχιεζε 

θαη λα ππΪξμεη δΫζκεπζε ζε εζληθφ επέπεδν, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ κεγαιχηεξε 

ζπλΪθεηα θαη δεκφζηα απνδνρά· επηθξνηεέ ελ πξνθεηκΫλσ ηηο επηζθΫςεηο ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπάο ζηα θξΪηε κΫιε γηα ηε ζπδάηεζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακάλνπ θαη ησλ εγγξΪθσλ ηεο·  

34. δεηεέ ηελ επέηεπμε ηεο θαηΪιιειεο ηζνξξνπέαο κεηαμχ ηεο δηαηχπσζεο εηδηθψλ 

ζπζηΪζεσλ αλΪ ρψξα επηθεληξσκΫλσλ ζε βαζηθΫο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηεο κΫξηκλαο 

ψζηε λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο βαζηθΫο πξνθιάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ηεο αλΪγθεο 

λα πξνιεθζεέ ε επαλΪιεςε κηαο θξέζεο δεκφζηνπ ρξΫνπο θαη ηεο αλΪγθεο γηα αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, κε ζπλεθηέκεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθάο Δπξψπε 2020· 
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35. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηε ζπδάηεζε ζηελ ΟινκΫιεηα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπάο θαη ηνλ πξφεδξν ηεο ΔπξσνκΪδαο, ζρεηηθΪ κε ην ζρΫδην ζχζηαζεο γηα ηε 

δψλε ηνπ επξψ, ζηηο 15 Γεθεκβξένπ 2015, θαη δεηεέ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηηθά 

βΪζε ηΫηνηεο ζπδεηάζεηο, ζην πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ· ζεσξεέ φηη νη 

ζπδεηάζεηο απηΫο εληζρχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην πθηζηΪκελν δεκνθξαηηθφ δηΪινγν, 

ηδέσο ηνλ νηθνλνκηθφ, ζπκβΪιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο ινγνδνζέαο ηεο εθηειεζηηθάο 

εμνπζέαο· 

36. ππνγξακκέδεη φηη ην εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην πξΫπεη λα παξακεέλεη ην θεληξηθφ 

ρξνληθφ ζεκεέν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηάησλ· εθθξΪδεη ηελ 

ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ ζπδάηεζε κε ηελ Δπηηξνπά ζηελ ΟινκΫιεηα, ζρεηηθΪ κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηάζηαο επηζθφπεζεο ηεο αλΪπηπμεο πξηλ θαη κεηΪ ηελ Ϋγθξηζά ηεο· 

ππελζπκέδεη φηη ε ρΪξαμε ηεο νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ 

πκβνπιένπ πξνο ηα θξΪηε κΫιε απνηειεέ εθηειεζηηθά πξΪμε πνπ πξΫπεη λα 

ππνβΪιιεηαη ζε δεκνθξαηηθφ Ϋιεγρν θαη ζπδάηεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· 

θαιεέ, ζπλεπψο, ην πκβνχιην λα πηνζεηάζεη ηηο ζπζηΪζεηο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηα 

ζπκπεξΪζκαηα γηα ηε δΫζκε κΫηξσλ ηεο εηάζηαο επηζθφπεζεο ηεο αλΪπηπμεο αθνχ 

πξνεγνπκΫλσο ην Κνηλνβνχιην εθθξΪζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθΪ· δηαβεβαηψλεη φηη 

πξφθεηηαη λα εμεηΪζεη απηΪ ηα Ϋγγξαθα ζχληνκα θαη λα ιΪβεη ζΫζε πνιχ πξηλ απφ ην 

εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην· εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ 

Ϋγηλε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα αλαζΫζεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα εθζΫζεη ηηο ζΫζεηο 

ηνπ Κνηλνβνπιένπ ζην εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην· επηζεκαέλεη, αθφκα, φηη ε 

πλζάθε πξνβιΫπεη ηελ ελεκΫξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε 

ζπζηΪζεσλ απφ ην πκβνχιην, φπσο επέζεο γηα ηα απνηειΫζκαηα ηεο πνιπκεξνχο 

επνπηεέαο· 

37. ππνγξακκέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ, ηα εζληθΪ θνηλνβνχιηα  λα δηεμΪγνπλ ζπδεηάζεηο 

ζρεηηθΪ κε ηηο εθζΫζεηο γηα ρψξεο θαη ηηο εηδηθΫο ζπζηΪζεηο αλΪ ρψξα, θαη λα ζΫηνπλ ζε 

ςεθνθνξέα ηα εζληθΪ κεηαξξπζκηζηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηα εζληθΪ πξνγξΪκκαηα 

ζχγθιηζεο ά ζηαζεξφηεηαο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ 

θνηλσληθψλ εηαέξσλ, ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, θαη Ϊιισλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ κε ζπληεηαγκΫλν ηξφπν, αμηνπνηψληαο ηελ Ϋγθαηξε δεκνζέεπζε ησλ 

εθζΫζεσλ γηα ρψξεο· επηζεκαέλεη ηνλ αλαληηθαηΪζηαην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ θαη ηνλ δσηηθφ ξφιν πνπ ζα πξΫπεη λα δηαδξακαηέδνπλ ζηηο 

επξχηεξεο νηθνλνκηθΫο ζπδεηάζεηο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ πξνψζεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο· δεηεέ, επέζεο, ηελ ελέζρπζε ηεο ζπλεξγαζέαο ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιέσλ κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· 

38. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα αξρέζεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε δηνξγαληθάο 

ζπκθσλέαο ζρεηηθΪ κε ηελ νηθνλνκηθά δηαθπβΫξλεζε· επηκΫλεη φηη ε ελ ιφγσ 

δηνξγαληθά ζπκθσλέα ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη, κΫζα ζηα πιαέζηα ησλ πλζεθψλ, φηη 

ε δηΪξζξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ ζα επηηξΫπεη νπζηαζηηθφ θαη ηαθηηθφ 

θνηλνβνπιεπηηθφ Ϋιεγρν ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Δηάζηαο Δπηζθφπεζεο ηεο ΑλΪπηπμεο θαη ηηο ζπζηΪζεηο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ· 

Γημοσιονομικέρ πολιτικέρ 

39. εθθξΪδεη ηελ απνδνθηκαζέα ηνπ γηα ηελ Ϋιιεηςε ηθαλνπνηεηηθάο κφριεπζεο ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκΫλνπ κεγΫζνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, ελψ εέλαη αδχλαην λα 
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ηξνπνπνηεζεέ ην θαζεζηψο ηδέσλ πφξσλ, θαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ ππΪξρεη ζπλεθηηθά 

ζρΫζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιΫςεσλ, ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο νηθνλνκηθάο 

πνιηηηθάο θαη ηεο θαηΪξηηζεο εηάζησλ θαη πνιπεηψλ πξνυπνινγηζκψλ· 

40. επηζεκαέλεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ ζπκβΪιιεη Ϊκεζα ζηελ πινπνέεζε ησλ δχν 

απφ ηνπο ηξεηο ζηφρνπο ηεο Δηάζηαο Δπηζθφπεζεο ηεο ΑλΪπηπμεο ηνπ 2016 (ηφλσζε 

ησλ επελδχζεσλ, πξαγκαηνπνέεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ, θαη εθαξκνγά 

ππεχζπλσλ θαη εηιηθξηλψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο αλαιεθζεέζεο 

πνιηηηθΫο δεζκεχζεηο)· επηθξνηεέ ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο λα δηαηεζεέ ελσζηαθά 

ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ηερληθά βνάζεηα γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκέζεσλ· 

41. ζεσξεέ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ πέεζε ζηνπο 

εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη λα εληζρχζεη ηηο πξνζπΪζεηεο δεκνζηνλνκηθάο 

εμπγέαλζεο κε ηε δηΪζεζε ηδέσλ πφξσλ θαζψο θαη κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ· 

εέλαη πεπεηζκΫλν φηη νη επξχηεξεο εκβΫιεηαο κνξθΫο δηαρεέξηζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξάκαηνο ζε επέπεδν ΔΔ ζα επΫηξεπαλ ηελ επέηεπμε νηθνλνκηψλ θιέκαθαο θαη ζπλεπψο 

ηε κεέσζε ησλ δαπαλψλ, γηα παξΪδεηγκα ζηνλ δηπισκαηηθφ θαη ζηνλ ζηξαηησηηθφ 

ηνκΫα, ρσξέο λα ηέζεηαη ππφ ακθηζβάηεζε ε αξρά ηεο επηκεξηζκΫλεο δηαρεέξηζεο, ηδέσο 

φζνλ αθνξΪ ηα δηαξζξσηηθΪ ηακεέα· 

42. ππνγξακκέδεη φηη εέλαη παξΪλνκν λα παξνπζηΪδεη Ϋιιεηκκα ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Έλσζεο· επηζεκαέλεη φηη ηα θξΪηε κΫιε θαζηζηνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο κηα 

κεηαβιεηά πξνζαξκνγάο ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ· 

43. ηνλέδεη φηη ε πεξαηηΫξσ ελνπνέεζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ εέλαη απαξαέηεηε γηα ηελ 

νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη λνκηζκαηηθάο Ϋλσζεο (ΟΝΔ) θαη φηη ε 

δεκνζηνλνκηθά Ϋλσζε απνηειεέ αθξνγσληαέν ιέζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ 

επξψ· 

44. δεηεέ, φζνλ αθνξΪ ηε ζΫζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηε 

δεκνζηνλνκηθά ηθαλφηεηΪ ηεο, λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο Ϋθζεζεο ηδέαο 

πξσηνβνπιέαο ζρεηηθΪ κε ηε δεκνζηνλνκηθά ηθαλφηεηα ηεο επξσδψλεο, ε νπνέα ζα 

θαηαξηηζηεέ εληφο ηνπ 2016· 

45. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα πξνβεέ ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζένπ (ΠΓΠ), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πνιηηηθά ζπκθσλέα πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ 

Κνηλνβνπιένπ, Δπηηξνπάο θαη πκβνπιένπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013· επηζεκαέλεη φηη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθά θαη αλζξσπηζηηθά θξέζε πνπ Ϋπιεμε ηελ ΔΔ ηελ πεξένδν 2009-2014 

θαηΫδεημε ηελ αλεπΪξθεηα ηνπ ηζρχνληνο ΠΓΠ· ηνλέδεη, πεξαηηΫξσ, ηελ αλΪγθε λα 

ππΪξμεη νπζηαζηηθά κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΔΔ, 

ψζηε λα ιακβΪλνληαη δεφλησο ππφςε νη ζηφρνη, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δηΪξθεηα 

ηζρχνο ησλ δηαζΫζηκσλ κΫζσλ· 

Πεπιβάλλον, Γημόσια Υγεία και Ασυάλεια τυν Τπουίμυν 

46. ηνλέδεη φηη, πξνθεηκΫλνπ ε κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα απφβιεηα θαη ην ζρΫδην 

δξΪζεο γηα ηελ θπθιηθά νηθνλνκέα λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηΪβαζε ηεο επξσπατθάο 

νηθνλνκέαο ζε Ϋλα θπθιηθφ κνληΫιν, εέλαη ζεκαληηθφ λα ελζσκαησζνχλ ζρεηηθΫο 

ζπζηΪζεηο ζηε δηαδηθαζέα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ γηα ηελ ηφλσζε ηεο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηελ επέηεπμε βηψζηκεο 

αλΪπηπμεο· ζπληζηΪ λα ελζσκαησζνχλ νη αξρΫο ηεο θπθιηθάο νηθνλνκέαο ζηηο εηδηθΫο 

ζπζηΪζεηο αλΪ ρψξα· 

47. επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε γηα Ϋλα θνξνινγηθφ πιαέζην πνπ ζα αληακεέβεη ηηο βηψζηκεο 

πνιηηηθΫο θαη ζα εέλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρά «ν ξππαέλσλ πιεξψλεη», ζηΫιλνληαο Ϋηζη 

ηα ζσζηΪ κελχκαηα γηα επελδχζεηο ζηελ απνδνηηθά ρξάζε ησλ πφξσλ, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπά πην επηδηνξζψζηκσλ 

θαη καθξνβηφηεξσλ πξντφλησλ· επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε γηα ζηαδηαθά θαηΪξγεζε 

ησλ επηδάκησλ γηα ην πεξηβΪιινλ επηδνηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νξπθηψλ 

θαπζέκσλ, θαη γηα κεηαηφπηζε ηεο θνξνινγηθάο επηβΪξπλζεο απφ ηελ εξγαζέα πξνο ηελ 

πεξηβαιινληηθά ξχπαλζε· 

48. ζεσξεέ ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζνχλ νη επηδφζεηο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ 

πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο ζην πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ, θαη ππνζηεξέδεη ηε 

ζηξνθά πξνο κηα πξνζΫγγηζε κε βΪζε ην απνηΫιεζκα, θαζψο θαη ηελ εζηέαζε ζηελ 

πξφιεςε ησλ λφζσλ θαη ζηελ πξναγσγά ηεο πγεέαο· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα αλαπηχμεη, 

καδέ κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εξγαιεέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο, λα κεηξΪ ηελ πξφζβαζε ζε πςειάο πνηφηεηαο 

πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε θαη λα ελζαξξχλεη ηε δηαθΪλεηα ησλ δαπαλψλ ηαηξηθάο Ϋξεπλαο, 

κε ζηφρν ηε κεέσζε ησλ απνθιέζεσλ θαη ησλ αληζνηάησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο κεηαμχ 

θαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ιΪβεη ππφςε ζηηο εηδηθΫο αλΪ 

ρψξα ζπζηΪζεηο ηηο καθξνπξφζεζκεο πγεηνλνκηθΫο θαη δεκνζηνλνκηθΫο επηπηψζεηο ησλ 

κΫηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξΪκκαηα πξφιεςεο· 

49. ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηνκΫα ηεο πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο, ν νπνένο 

δηαδξακαηέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθά νηθνλνκέα θαζψο αληηζηνηρεέ ζην 8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ επξσπατθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζην 10% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα πξνζθνξΪ έζεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζέεο 

πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο ζε φινπο ηνπο πνιέηεο, θαζψο ε πγεέα απνηειεέ βαζηθφ 

παξΪγνληα ζηαζεξφηεηαο, βησζηκφηεηαο θαη πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ηεο νηθνλνκέαο ηνπο· 

Πεπιυεπειακέρ πολιτικέρ 

50. επηζεκαέλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ επελδχζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλεο 

πεξηθΫξεηεο, θαη ηε ζεκαζέα πνπ Ϋρεη ε δηαζθΪιηζε ηεο ηθαλφηεηΪο ηνπο λα 

πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, πξνΪγνληαο Ϋηζη ηελ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

εδαθηθά ζπλνρά· 

51. επηζεκαέλεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακάλνπ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ΔΓΔΣ γηα ηελ πεξένδν 2014-2020, ε νπνέα 

απνηππψλεηαη ζηηο ζπκθσλέεο εηαηξηθάο ζρΫζεο· ζεσξεέ, ζπλεπψο, φηη, κεηΪ ηε 

κεηαξξχζκηζε 2014-2020, ηα κΫζα ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηέζνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηάξημε ηεο πινπνέεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

ζπζηΪζεσλ αλΪ ρψξα, πξνΪγνληαο ηηο δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ζπκβΪιινληαο 

ηφζν ζηελ εθπιάξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθά 

εθαξκνγά ησλ ζπκθσληψλ εηαηξηθάο ζρΫζεο· ηνλέδεη, σζηφζν, φηη ν πνιπεηάο θαη 

καθξνπξφζεζκνο ραξαθηάξαο ησλ πξνγξακκΪησλ θαη ησλ ζηφρσλ ζην πιαέζην ησλ 

ΔΓΔΣ Ϋξρεηαη ζε αληέζεζε κε ηνλ εηάζην θχθιν ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ θαη φηη ζα 
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πξΫπεη λα ππΪξμεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

θαη ησλ αλαγθψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επέπεδν· 

o 

 

o o 

52. αλαζΫηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβΪζεη ην παξφλ ςάθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπά, θαζψο επέζεο ζηηο θπβεξλάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηα εζληθΪ θνηλνβνχιηα 

θαη ζηελ Δπξσπατθά Κεληξηθά ΣξΪπεδα. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ηελ παξνχζα Ϋθζεζε απνηππψλεηαη ε ζπκβνιά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο επξσπατθνχ εμακάλνπ 2016 θαη κε βΪζε ηελ εηάζηα 

επηζθφπεζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηα ζπλαθά Ϋγγξαθα, ζηα νπνέα 

πεξηιακβΪλεηαη θαη Ϋλα ζρΫδην ζχζηαζεο γηα ηελ νηθνλνκηθά πνιηηηθά ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

ΠαξΪιιεια, θαηαξηέδνληαη εθζΫζεηο, κέα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθΫο πηπρΫο θαη 

κέα γηα ηηο πηπρΫο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ πνπ αθνξνχλ ηελ εληαέα αγνξΪ. Καη νη ηξεηο 

εθζΫζεηο πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ κε ηελ Δπηηξνπά θαη ην πκβνχιην ζην πιαέζην ηεο 

πξνεηνηκαζέαο ηνπ εαξηλνχ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ. 

Ζ ζπδάηεζε απηά πξΫπεη λα νξηνζεηεζεέ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηΫηνηνλ ηξφπν απφ ηα 

ζεζκηθΪ φξγαλα, ψζηε λα εληζρπζεέ ν δεκνθξαηηθφο ραξαθηάξαο ηεο επξσπατθάο νηθνλνκηθάο 

δηαθπβΫξλεζεο, ελψ κΪιηζηα εθθξεκεέ ε ζχλαςε δηνξγαληθάο ζπκθσλέαο πνπ δεηεέηαη ζηελ 

Ϋθζεζε ησλ πΫληε πξνΫδξσλ
1
. 

θνπφο ηεο παξνχζαο Ϋθζεζεο εέλαη ε αλαζΫξκαλζε ηεο ζπδάηεζεο ζε επξσπατθφ επέπεδν –

κε ηε ζπκκεηνρά κεηαμχ Ϊιισλ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ θαη ηεο 

θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ– πΪλσ ζε ηξέα βαζηθΪ εξσηάκαηα: 

 Πνηνλ ζπλδπαζκφ δεκνζηνλνκηθψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ζα 

πξΫπεη λα εθαξκφζεη ε Δπξσπατθά Έλσζε ηνπο επφκελνπο 12-18 κάλεο; 

 Πψο πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε εκβΪζπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ζην 

επέπεδν ηεο δψλεο ηνπ επξψ; 

 Πψο κπνξνχλ λα γέλνπλ πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθΫο νη δηαδηθαζέεο ιάςεο απνθΪζεσλ 

γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ζπζηΪζεηο ηνπ επξσπατθνχ εμακάλνπ θαη πψο κπνξεέ λα 

δηαζθαιηζηεέ ε πιεξΫζηεξε εθαξκνγά ησλ ζπζηΪζεσλ;  

Εξιζοππόπηζη ηος μίγμαηορ πολιηικών για ηην ενίζσςζη ηηρ ανάκαμτηρ 

Ζ Δπξσπατθά Έλσζε εμΫξρεηαη απφ κηα καθξνρξφληα νηθνλνκηθά θξέζε πνπ πξνθΪιεζε 

ζνβαξΪ θνηλσληθΪ πξνβιάκαηα θαη ππνλφκεπζε ην δπλακηθφ νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο. 

ΠαξΪιιεια, αληηκεησπέδεη λΫεο πξνθιάζεηο, κε πξνεμΪξρνπζεο ηελ απεηιά ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζΫζεσλ, ηε γεσπνιηηηθά αζηΪζεηα ζηηο γεηηνληθΫο ηεο ρψξεο θαη ηα πξσηνθαλά ηεξΪζηηα 

θχκαηα αηηνχλησλ Ϊζπιν. Γηα λα δηαζθαιέζεη ηελ πνιηηηθά ηεο λνκηκνπνέεζε, ε Δπξσπατθά 

Έλσζε πξΫπεη λα αλαπηχμεη ηα κΫζα πξνθεηκΫλνπ λα αληεπεμΫιζεη ζε απηΫο ηηο πξνθιάζεηο. 

Οη πνιέηεο επηδεηνχλ ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε πνπ ζα δεκηνπξγάζεη πνηνηηθΫο ζΫζεηο 

εξγαζέαο θαη ζα επαλαθΫξεη ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ. Δπηζπκνχκε επέζεο φινη καο λα 

δάζνπκε ζε Ϋλα θαζαξφ πεξηβΪιινλ θαη λα αμηνπνηάζνπκε ηηο επθαηξέεο πνπ πξνζθΫξνληαη 

απφ ηελ ςεθηαθά επαλΪζηαζε θαη Ϊιιεο ηερλνινγηθΫο θαηλνηνκέεο. Χζηφζν, βξηζθφκαζηε 

αληηκΫησπνη κε ζνβαξΫο καθξνπξφζεζκεο πξνθιάζεηο φπσο ε θιηκαηηθά αιιαγά, ε 

ξνκπνηνπνέεζε, ν θαηαθεξκαηηζκφο θαζεθφλησλ εξγαζέαο, νη δεκνγξαθηθΫο αιιαγΫο θαη ε 

                                                 
1
 Οινθιάξσζε ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο, Ϋθζεζε ηνπ J.-C. Juncker ζε ζηελά 

ζπλεξγαζέα κε ηνπο D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi θαη M. Schulz, 22 Ηνπλένπ 2015. 
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ζπληεινχκελε κεηΪβαζε πξνο Ϋλαλ πνιππνιηθφ θφζκν. 

Σν κέγκα νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ πξΫπεη λα εθαξκνζηεέ απφ ηελ ΔΔ, ηε δψλε ηνπ επξψ 

θαη ηα κεκνλσκΫλα θξΪηε κΫιε ην 2016 πξΫπεη λα εληζρχζεη ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθά 

αλΪθακςε αληηκεησπέδνληαο παξΪιιεια ηηο δηαξζξσηηθΫο πξνθιάζεηο θαη ζπκβΪιινληαο ζε 

κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθά βηψζηκεο αλΪπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθά Δπξψπε 2020
1
 

ππνβιάζεθε ζε ελδηΪκεζε επαλεμΫηαζε θαη επηθπξψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
2
 

θαη ηελ Δπηηξνπά
3
 σο ην γεληθφηεξν πιαέζην δεκηνπξγέαο Ϋμππλεο, δηαηεξάζηκεο θαη ρσξέο 

απνθιεηζκνχο αλΪπηπμεο ζηελ Δπξψπε. Σνπο πξνεγνχκελνπο κάλεο αλαλεψζεθαλ επέζεο θαη 

νη νινθιεξσκΫλεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ηεο.  

Γηα λα εέλαη νπζηαζηηθά θαη ξεαιηζηηθά ε ζπγθεθξηκΫλε ζηξαηεγηθά, Ϋρεη δσηηθά ζεκαζέα νη 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ θαζνξέδνληαη θαη νη ζπζηΪζεηο πνπ εθδέδνληαη ζην πιαέζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΔμΪκελνπ λα εέλαη πιάξσο ζπκβαηΫο κε απηάλ θαη λα επηθεληξψλνληαη ζηελ 

εθαξκνγά ηεο. 

ην πξψην κΫξνο ηεο παξνχζαο Ϋθζεζεο επηδηψθεηαη λα θαζνξηζηεέ ην αθξηβΫο πεξηερφκελν 

ηνπ κέγκαηνο νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ εηζεγάηξηα ππνζηεξέδεη φηη ζηηο παξνχζεο 

νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο, ην «ελΪξεην ηξέγσλν» επελδχζεσλ, δεκνζηνλνκηθάο επζχλεο θαη 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ πνπ πξνσζεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά πξΫπεη λα 

κεηεμειηρζεέ ζε «ζηεξεφ ηεηξΪγσλν», κε ηελ εγρψξηα δάηεζε λα απνηειεέ ηελ ηΫηαξηε 

ζπληζηψζα.  

Γηα λα εληζρπζεέ ε εγρψξηα δάηεζε πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο 

ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκΫα, πΫξαλ πξνθαλψο ηνπ Δπελδπηηθνχ 

ρεδένπ γηα ηελ Δπξψπε πνπ παξνπζηΪζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπά ην 2014. Ζ ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζέα ηεο απνκφριεπζεο δπζρεξαέλεη ηελ πξαγκαηνπνέεζε λΫσλ επελδχζεσλ, θαζψο 

πνιιΫο θπβεξλάζεηο, ρξεκαηνπηζησηηθΪ ηδξχκαηα, εηαηξεέεο θαη λνηθνθπξηΪ κεξηκλνχλ 

πξσηέζησο γηα ηε κεέσζε ησλ παιαηψλ ρξεψλ ηνπο, ε νπνέα θπζηθΪ γέλεηαη πεξηζζφηεξν 

δχζθνιε ζε ζπλζάθεο ρακειάο αλΪπηπμεο θαη ρακεινχ πιεζσξηζκνχ. ΠξΫπεη επνκΫλσο λα 

εμεηαζηεέ πξσηέζησο κε πνηνλ ηξφπν εέλαη δπλαηφ λα επηζπεπζζεέ ε απνκφριεπζε θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ πγηεέο λΫεο επελδχζεηο ππΫξ ηεο βηψζηκεο θαη ρσξέο απνθιεηζκνχο 

αλΪπηπμεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εέλαη επέζεο ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα απνηειεζκαηηθφ 

ξπζκηζηηθφ πεξηβΪιινλ θαη κηα ιεηηνπξγηθά δεκφζηα δηνέθεζε. 

Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ε βξαρππξφζεζκε εγρψξηα δάηεζε θαη νη καθξνπξφζεζκεο 

αλαπηπμηαθΫο δπλαηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ εΪλ ζην ζεκεξηλφ επέπεδν επεκεξέαο 

ζπκκεηεέραλ πεξηζζφηεξνη πνιέηεο θαη εΪλ νη αληζφηεηεο ζην εηζφδεκα θαη ζηνλ πινχην άηαλ 

κηθξφηεξεο. Ο ΟΟΑ, ην ΓΝΣ θαη Ϊιια ζεζκηθΪ φξγαλα Ϋρνπλ δειψζεη επαλεηιεκκΫλα ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα φηη νη αλαδηαλεκεηηθΫο πνιηηηθΫο δηαδξακαηέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ππΫξ ηεο 

βηψζηκεο αλΪπηπμεο, αθφκα θαη αλ ν ξφινο απηφο εμεηΪδεηαη απφ ακηγψο νηθνλνκηθά Ϊπνςε. 

Ζ ελζΪξξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηάησλ κΫζσ ηεο κεέσζεο ησλ αληζνηάησλ εέλαη 

ζπκβαηά κε ηελ αξρά ηεο δεκνζηνλνκηθάο επζχλεο θαη πξνυπνζΫηεη –απφ ηελ πιεπξΪ ησλ 

εζφδσλ– απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ζπιινγάο θφξσλ θαη πξφιεςε ηεο θνξναπνθπγάο, 
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θαζψο θαη πξννδεπηηθά θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκΪησλ θαη πεξαηηΫξσ κεηαηφπηζε ηεο 

θνξνινγέαο απφ ηελ εξγαζέα πξνο ηνλ πινχην, ηα θεθαιαηαθΪ θΫξδε, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθΫο 

ζπλαιιαγΫο θαη ηε ξχπαλζε. Ζ πνιηηηθά απηά πξΫπεη λα ζπλδπαζηεέ κε ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θπξέσο γηα πςειάο πνηφηεηαο θνηλσληθΫο 

επελδχζεηο, φπσο ε εθπαέδεπζε, ε παηδηθά κΫξηκλα, ε πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε θαη ε επαξθάο 

θνηλσληθά πξνζηαζέα, νη νπνέεο δηαζθαιέδνπλ ηελ αλεμαξηεζέα ησλ πνιηηψλ ζε φια ηα 

ζηΪδηα ηεο δσάο ηνπο. Γεκφζηα ζηάξημε πξΫπεη επέζεο λα παξΫρεηαη γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ, ηηο επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθά απφδνζε θαη ηηο λενθπεέο επηρεηξάζεηο. 

Δπέζεο, ε αληέιεςε πνπ Ϋρνπκε γηα ηηο «δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο» πξΫπεη λα εμειηρζεέ 

ψζηε λα απνηππψλεη ηηο εκπεηξέεο ηνπ παξειζφληνο θαη ηηο πξνθιάζεηο ηνπ κΫιινληνο. ΜΫρξη 

ζάκεξα, ε Ϋλλνηα ησλ «δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ» άηαλ θαηΪ θχξην ιφγν ζπλπθαζκΫλε 

κε ηε κεέσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξΪηνπο ζηελ νηθνλνκέα θαη κε ηελ ελέζρπζε ηεο ειαζηηθφηεηαο 

ησλ αγνξψλ εξγαζέαο. Γπζηπρψο νη πξαθηηθΫο απηΫο δελ επΫθεξαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηε 

βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελψ ζπλΫβαιαλ ζε απνπιεζσξηζηηθΫο πηΫζεηο θαη ζηελ 

αχμεζε ησλ αληζνηάησλ.  

Έθζαζε πιΫνλ ε ζηηγκά λα κεηαβνχκε ζηε «δεχηεξε γεληΪ» ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκέζεσλ κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ ελέζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηάησλ κΫζσ 

ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ πξνψζεζε δέθαησλ θαη 

βηψζηκσλ ζπζηεκΪησλ πξφλνηαο, θαζψο θαη ηε κεέσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ γηα ηελ 

απνθαηΪζηαζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. Οη ζηφρνη απηνέ πξΫπεη επέζεο λα απνηππσζνχλ 

ζην πξφγξακκα ππνζηάξημεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ πνπ πξνηΪζεθε πξφζθαηα. 

Εμβάθςνζη ηηρ διακςβέπνηζηρ ηηρ ΟΝΕ με ζηόσο ηη ζηαθεπόηηηα και ηη ζύγκλιζη 

Απφ ηε ζηηγκά πνπ μΫζπαζε ε θξέζε ηνπ επξψ ην 2010, νη θπβεξλάζεηο θαη ηα ζεζκηθΪ 

φξγαλα ηεο ΔΔ αλΫιαβαλ ζεκαληηθΫο πξσηνβνπιέεο γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ αιιΪ, φπσο αλαιχεηαη θαη ζηελ Ϋθζεζε ησλ πΫληε πξνΫδξσλ, πξΫπεη αθφκα 

λα γέλνπλ πνιιΪ γηα λα εληζρπζεέ ε αλζεθηηθφηεηα ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο καο 

Έλσζεο. Μέα ζεκαληηθά πηπρά εέλαη ε εκβΪζπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξΫπεη θαηαξρΪο λα γέλεη 

αληηιεπηά ζε βΪζνο ε ζπλνιηθά δεκνζηνλνκηθά ζΫζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη λα ζρεκαηηζηεέ 

νινθιεξσκΫλε εηθφλα γηα ηηο καθξννηθνλνκηθΫο θαη καθξνθνηλσληθΫο αληζνξξνπέεο. Τπφ ηελ 

Ϋλλνηα απηά, επηθξνηεέηαη ε Ϋγθαηξε παξνπζέαζε ηνπ ζρεδένπ ζχζηαζεο γηα ηελ νηθνλνκηθά 

πνιηηηθά ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

ηε ζπλνιηθά αμηνιφγεζε ησλ ζρεδέσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκΪησλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

γηα ην 2016, ε Δπηηξνπά ζπκπΫξαλε φηη εμηζνξξνπψληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

ρξΫνπο θαη ηεο αληηθπθιηθάο νηθνλνκηθάο ζηαζεξνπνέεζεο, «ν ελ γΫλεη νπδΫηεξνο ζπλνιηθφο 

δεκνζηνλνκηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ πνπ αλακΫλεηαη γηα ην επφκελν Ϋηνο 

θαέλεηαη ελ πνιινέο θαηΪιιεινο, ιακβαλφκελσλ επέζεο ππφςε ησλ επηηνθέσλ πνπ 

βξέζθνληαη ζε ηζηνξηθΪ ρακειΪ επέπεδα θαη ηνπ πςεινχ εμσηεξηθνχ πιενλΪζκαηνο, πξΪγκα 

πνπ ζα ζπλεγνξνχζε ππΫξ ηεο αλΪγθεο λα ππΪξμεη θΪπνηνο βαζκφο ζηάξημεο απφ ην ζθΫινο 

ηεο δάηεζεο». ΠαξΪιιεια, επεζάκαλε φηη «[νξηζκΫλα] θξΪηε κΫιε δελ δεέρλνπλ επαξθά 

πξνζάισζε πξνο ηνλ ζηφρν ηεο θαηΪιιειεο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πεξηζσξέσλ πνπ δηαζΫηνπλ»
1
.  
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Όζνλ αθνξΪ ηηο καθξννηθνλνκηθΫο αληζνξξνπέεο, ζηελ Ϋθζεζε ηνπ κεραληζκνχ 

επαγξχπλεζεο ηνπ 2016 επηζεκαέλεηαη φηη ην πιεφλαζκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ αλακΫλεηαη λα αλΫιζεη πεξέπνπ ζε 390 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ά ζην 3,7% ηνπ 

ΑΔγρΠ ην 2015. Σν πνζφ απηφ ζεσξεέηαη φηη «ππεξβαέλεη ην επέπεδν πνπ ππνδειψλνπλ ηα 

ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθΪ, αληαλαθιψληαο ηηο νηθνλνκηθΫο αλεπΪξθεηεο θαη ηε κεησκΫλε 

εγρψξηα δάηεζε». Δλψ ην ηζνδχγην απνηακηεχζεσλ-επελδχζεσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ πξΫπεη λα 

εέλαη θαηΪ θχξην ιφγν ηζνζθειηζκΫλν, ε Δπηηξνπά ππνζηεξέδεη φηη ην πιεφλαζκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ππνδειψλεη φηη ππΪξρνπλ πιενλΪδνπζεο απνηακηεχζεηο νη νπνέεο δελ 

δηνρεηεχνληαη ζηελ εγρψξηα νηθνλνκέα. Ο ιφγνο ησλ επελδχζεσλ πξνο ην ΑΔγρΠ ζηε δψλε 

ηνπ επξψ αλάιζε ζε 19,8% ην δεχηεξν ηξέκελν ηνπ 2015, πνζνζηφ πνπ εέλαη ζεκαληηθΪ 

ρακειφηεξν απφ ην κΫζν πνζνζηφ 22,1% ηεο πεξηφδνπ 1998-2007
1
. 

ΚαηΪ ηελ Ϊπνςε ηεο εηζεγάηξηαο, απφ ηε ζπγθεθξηκΫλε αλΪιπζε πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε 

αλΪγθε αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ, αλ κΪιηζηα ιεθζεέ ππφςε θαη ην πεξηβΪιινλ ησλ ρακειψλ 

επηηνθέσλ. Ο βηψζηκνο ραξαθηάξαο απηψλ ησλ επελδχζεσλ Ϋρεη θαέξηα ζεκαζέα, δεδνκΫλνπ 

ηνπ πςεινχ επηπΫδνπ ζην νπνέν αλΫξρνληαη επέ ηνπ παξφληνο ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ 

ρξΫνο. Γηα λα κελ επηδεηλσζνχλ ηα ρξάζηκα πθηζηΪκελα θεθΪιαηα (πΪγην ελεξγεηηθφ θαζψο 

θαη αλζξψπηλν θεθΪιαην) πξΫπεη λα θαιπθζνχλ πξνθαλά επελδπηηθΪ θελΪ, ελψ πξΫπεη λα 

ζρεδηαζηνχλ πξνζεθηηθΪ θαη λΫεο επελδχζεηο κε επέθεληξν ηελ θαηλνηνκέα, ηελ απνδνηηθά 

ρξάζε ησλ πφξσλ, ηελ πνηνηηθά εθπαέδεπζε θαη ηε δεκηνπξγέα πνηνηηθψλ ζΫζεσλ εξγαζέαο. 

ΠξΫπεη πΪλησο λα ζεκεησζεέ φηη ε δψλε ηνπ επξψ αληηκεησπέδεη κηα παξΪδνμε θαηΪζηαζε: νη 

ρψξεο πνπ δηαζΫηνπλ κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθΪ πεξηζψξηα θαηαγξΪθνπλ ηηο πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζην επέπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, αιιΪ νη δεκνζηνλνκηθνέ 

ηνπο πνιιαπιαζηαζηΫο εέλαη ζρεηηθΪ ρακεινέ, γεγνλφο πνπ εμεγεέ ελ κΫξεη ηελ απξνζπκέα 

αχμεζεο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ. ηνλ αληέπνδα, νη ρψξεο κε πςειφηεξνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο πνιιαπιαζηαζηΫο (πνπ Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε ηε ρακειά αλΪπηπμε, ηελ 

πςειά αλεξγέα θαη ηα κεγΪια επελδπηηθΪ θελΪ) δηαζΫηνπλ πεξηνξηζκΫλα δεκνζηνλνκηθΪ 

πεξηζψξηα ιφγσ ησλ θαλφλσλ ηνπ Α θαη ηνπ πξνυπΪξρνληνο δεκφζηνπ ρξΫνπο. Ζ 

θαηΪζηαζε απηά πεξηνξέδεη ζνβαξΪ ηηο πξννπηηθΫο πξαγκαηηθάο νηθνλνκηθάο ζχγθιηζεο θαη 

επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο πλζάθεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφξξνπε θαη αεηθφξν αλΪπηπμε.  

Ζ παξαδνμφηεηα απηά ζα κπνξνχζε ελδερνκΫλσο λα αληηκεησπηζηεέ, εΪλ νη ρψξεο πνπ Ϋρνπλ 

δεκνζηνλνκηθΪ πεξηζψξηα δεέμνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκέα λα ηα ρξεζηκνπνηάζνπλ ζην 

αθΫξαην, ιακβΪλνληαο ππφςε ηνλ ζεηηθφ αληέθηππν γηα ην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Μηα 

Ϊιιε ιχζε ζα άηαλ ε βειηέσζε ηεο δεκνζηνλνκηθάο θαηΪζηαζεο ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

επελδχζεηο, νη κεηαξξπζκέζεηο θαη ε ζχγθιηζε κε ηηο Ϊιιεο ρψξεο, κΫζσ ηεο νινθιάξσζεο 

ηεο Σξαπεδηθάο Έλσζεο θαη ηεο αλΪπηπμεο κΫζσλ γηα ηε δεκηνπξγέα ζπκπιεξσκαηηθάο 

δεκνζηνλνκηθάο ηθαλφηεηαο. 

Ενίζσςζη ηηρ δημοκπαηίαρ για ηην αύξηζη ηηρ λογοδοζίαρ, ηηρ ζςνάθειαρ και ηηρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ 

Σν Δπξσπατθφ ΔμΪκελν 2016 απνηειεέηαη απφ Ϋλα επξσπατθφ κΫξνο, ην νπνέν θνξπθψλεηαη 

κε ην εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην, θαη απφ Ϋλα εζληθφ κΫξνο, πνπ μεθηλΪ κε ηε δεκνζέεπζε 

ησλ εθζΫζεσλ ησλ ρσξψλ. Γηα λα κπνξΫζνπλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζπζηΪζεηο λα εέλαη 

ζπλαθεέο, λα γέλνπλ απνδεθηΫο θαη λα πξνσζεζνχλ, εέλαη απαξαέηεην λα αλαπηπρζεέ 

νπζηαζηηθφο δεκνθξαηηθφο δηΪινγνο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ θνηλσληθψλ εηαέξσλ θαη 

                                                 
1
 ΟηθνλνκηθΫο πξνβιΫςεηο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο – θζηλφπσξν 2015, ζ. 27. 
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ζηα δχν επέπεδα. 

ηελ πξΪμε, απηφ ζεκαέλεη ζπγθεθξηκΫλα φηη πξΫπεη λα ππΪξμεη ζπδάηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ κε ηελ Δπηηξνπά θαη ηνλ πξφεδξν ηεο ΔπξσνκΪδαο ζρεηηθΪ κε ην ζρΫδην 

ζχζηαζεο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, θαζψο επέζεο θαη λα εληαηηθνπνηεζεέ ν δηΪινγνο κεηαμχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη πκβνπιένπ πξηλ ην πκβνχιην εγθξέλεη ηε ζχζηαζε απηά θαη ηα 

ζπκπεξΪζκαηΪ ηνπ γηα ηε δΫζκε κΫηξσλ ηεο εηάζηαο επηζθφπεζεο ηεο αλΪπηπμεο. εκαληηθφ 

ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο απνηειεέ επέζεο ε θνηλά ζπδάηεζε ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ κε ηελ Δπηηξνπά ζηηο 16-17 Φεβξνπαξένπ 

2016. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα ζπκκεηΪζρεη επέζεο ζην ΔμΪκελν κΫζσ ζπδεηάζεσλ 

πξηλ θαη κεηΪ ηελ παξνπζέαζε ηεο γεληθάο επηζθφπεζεο ηεο αλΪπηπμεο, πξηλ θαη κεηΪ ην 

εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην, θαζψο θαη κΫζσ κηαο ηειηθάο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγάο ηνπ 

επξσπατθνχ εμακάλνπ. 

ε εζληθφ επέπεδν, νη ελδειερεέο θνηλνβνπιεπηηθΫο ζπδεηάζεηο κε ηα κΫιε ηεο Δπξσπατθάο 

Δπηηξνπάο θαη ηηο εζληθΫο θπβεξλάζεηο ζα Ϋρνπλ θαέξηα ζεκαζέα κε βΪζε ηε ζχζηαζε γηα ηε 

δψλε ηνπ επξψ (θαηΪ πεξέπησζε), ηα ζπκπεξΪζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ, ηηο 

εθζΫζεηο ηεο Δπηηξνπάο γηα ηηο επηκΫξνπο ρψξεο θαη ηηο εηδηθΫο ζπζηΪζεηο αλΪ ρψξα. ΠξΫπεη 

επέζεο λα επεθηαζνχλ νη νξζΫο πξαθηηθΫο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ ηα νπνέα ζπδεηνχλ θαη 

ςεθέδνπλ επέ ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ ά ησλ πξνγξακκΪησλ 

ζχγθιηζεο. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 2016, αλακΫλεηαη λα ζπζηαζνχλ λΫα φξγαλα, ηα νπνέα κΪιηζηα 

ελδΫρεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηνλ ηξΫρνληα θηφιαο θχθιν ηνπ επξσπατθνχ εμακάλνπ. 

Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκΫλα γηα ηηο εζληθΫο αξρΫο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθά 

επξσπατθά νκΪδα δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, νη νπνέεο πξνηΪζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπά κε βΪζε 

ηελ Ϋθζεζε ησλ πΫληε πξνΫδξσλ. 

Ζ εηζεγάηξηα επειπηζηεέ φηη φινη νη ζπληειεζηΫο ζα ζπκκεηΪζρνπλ ελεξγΪ ζην Δπξσπατθφ 

ΔμΪκελν 2016 κε ζηφρν λα ππΪξμεη ηζρπξά νηθνλνκηθά αλΪθακςε θαη λα απμεζεέ ε 

αλζεθηηθφηεηα ηεο επξσπατθάο θνηλσληθάο νηθνλνκέαο ηεο αγνξΪο Ϋλαληη ησλ θιπδσληζκψλ 

θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνθιάζεσλ, ψζηε λα απνδεηρζεέ φηη ε επξσπατθά δεκνθξαηέα 

ιεηηνπξγεέ θαη κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη βηψζηκε επεκεξέα κε επξεέα δηΪδνζε. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΧΝ(*) 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο 

ζρεηηθΪ κε ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: εηάζηα 

επηζθφπεζε ηεο αλΪπηπμεο 2016 

(2015/2285(INI)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο(*): Jean Arthuis 

(*) Γηαδηθαζέα ζπλδεδεκΫλσλ επηηξνπψλ – Άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνχ 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο 

Πνιηηηθάο, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. εθθξΪδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ πεξηνξηζκΫλε θνηλνβνπιεπηηθά δηΪζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακάλνπ θαη ηελ Ϋιιεηςε θηινδνμέαο ησλ πξνηΪζεσλ πνπ Ϋγηλαλ ζρεηηθΪ ζηελ Ϋθζεζε 

ησλ πΫληε πξνΫδξσλ· εθθξΪδεη ηε ιχπε γηα ην γεγνλφο φηη ε πξψηε εηάζηα εμΫηαζε ηεο 

αλΪπηπμεο ζε ζπλΫρεηα απηάο ηεο Ϋθζεζεο εμαθνινπζεέ λα κε ιακβΪλεη ηε κνξθά 

θεηκΫλνπ πνπ ππφθεηηαη ζηε ζπλάζε λνκνζεηηθά δηαδηθαζέα, φπσο ην επηζπκεέ ην 

Κνηλνβνχιην· 

2. θξνλεέ φηη ε Δπξσπατθά Έλσζε δελ Ϋρεη νηθνλνκηθά πνιηηηθά Ϊιιε απφ απηά πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζζεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ· απνδνθηκΪδεη ηελ Ϋιιεηςε θνηλνχ 

ζηξαηεγηθνχ νξΪκαηνο θαη ηελ αληθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγάο βηνκεραληθψλ 

πνιηηηθψλ εηδηθΪ γηα θΪζε ηνκΫα· απεπζχλεη Ϋθθιεζε γηα κηα θνηλά νηθνλνκηθά πνιηηηθά 

ιφγσ ησλ ηεξΪζηησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πθέζηαληαη 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· εθθξΪδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ Ϋιιεηςε ηθαλνπνηεηηθάο 

κφριεπζεο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκΫλνπ κεγΫζνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, ελψ εέλαη 

αδχλαην λα ηξνπνπνηεζεέ ην θαζεζηψο ηδέσλ πφξσλ δελ ππΪξρεη θακηΪ ζπλεθηηθά ζρΫζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιΫςεσλ, ησλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο 

θαη ηεο θαηΪξηηζεο εηάζησλ θαη πνιπεηψλ πξνυπνινγηζκψλ· 

3. ππελζπκέδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακεέσλ (ΔΓΔΣ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) γηα ηελ 

επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθάο «Δπξψπε 2020» θαη ηνλέδεη φηη πξΫπεη λα 

δεκηνπξγεζεέ ηζρπξφηεξε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγάο ησλ αλΪ ρψξα ζπζηΪζεσλ θαη 

ησλ ΔΓΔΣ πξνθεηκΫλνπ λα απμεζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ ζηα 
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θξΪηε κΫιε θαη λα ππνζηεξηρζνχλ νη πξνζπΪζεηεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ, 

θαζηζηψληαο Ϋηζη ηα θξΪηε κΫιε ιηγφηεξν επΪισηα ζηηο θξέζεηο 

4. επηζεκαέλεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ ζπκβΪιιεη Ϊκεζα ζηελ πινπνέεζε δχν απφ 

ηνπο ηξεηο ζηφρνπο ηεο εηάζηαο εμΫηαζεο αλΪπηπμεο 2016 (ηφλσζε ηεο επΫλδπζεο, 

ζπλΫρηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ, πηνζΫηεζε ππεχζπλσλ θαη εηιηθξηλψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθΫο δεζκεχζεηο πνπ Ϋρνπλ 

αλαθνηλσζεέ)· ραηξεηέδεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελσζηαθΫο 

πηζηψζεηο ζε ηερληθά βνάζεηα γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ· 

5. ζεσξεέ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ ζα κπνξνχζε λα ακβιχλεη ην βΪξνο ησλ εζληθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη λα ζπλνδεχζεη ηηο πξνζπΪζεηεο δεκνζηνλνκηθάο εμπγέαλζεο κε ηε 

δηΪζεζε ηδέσλ πφξσλ θαζψο θαη κε Ϋλαλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ· εέλαη πεπεηζκΫλν 

φηη νη επξχηεξεο εκβΫιεηαο κνξθΫο δηαρεέξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζε επέπεδν ΔΔ ζα 

επΫηξεπαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νηθνλνκέεο θιέκαθνο θαη σο εθ ηνχηνπ λα κεησζνχλ νη 

δαπΪλεο, γηα παξΪδεηγκα ζηνλ δηπισκαηηθφ θαη ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκΫα, ρσξέο σζηφζν λα 

ηεζεέ ππφ ακθηζβάηεζε ε αξρά ηεο επηκεξηζκΫλεο δηαρεέξηζεο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηα 

δηαξζξσηηθΪ ηακεέα· 

6. ππνγξακκέδεη φηη εέλαη παξΪλνκν λα παξνπζηΪδεη Ϋιιεηκκα ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Έλσζεο· ζεκεηψλεη φηη ηα θξΪηε κΫιε θαζηζηνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο κηα 

κεηαβιεηά πξνζαξκνγάο ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ· 

7. ηνλέδεη φηη ε πξνψζεζε ηεο πεξαηηΫξσ ελνπνέεζεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ εέλαη απαξαέηεηε 

γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη λνκηζκαηηθάο Ϋλσζεο (ΟΝΔ) θαη φηη ε 

δεκνζηνλνκηθά Ϋλσζε απνηειεέ αθξνγσληαέν ιέζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ επξψ· 

8. δεηεέ ηελ πξνψζεζε κΫηξσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ γηα ηελ εκβΪζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθάο 

νινθιάξσζεο ηεο ΟΝΔ πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αζχκκεηξνη θιπδσληζκνέ 

κΫζσ ηεο ζηάξημεο ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ· επηζεκαέλεη φηη θΪζε 

κΫζν ά δνκά δηαθπβΫξλεζεο πνπ ζεζπέδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξΫπεη λα εέλαη πιάξσο 

ελζσκαησκΫλν πιάξσο ζηηο πλζάθεο θαη λα ππνβΪιιεηαη ζε δεκνθξαηηθφ Ϋιεγρν θαη φηη 

δελ πξΫπεη κε θαλΫλα ηξφπν λα επηθαιχπηεηαη κε ά λα αλαιακβΪλεη ηα θαζάθνληα θαη ηνλ 

ξφιν ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ηηο πλζάθεο 

9. δεηεέ, φζνλ αθνξΪ ηε ζΫζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηε 

δεκνζηνλνκηθά ηθαλφηεηΪ ηνπ, λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο Ϋθζεζεο ηδέαο 

πξσηνβνπιέαο ζρεηηθΪ κε ηε δεκνζηνλνκηθά ηθαλφηεηα ηεο επξσδψλεο, ε νπνέα ζα 

θαηαξηηζηεέ εληφο ηνπ 2016· 

10. δεηεέ λα ζπλδπαζηνχλ ε δεκνζηνλνκηθά πνιηηηθά θαη ε λνκηζκαηηθά πνιηηηθά ζε Ϋλα 

κέγκα πνιηηηθάο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγέα 

αμηνπξεπψλ ζΫζεσλ απαζρφιεζεο· 

11. ππελζπκέδεη φηη ζηφρνο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδένπ γηα ηελ Δπξψπε, ην νπνέν 

ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΣΔ, εέλαη ε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ, νη 

νπνέεο δελ ζα άηαλ εθηθηΫο ρσξέο ηελ θΪιπςε θηλδχλνπ πνπ παξΫρεη ην ΔΣΔ· δεηεέ απφ 

ηελ Δπηηξνπά λα ειΫγρεη φηη ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαέζην ηνπ ΔΣΔ ιακβΪλνπλ κφλν 

Ϋξγα πςεινχ θηλδχλνπ πνπ πιεξνχλ ηελ αξρά ηεο πξνζζεηηθφηεηαο· επηζεκαέλεη, ζε απηφ 

ην πιαέζην, φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα αμηνινγάζεη ηα Ϋξγα θαη ην κνριεπηηθφ 



 

RR\1087231EL.doc 25/37 PE572.914v02-00 

 EL 

ηνπο απνηΫιεζκα πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ φηη ην ηακεέν εγγπάζεσλ ηνπ ΔΣΔ 

ρξεζηκνπνηεέηαη κε δΫνληα ηξφπν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ· 

12. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα πξνβεέ ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζένπ (ΠΓΠ), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πνιηηηθά ζπκθσλέα πνπ ζπλάθζε κεηαμχ 

Κνηλνβνπιένπ, Δπηηξνπάο θαη πκβνπιένπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013· ηνλέδεη φηη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθά θαη αλζξσπηζηηθά θξέζε πνπ Ϋπιεμε ηελ ΔΔ ηελ πεξένδν 2009-2014 

θαηΫδεημε ηελ αλεπΪξθεηα ηνπ ηζρχνληνο ΠΓΠ· ηνλέδεη, πεξαηηΫξσ, ηελ αλΪγθε λα 

ππΪξμεη νπζηαζηηθά κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΔΔ, ψζηε 

λα ιακβΪλνληαη δεφλησο ππφςε νη ζηφρνη, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δηΪξθεηα ηζρχνο ησλ 

δηαζΫζηκσλ κΫζσλ· 
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά ΠεξηβΪιινληνο, Γεκφζηαο Τγεέαο θαη ΑζθΪιεηαο ησλ Σξνθέκσλ θαιεέ ηελ 

Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα 

ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. επαλαιακβΪλεη φηη ε δηαδηθαζέα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ ζεζπέζηεθε γηα λα ζπκβΪιεη 

ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθάο «Δπξψπε 2020» γηα Ϋμππλε, δηαηεξάζηκε θαη 

ρσξέο απνθιεηζκνχο αλΪπηπμε· ζην πιαέζην απηφ, θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ελζσκαηψζεη 

πην ζηαζεξΪ ηελ αλαζεσξεκΫλε ζηξαηεγηθά «Δπξψπε 2020» ζην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν 

θαη λα ελζσκαηψζεη ηνπο ελσζηαθνχο ζηφρνπο ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο 

πγεέαο ζηε δηαδηθαζέα, αλαγλσξέδνληαο ηηο ζεκαληηθΫο πξννπηηθΫο αλΪπηπμεο, 

επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγέαο ζΫζεσλ εξγαζέαο πνπ πξνζθΫξνπλ νη ηνκεέο απηνέ θαζψο θαη 

ηε ζπκβνιά ηνπο ζηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθάο, δειαδά λα δηαζθαιηζηεέ ε 

επηζηξνθά ησλ θξαηψλ κειψλ ζε πςειφηεξα επέπεδα αλΪπηπμεο θαζψο ζα ζπλερέδνπλ 

ηελ πξνζπΪζεηα γηα ηε δηακφξθσζε βηψζηκσλ θνηλσληψλ·· 

2. ηνλέδεη φηη ην πξαζέληζκα ηεο νηθνλνκέαο θαη νη επελδχζεηο ζε απνδνηηθφηεξα ζπζηάκαηα 

πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο ζα ζπκβΪινπλ ζηελ απνθαηΪζηαζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηάκαηνο ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο, ζηελ αχμεζε ηεο αζθΪιεηαο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ζηε βειηέσζε ηεο πγεέαο θαη ηεο επεκεξέαο ησλ Δπξσπαέσλ 

πνιηηψλ θαη ζηε δεκηνπξγέα πνηνηηθψλ ζΫζεσλ εξγαζέαο· ζεκεηψλεη ελ πξνθεηκΫλσ φηη ζα 

πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ππφςε νη βξαρππξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθΫο επηπηψζεηο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ θαζψο θαη νη καθξνπξφζεζκεο πεξηβαιινληηθΫο, 

νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο επηπηψζεηο ηνπο, επέζεο κε ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ, θαη, πξνο ηνχην, δεηεέ απμεκΫλε ζπκκεηνρά ηεο θνηλσλέαο 

ησλ πνιηηψλ· ππελζπκέδεη φηη νη δαπΪλεο γηα ηελ πγεέα εέλαη επΫλδπζε γηα πην πγηεέο, 

αζθαιεέο, παξαγσγηθΫο θαη αληαγσληζηηθΫο θνηλσλέεο· 
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3. ζεκεηψλεη φηη αξθεηΪ απφ ηα Ϋξγα πνπ εγθξέζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακεέν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ εέλαη πξνζαλαηνιηζκΫλα ζηηο ππνδνκΫο θαη ζηελ 

θαηλνηνκέα ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο πγεέαο· ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα ηεο 

αμηνπνέεζεο ηνπ πιάξνπο δπλακηθνχ ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδένπ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηεπθνιπλζεέ ε εθαξκνγά ησλ απαηηνχκελσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ γηα λα 

κεηαζρεκαηηζηεέ ε νηθνλνκέα ζε κηα πξΪζηλε, βηψζηκε θαη απνδνηηθά σο πξνο ηνπο 

πφξνπο νηθνλνκέα πνπ λα απνβιΫπεη ζην λα δψζεη ψζεζε ζηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ 

εξγαζέαο θαη ζηελ αλΪπηπμε · θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα παξαθνινπζεέ πξνζεθηηθΪ ηελ 

πξφνδν ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

πνιηηηθνέ ζηφρνη ηεο επαλεθθέλεζεο ησλ επελδχζεσλ, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

νηθνλνκέαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο ζχγθιηζεο ζε νιφθιεξε 

ηελ Δπξσπατθά Έλσζε· 

4. ηνλέδεη φηη ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν εέλαη Ϋλα απφ ηα κΫζα Ϋληαμεο θαη ελζσκΪησζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκΪησλ ζε Ϊιιεο ζρεηηθΫο πνιηηηθΫο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζΫγγηζε 

πνπ θαζνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 11 ηεο ΛΔΔ· επαλαιακβΪλεη, ζπλεπψο, φηη ε 

πεξηβαιινληηθά δηΪζηαζε ζα πξΫπεη λα δηαδξακαηέζεη πιάξε ξφιν, καδέ κε ηελ 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηΪζηαζε, ζηε δηαδηθαζέα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεέ ε επηζηξνθά ησλ θξαηψλ κειψλ ζε πςειφηεξα επέπεδα αλΪπηπμεο θαζψο 

ζπλερέδνπλ ηελ πξνζπΪζεηα γηα ηε δηακφξθσζε βηψζηκσλ θνηλσληψλ· 

5. ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε λα απμεζεέ, ζε επέπεδν πκβνπιένπ, ε ζπκκεηνρά ησλ 

ππνπξγψλ ΠεξηβΪιινληνο θαη Τγεέαο ηεο ΔΔ ζην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν· 

6. ππνγξακκέδεη φηη απαηηεέηαη δξΪζε ψζηε λα ηνλσζεέ ε απαζρφιεζε κε αμηνπνέεζε ηνπ 

δπλακηθνχ απαζρφιεζεο πνπ πξνζθΫξεη ε πξΪζηλε νηθνλνκέα· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα 

ρξεζηκνπνηάζεη ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν γηα λα ζηεξέμεη ηηο επελδχζεηο ζηελ Ϋξεπλα θαη 

αλΪπηπμε γηα ηε δεκηνπξγέα πξΪζηλσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη λα ζπκβΪιεη ζηηο 

πξνζπΪζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξΪζηλεο απαζρφιεζεο θαη ηε κεέσζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο, Ϋηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεέ ε κεηΪβαζε πξνο κηα πξαγκαηηθΪ 

βηψζηκε νηθνλνκέα· 

7. ηνλέδεη φηη, πξνθεηκΫλνπ ε κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα απφβιεηα θαη ην ζρΫδην 

δξΪζεο γηα ηελ θπθιηθά νηθνλνκέα λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηΪβαζε ηεο επξσπατθάο 

νηθνλνκέαο ζε Ϋλα θπθιηθφ κνληΫιν, εέλαη ζεκαληηθφ λα ελζσκαησζνχλ ζρεηηθΫο 

ζπζηΪζεηο ζηε δηαδηθαζέα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηελ επέηεπμε βηψζηκεο 

αλΪπηπμεο· ζπληζηΪ λα ελζσκαησζνχλ νη αξρΫο ηεο θπθιηθάο νηθνλνκέαο ζηηο εηδηθΫο 

ζπζηΪζεηο αλΪ ρψξα· 

8. ζεσξεέ φηη εέλαη ζεκαληηθφ ε κεηΪβαζε ζε Ϋλα λΫν νηθνλνκηθφ κνληΫιν, πνπ ζηεξέδεηαη 

ζηελ θπθιηθά νηθνλνκέα θαη εκπλΫεηαη απφ ηνπο παγθνζκέσο ηζρχνληεο ζηφρνπο βηψζηκεο 

αλΪπηπμεο (ΒΑ), λα αληηθαηνπηξέδεηαη νξζΪ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηάζηαο 

επηζθφπεζεο θαη ησλ εηδηθψλ ζπζηΪζεσλ αλΪ ρψξα· 

9. επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε γηα Ϋλα θνξνινγηθφ πιαέζην πνπ ζα αληακεέβεη ηηο βηψζηκεο 

πνιηηηθΫο θαη ζα εέλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρά «ν ξππαέλσλ πιεξψλεη», δέλνληαο Ϋηζη ηα 

ζσζηΪ ζάκαηα γηα επελδχζεηο ζηελ απνδνηηθά ρξάζε ησλ πφξσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγάο θαη ηελ θαηαζθεπά πην επηδηνξζψζηκσλ θαη καθξνβηφηεξσλ 

πξντφλησλ· επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε γηα ζηαδηαθά θαηΪξγεζε ησλ επηδάκησλ γηα ην 
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πεξηβΪιινλ επηδνηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νξπθηψλ θαπζέκσλ, θαη γηα 

κεηαηφπηζε ηεο θνξνινγηθάο επηβΪξπλζεο απφ ηελ εξγαζέα πξνο ηε πεξηβαιινληηθά 

ξχπαλζε· 

10. ηνλέδεη φηη ε κεέσζε ηεο εμΪξηεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ απφ εμσηεξηθνχο 

πφξνπο θαη ε απνκΪθξπλζε απφ ηα νξπθηΪ θαχζηκα ζηηο αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο 

Ϋρνπλ θαέξηα ζεκαζέα γηα ηελ επέηεπμε καθξνπξφζεζκεο αλΪπηπμεο θαη ζα εληζρχζνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ· ππνγξακκέδεη ηα νηθνλνκηθΪ πιενλεθηάκαηα κηαο 

κεγαιχηεξεο δΫζκεπζεο πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε εμΪιεηςεο ησλ 

εκπνδέσλ ζηελ εληαέα αγνξΪ ελΫξγεηαο, κΫζσ ηεο δηαθνξνπνέεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ηεο αλαβΪζκηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ ζηελ ΔΔ, ηεο 

πξαγκαηνπνέεζεο επελδχζεσλ ζε επξχηεξεο ελεξγεηαθΫο δηαζπλδΫζεηο θαη αλαλεψζηκεο 

πεγΫο ελΫξγεηαο θαζψο θαη ηεο νινθιάξσζεο ηεο εζσηεξηθάο ελεξγεηαθάο αγνξΪο ηεο ΔΔ 

σο βαζηθψλ πξνηεξαηνηάησλ ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΔΔ γηα ηελ Δλεξγεηαθά Έλσζε· ζεσξεέ 

φηη ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν πξΫπεη επέζεο λα πεξηιακβΪλεη ηελ ππνβνιά εθζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο, ηελ ελεξγεηαθά απφδνζε θαη ηε 

δηαζπλδεζηκφηεηα, κε βΪζε ζηφρνπο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ ζε ελσζηαθφ επέπεδν· 

11. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ρξεζηκνπνηάζεη ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν σο εξγαιεέν γηα ηελ 

εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΔ πνπ απνξξΫνπλ απφ ην Θεκαηνιφγην γηα ηε 

βηψζηκε αλΪπηπμε κε νξέδνληα ην 2030, θαη ηδέσο γηα ηελ ελζσκΪησζε ζηε δηαδηθαζέα 

πνιηηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ θιηκαηηθά αιιαγά, ηε βηψζηκε παξαγσγά 

θαη θαηαλΪισζε, ηελ επηζηηηζηηθά αζθΪιεηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα· 

12. ηνλέδεη φηη ε ελδηΪκεζε επαλεμΫηαζε ηεο ζηξαηεγηθάο «Δπξψπε 2020» θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ πξΫπεη λα ζπλδΫεηαη ζηελΪ κε ην λΫν ζεκαηνιφγην γηα ηε βηψζηκε 

αλΪπηπμε· επαλαιακβΪλεη ηελ αλΪγθε επΫθηαζεο ηνπ νξέδνληα πξνγξακκαηηζκνχ πΫξαλ 

ηνπ 2020, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγά ησλ ΑΥ κΫζσ ηεο ζΫζπηζεο νινθιεξσκΫλεο 

ζηξαηεγηθάο γηα κηα βηψζηκε Δπξψπε ζε Ϋλαλ παγθνζκηνπνηεκΫλν θφζκν, κε ρξνληθφ 

νξέδνληα ηνπιΪρηζηνλ Ϋσο ην 2030· 

13. επηθξνηεέ ηελ εθ λΫνπ εζηέαζε ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο ζηελ πξνψζεζε ηεο αλνδηθάο 

νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο ζχγθιηζεο κΫζσ ηεο πξννδεπηηθάο θαζηΫξσζεο ζεκεέσλ 

αλαθνξΪο θαη αζθάζεσλ δηαζηαπξνχκελεο εμΫηαζεο ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο πνιηηηθάο θαη 

ζεκαηηθνχο ηνκεέο, θαη ζεσξεέ φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο 

επξσπατθάο νηθνλνκέαο ζε κειινληηθΫο θξέζεηο· πξνηξΫπεη ηελ Δπηηξνπά λα ιΪβεη 

πεξηζζφηεξν ππφςε, ζηε δηαδηθαζέα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ, θνηλσληθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο θαη πγεηνλνκηθνχο δεέθηεο, Ϋηζη ψζηε λα αμηνινγεζεέ ε ζχγθιηζε ζε 

φιε ηελ ΔΔ· δεηεέ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκαληηθΫο επελδχζεηο ζηελ Ϋξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκέα ζηνλ ηνκΫα ηεο πεξηβαιινληηθάο πγεέαο· 

14. θξνλεέ φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζνχλ νη επηδφζεηο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκΪησλ πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο ζην πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ θαη 

ππνζηεξέδεη ηε κεηΪβαζε ζε κηα πξνζΫγγηζε κε βΪζε ην απνηΫιεζκα θαζψο θαη ηελ 

εζηέαζε ζηελ πξφιεςε ησλ λφζσλ θαη ζηελ πξναγσγά ηεο πγεέαο· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα 

αλαπηχμεη, καδέ κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εξγαιεέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο, λα κεηξΪ ηελ πξφζβαζε ζε πςειάο πνηφηεηαο 

πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε θαη λα ελζαξξχλεη ηε δηαθΪλεηα ησλ δαπαλψλ ηαηξηθάο Ϋξεπλαο, 

κε ζηφρν ηε κεέσζε ησλ απνθιέζεσλ θαη ησλ αληζνηάησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο κεηαμχ 
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θαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ιΪβεη ππφςε ζηηο  εηδηθΫο αλΪ ρψξα 

ζπζηΪζεηο ηηο καθξνπξφζεζκεο πγεηνλνκηθΫο θαη δεκνζηνλνκηθΫο επηπηψζεηο ησλ κΫηξσλ 

πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξΪκκαηα πξφιεςεο· 

15. ηνλέδεη φηη κηα πην νινθιεξσκΫλε αμηνιφγεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκΪησλ ζην 

πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ, πνπ δελ πεξηνξέδεηαη απνθιεηζηηθΪ ζηε 

δεκνζηνλνκηθά δηΪζηαζε, αιιΪ αθνξΪ επέζεο ηελ πξφζβαζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκΪησλ, ζα παξΪζρεη αθξηβΫζηεξε εηθφλα ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκΪησλ θαη ζα εληζρχζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακάλνπ ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο· ηνλέδεη φηη νη πνιηηηθΫο πξφιεςεο, ηφζν γηα ηηο 

κεηαδνηηθΫο φζν θαη γηα ηηο κε κεηαδνηηθΫο λφζνπο, εέλαη θαέξηαο ζεκαζέαο γηα ηε κεέσζε 

ησλ εζληθψλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ρξεζηκνπνηάζεη 

ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν γηα λα εληζρχζεη ηνλ ξφιν ηεο πξφιεςεο ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο· 

16. ππνγξακκέδεη ην γεγνλφο φηη ε εμαζθΪιηζε έζεο πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε 

ζπκβΪιιεη ζηελ θνηλσληθά ζπλνρά, ηελ θνηλσληθά δηθαηνζχλε, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ελψ επέζεο ζπκβΪιιεη ζηε βηψζηκε αλΪπηπμε, θαζψο 

εληζρχεη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη κπνξεέ λα δηνξζψζεη αξλεηηθνχο 

εμσγελεέο παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πγεέα ηνπ πιεζπζκνχ· 

17. ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηνκΫα ηεο πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο, ν νπνένο 

δηαδξακαηέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθά νηθνλνκέα θαζψο αληηζηνηρεέ ζην 8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ επξσπατθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζην 10% ηνπ ΑΔγρΠ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο, θαζψο θαη ηεο πξνζθνξΪο έζεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζέεο πγεηνλνκηθάο 

πεξέζαιςεο ζε φινπο ηνπο πνιέηεο, θαζψο ε πγεέα απνηειεέ βαζηθφ παξΪγνληα 

ζηαζεξφηεηαο, βησζηκφηεηαο θαη πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

νηθνλνκέαο ηνπο· 

18. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε θαη ηελ Δπηηξνπά, ζηελ παξνχζα πεξένδν νηθνλνκηθάο θξέζεο, λα 

απνθχγνπλ ηα πιΫνλ δεκηνγφλα κΫηξα, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη νη βξαρππξφζεζκεο 

εμνηθνλνκάζεηο, ηα νπνέα νδεγνχλ ζε πςειφ θφζηνο κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

θαη, αλη’ απηνχ, λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ πγεέαο πςειάο 

πνηφηεηαο θαη απφδνζεο· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο Πνιηηηθάο 

ζρεηηθΪ κε ην Δπξσπατθφ ΔμΪκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: εηάζηα 

επηζθφπεζε ηεο αλΪπηπμεο 2016 

(2015/2285(INI)) 

πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Iskra Mihaylova 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Οηθνλνκηθάο θαη Ννκηζκαηηθάο 

Πνιηηηθάο, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. ιακβΪλεη ππφ ζεκεέσζε ηε λΫα πξνζΫγγηζε γηα Ϋλα πην νξζνινγηθφ Δπξσπατθφ ΔμΪκελν, 

πνπ ζα δηνξγαλψλεηαη ζε δχν δηαδνρηθΫο θΪζεηο, κε Ϋγθαηξε δεκνζέεπζε ησλ ζπζηΪζεσλ 

γηα ην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ, καδέ κε ηελ εηάζηα επηζθφπεζε ηεο αλΪπηπμεο (ΔΔΑ), 

πνπ ζα πξνεγεέηαη ησλ ζπζηΪζεσλ αλΪ ρψξα (ΑΥ), ψζηε λα δέλεηαη ζηα θξΪηε κΫιε ε 

δπλαηφηεηα λα ηηο ιΪβνπλ ππφςε θαη λα εμαζθαιέδεηαη ε ζπκκεηνρά ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη Ϊιισλ ζπλαθψλ ελδηαθεξνκΫλσλ ζηε ρΪξαμε ηεο εζληθάο 

πνιηηηθάο θαη λα απμΪλεηαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε ζπκκεηνρά ζηελ εθαξκνγά ησλ ΑΥ· 

ηνλέδεη φηη ηα θξΪηε κΫιε πξΫπεη λα θαηαξηέζνπλ δεκνζηνλνκηθΫο πνιηηηθΫο πνπ ζα 

ιακβΪλνπλ επέζεο ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηέζεληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν· 

2. εθθξΪδεη αλεζπρέα γηα ην γεγνλφο φηη, παξΪ ηα θΪπνηα ζεκΪδηα αλΪθακςεο, νη νηθνλνκέεο 

πνιιψλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ εμαθνινπζνχλ λα βξέζθνληαη ζε πεξένδν βξαδεέαο 

αλΪπηπμεο, πςειάο καθξνρξφληαο αλεξγέαο θαη αλεξγέαο ησλ λΫσλ, απμεκΫλσλ επηπΫδσλ 

θηψρεηαο θαη δηεχξπλζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηάησλ φζνλ αθνξΪ ην θαηΪ θεθαιάλ 

ΑΔγρΠ· θαιεέ, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα επηηαρχλνπλ ηελ 

εθηΫιεζε ησλ πφξσλ ησλ ΔΓΔΣ γηα ηελ πεξένδν 2014-2020 θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηελ ππνβνεζνχλ, φπσο ηελ απινχζηεπζε, ην Ϋξγν ηεο νκΪδαο εξγαζέαο γηα ηε 

βειηέσζε ηεο εθαξκνγάο θαη ηε δεκηνπξγέα ζεζκηθψλ ηθαλνηάησλ· ηνλέδεη φηη ε 

πξσηνθαλάο εηζξνά πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ Ϊζπιν ηνλ ηειεπηαέν ρξφλν απνηΫιεζε 

κεέδνλα πξφθιεζε γηα νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε θαη απαηηεέ αληηκεηψπηζε ζε επέπεδν ΔΔ· 

ηνλέδεη φηη νη εηδηθΫο ζπζηΪζεηο γηα ηα θξΪηε κΫιε πξΫπεη λα επηδηψθνπλ εθηθηνχο 

ζηφρνπο, ππφ ην θσο ησλ λΫσλ πξνθιάζεσλ· 
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3. πξνηξΫπεη ηελ Δπηηξνπά λα ιΪβεη θαιχηεξα ππφςε ηε ζηξαηεγηθά Δπξψπε 2020, ε νπνέα 

Ϋρεη θαέξηα ζεκαζέα γηα ηε δεκηνπξγέα αλΪπηπμεο θαη ζΫζεσλ εξγαζέαο, θαη λα 

αληαπνθξηζεέ δεφλησο ζηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο, βειηηψλνληαο ηελ εθαξκνγά ηεο, 

δηεμΪγνληαο πεξαηηΫξσ αλαζεσξάζεηο θαη αλαιχζεηο ζηξαηεγηθάο ζην πιαέζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ θαη πξνηεέλνληαο κΫηξα θαη κεζνδνινγέα γηα ηε βειηέσζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ δαπαλψλ ησλ Σακεέσλ ηεο ΔΔ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθάο Δπξψπε 2020· πηζηεχεη φηη ε επηθεέκελε αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ (ΠΓΠ) ζα δψζεη ηελ επθαηξέα λα αλαιπζεέ, λα αμηνινγεζεέ θαη, 

φπνπ εέλαη απαξαέηεην, λα βειηησζεέ ε πξνζηηζΫκελε αμέα ηεο ελσζηαθάο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε ππνζηάξημε απφ απηά, θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ΔΓΔΣ, πξνθεηκΫλνπ 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθάο Δπξψπε 2020· ραηξεηέδεη ηελ ηδΫα ηεο 

θαηΪξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βΪζεη επηδφζεσλ θαη αλακΫλεη πεξαηηΫξσ δηεπθξηλέζεηο 

ζην κΫιινλ· επηζεκαέλεη επέζεο ηελ αλΪγθε δηαβνχιεπζεο κε ηηο ηνπηθΫο θαη 

πεξηθεξεηαθΫο αξρΫο θαη Ϊιινπο ελδηαθεξνκΫλνπο ζην πιαέζην ηεο ελδηΪκεζεο 

αλαζεψξεζεο· ηνλέδεη φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ ζα 

πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζεέ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδηΪκεζε αλαζεψξεζε ηεο 

ζηξαηεγηθάο ΔΔ 2020· 

4. ζεκεηψλεη φηη νη πφξνη απφ ηα ΔΓΔΣ γηα ηελ πεξένδν 2014-2016 αλακΫλεηαη φηη ζα 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξέπνπ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ θαηΪ κΫζν 

φξν ζηελ ΔΔ, κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ λα ππεξβαέλεη ην 70% ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε· 

ππνγξακκέδεη ηελ νπζηαζηηθά ζεκαζέα πνπ Ϋρεη ε ζηάξημε πξνγξακκΪησλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ απφ ηα ΔΓΔΣ· 

5. επηζεκαέλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ επελδχζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλεο 

πεξηθΫξεηεο θαη ηε ζεκαζέα πνπ Ϋρεη ε δηαζθΪιηζε ηεο ηθαλφηεηΪο ηνπο λα πξνζειθχνπλ 

πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, πξνΪγνληαο Ϋηζη ηελ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εδαθηθά 

ζπλνρά· 

6. ππνγξακκέδεη φηη ην λΫν Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ), σο κΫξνο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ γηα ηελ Δπξψπε, δελ ζα πξΫπεη λα ππνλνκεχεη ην ζθεπηηθφ ζην 

νπνέν βαζέδνληαη νη ηνπηθΫο θαη πεξηθεξεηαθΫο επελδπηηθΫο ζηξαηεγηθΫο θαη ηα 

ΔπξσπατθΪ ΓηαξζξσηηθΪ θαη ΔπελδπηηθΪ Σακεέα (ΔΓΔΣ), αιιΪ λα ζπκβαδέδεη κε απηΪ 

θαη φηη ηα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα ελζαξξχλνπλ ηηο ηνπηθΫο θαη πεξηθεξεηαθΫο αξρΫο, ζε 

πιαέζην ζηελάο ζπλεξγαζέαο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξεέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ΜΚΟ, λα πξνσζνχλ δεμακελΫο Ϋξγσλ θαη 

επελδπηηθΫο πιαηθφξκεο· δεηεέ λα ιεθζνχλ πεξαηηΫξσ κΫηξα πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαζθαιηζηνχλ ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ ΔΓΔΣ, ηνπ ΔΣΔ 

θαη Ϊιισλ πξνγξακκΪησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ επηδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ, θαζψο θαη 

εζληθψλ δεκφζησλ επελδχζεσλ θαη ηδησηηθψλ κΫζσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα 

επηηπγρΪλεηαη κΫγηζηε πξνζηηζΫκελε αμέα θαη ζπλΫξγεηα κΫζσ ηεο αμηνπνέεζεο ηνπ 

πιάξνπο δπλακηθνχ ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ· ραηξεηέδεη ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπάο λα 

εθπνλάζεη θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κεηαμχ ησλ ηακεέσλ· 

7. επηζεκαέλεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ 

θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ΔΓΔΣ γηα ηελ πεξένδν 2014-2020, ε νπνέα απνηππψλεηαη 

ζηηο ζπκθσλέεο εηαηξηθάο ζρΫζεο· ζεσξεέ, σο εθ ηνχηνπ, φηη, κεηΪ ηε κεηαξξχζκηζε 2014-

2020, ηα κΫζα ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά κπνξνχλ λα δηαδξακαηέζνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ππνζηάξημε ηεο πινπνέεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπζηΪζεσλ αλΪ ρψξα, πξνΪγνληαο 
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ηηο δηαξζξσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ζπκβΪιινληαο ηφζν ζηελ εθπιάξσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ησλ ζπκθσληψλ 

εηαηξηθάο ζρΫζεο· ηνλέδεη, σζηφζν, φηη ν πνιπεηάο θαη καθξνπξφζεζκνο ραξαθηάξαο ησλ 

πξνγξακκΪησλ θαη ησλ ζηφρσλ ζην πιαέζην ησλ ΔΓΔΣ Ϋξρεηαη ζε αληέζεζε κε ηνλ εηάζην 

θχθιν ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακάλνπ θαη φηη ζα πξΫπεη λα ππΪξμεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

πξνηεξαηνηάησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ αλαγθψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επέπεδν· 

8. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε θαη ηελ Δπηηξνπά λα εμαζθαιέζνπλ ηε δΫνπζα δηνηθεηηθά ηθαλφηεηα, 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξάζηεο, θαη λα 

δηαζθαιέζνπλ ηε βειηέσζε ηεο δηαθΪλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζέαο 

ζηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο, π.ρ. κε ηε ρξάζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ φπσο εέλαη νη 

ειεθηξνληθΫο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξΪο· ππελζπκέδεη, 

ζην πιαέζην απηφ, ηε ζεκαζέα πνπ Ϋρνπλ ε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη ε θαιά 

νηθνλνκηθά δηαθπβΫξλεζε· δεηεέ, σο εθ ηνχηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθά ρξάζε ησλ ΔΓΔΣ, ε 

νπνέα ζα ζπκβΪιεη επέζεο ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε 

δηαρεέξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ· ηνλέδεη φηη εέλαη 

αλαγθαένο ν θαζνξηζκφο θξηηεξέσλ απφδνζεο ζην πεδέν ηεο εθηΫιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ·  

9. ηνλέδεη φηη ηα ΔΓΔΣ κπνξνχλ λα δηαδξακαηέζνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγά 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ κΫζσ ηεο πινπνέεζεο επελδχζεσλ νπζηαζηηθάο ζεκαζέαο 

ζηελ πξαγκαηηθά νηθνλνκέα θαη, εθφζνλ ππΪξμεη θαηΪιιειε ζηνρνζεζέα θαη 

απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ νξέδνληαη ζηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά 2014-2020· αλαγλσξέδεη φηη ππΪξρεη 

επεέγνπζα αλΪγθε επηθΫληξσζεο ζηε βειηέσζε ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβΪιινληνο θαη 

επηζεκαέλεη φηη ηφζν νη ζρεηηθΫο ζπζηΪζεηο αλΪ ρψξα φζν θαη νη εθ ησλ πξνηΫξσλ 

πξνυπνζΫζεηο ζην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο 2014-2020 θαινχληαη ελ πξνθεηκΫλσ λα 

δηαδξακαηέζνπλ θαέξην ξφιν, δεδνκΫλνπ φηη Ϋρνπλ ζεκαληηθΫο, ζεηηθΫο δεπηεξνγελεέο 

ζπλΫπεηεο ζην επξχηεξν επελδπηηθφ πεξηβΪιινλ· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε 

λα δηαζθαιέζνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηεέηαη ζην πιάξεο δπλακηθφ ηεο 

θαη κε ηνλ πιΫνλ απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζε πιαέζην ζεβαζκνχ ηεο 

αξράο ηεο επηθνπξηθφηεηαο· 

10. ζεκεηψλεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε ζΫζπηζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ηάξημεο 

Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκέζεσλ (ΠΓΜ)· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα δηαζθαιέζεη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, πνπ απνζθνπεέ ζηελ παξνρά ζηάξημεο, θαηφπηλ 

αηηάκαηνο ελφο θξΪηνπο κΫινπο θαη κΫζα απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηξφπνπο δηαρεέξηζεο, 

πινπνηεέηαη κε γλψκνλα ηελ ελέζρπζε ηεο νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο θαη εδαθηθάο 

ζπλνράο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 174 ηεο ΛΔΔ θαη φηη ην πξφγξακκα εθαξκφδεηαη 

θαηΪ ηξφπνλ ψζηε i) λα απνθεχγεηαη επηπιΫνλ δηνηθεηηθά πνιππινθφηεηα θαη ii) λα 

ζπλΪδεη κε ηνπο πθηζηΪκελνπο πφξνπο θαη ηηο ξπζκέζεηο γηα ηε δηαξζξσηηθά 

κεηαξξχζκηζε· ηνλέδεη φηη νη ζπλλνκνζΫηεο ζα πξΫπεη λα ηξνπνπνηάζνπλ ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπάο, πξνζδηνξέδνληαο κε κεγαιχηεξε αθξέβεηα ηε κεζνδνινγέα θαη ηνπο δεέθηεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγάο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη απνθεχγνληαο παξΪιιεια πεξηηηΫο 

ξπζκέζεηο ζην πιαέζην ηνπ παξαγψγνπ δηθαένπ· θαιεέ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζέεο λα 

ζπλεξγΪδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε πξνγελΫζηεξν ζηΪδην, πξνθεηκΫλνπ λα ζπληνλέδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο θαη λα απνθεχγνπλ ηηο επηθαιχςεηο φηαλ παξΫρνπλ βνάζεηα γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ρξάζε ησλ πφξσλ ηεο Έλσζεο. 

11. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά – πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζεέ ν δεκνθξαηηθφο Ϋιεγρνο επέ ηεο 

νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο – λα κεξηκλάζεη γηα ηελ πιεξΫζηεξε ζπκκεηνρά ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ ζηελ φιε δηαδηθαζέα κΫζσ κηαο δηνξγαληθάο ζπκθσλέαο, φπσο πξνηεέλεηαη 

ζηελ Ϋθζεζε ησλ πΫληε ΠξνΫδξσλ ηεο 22αο Ηνπλένπ 2015· ζεσξεέ φηη ε ζπκθσλέα απηά ζα 

πξΫπεη, επνκΫλσο, κεηαμχ Ϊιισλ, λα πξνβιΫπεη επέζεο ηαθηηθΫο αληαιιαγΫο απφςεσλ 

κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο πξηλ απφ ηε δεκνζέεπζε 

ηεο Δηάζηαο Δπηζθφπεζεο ηεο ΑλΪπηπμεο θαη ησλ ΑΥ. 
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