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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0038/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για 

την ευρωζώνη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 3 και 

50, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικά και εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα ενιαίο 

νόμισμα δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση του εμπορίου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, που δημιουργήθηκε με τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει ανακόψει την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των κρατών 

μελών και ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα εν λόγω κράτη αντιμετωπίζουν 

σήμερα ύφεση, χαμηλό πληθωρισμό και τα διαρθρωτικά υψηλά επίπεδα ανεργίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεδηλωμένος στόχος της Συνθήκης του Μάαστριχτ και του 

εγχειρήματος της ΟΝΕ ήταν η προώθηση της σύγκλισης μεταξύ των χωρών της ζώνης 

του ευρώ, αλλά ότι τα στοιχεία έχουν δείξει ισχυρή αύξηση των μακροοικονομικών 

αποκλίσεων μετά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, με αποτέλεσμα να είναι 

αδύνατον οι χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν ασύμμετρους κλυδωνισμούς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν μετά το 

2009 σε εθνικό επίπεδο και οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, όπως το 

«εξάπτυχο» και το «δίπτυχο», καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), έχουν επιδεινώσει την ήδη υφεσιακή οικονομική 

και κοινωνική κατάσταση· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η Ένωση συνολικά δεν έχουν 

λάβει υπόψη τους τις καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών και οικονομικών 

επιλογών τους για τους πολίτες και τις ΜΜΕ της Ευρώπης· 
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1. θεωρεί ότι η ΟΝΕ παρουσιάζει διαρθρωτικές αδυναμίες από τη σύστασή της, 

δεδομένου ότι η ζώνη του ευρώ αποτελεί μια μη βέλτιστη νομισματική ζώνη και ότι με 

την πάροδο των ετών έχει προκαλέσει μη βιώσιμες μακροοικονομικές ανισορροπίες· 

2. θεωρεί ότι τα τρωτά σημεία της ΟΝΕ φανερώθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, όταν μη βιώσιμες ανισορροπίες, οι οποίες 

προκλήθηκαν λόγω της ακαμψίας του ενιαίου νομίσματος και από τεράστιες δημόσιες 

παρεμβάσεις για τη διάσωση του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού τομέα, επιδείνωσαν την 

κατάσταση και οδήγησαν σε κρίση δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο της οποίας το 

δημόσιο κόστος δανεισμού αυξήθηκε θεαματικά σε ορισμένα κράτη μέλη·  

3. επισημαίνει ότι η κρίση απέδειξε ότι μια κοινή νομισματική πολιτική «ενιαίας 

αντιμετώπισης» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κραδασμούς· υπογραμμίζει 

ότι ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταθέτει το βάρος της 

προσαρμογής στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, τα οποία υποχρεούνται να 

εφαρμόζουν εσωτερική υποτίμηση για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς 

τους· 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από την αρχή της κρίσης η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ασκήσει αντισυμβατική νομισματική πολιτική που δεν 

έχει συμβάλει καθόλου στη σταθεροποίηση του οικονομικού κύκλου ή σε αύξηση του 

ποσοστού πληθωρισμού σε βιώσιμο επίπεδο· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελευθερία των κρατών μελών να 

αποχωρούν από τη ζώνη του ευρώ· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε ένα 

σχέδιο για μια συντονισμένη διάλυση της ΟΝΕ· 

6. πιστεύει ότι το ευρώ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες για σταθερότητα, σύγκλιση και 

ανάπτυξη· θεωρεί ότι η δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ είναι μια 

περαιτέρω προσπάθεια διάσωσης ενός αποτυχημένου οικονομικού και νομισματικού 

εγχειρήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετατροπής της ΟΝΕ σε ένα σύστημα που 

βασίζεται σε μόνιμες δημοσιονομικές μεταφορές από τις χώρες του πυρήνα  προς τις 

χώρες της περιφέρειας· 

7. θεωρεί ότι η ΟΝΕ πάσχει επίσης από δραματικό δημοκρατικό έλλειμμα· τονίζει ότι οι 

θεσμοί της ζώνης του ευρώ, όπως η ΕΚΤ και η Ευρωομάδα, έχουν παρουσιάσει, κυρίως 

σε περιόδους κρίσης, την τάση να ενεργούν χωρίς δημοκρατική λογοδοσία· 

8. απορρίπτει το εγχείρημα της τραπεζικής ένωσης, η οποία αποδείχθηκε 

αναποτελεσματική προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η σταθερότητα του 

ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος·  

9. τονίζει την ανάγκη να αμφισβητηθεί η υπάρχουσα οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης 

του ευρώ προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των κρατών μελών να 

εφαρμόζουν τις οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές που 

απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης·  

10. τονίζει την ανάγκη να επιτραπεί μια ρήτρα εξαίρεσης για όλες τις χώρες που δεν 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΟΝΕ· 
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11. επισημαίνει ότι η ΟΝΕ έχει οξύνει έριδες και συγκρούσεις στο εσωτερικό ευρωπαϊκών 

χωρών· τονίζει την ανάγκη για έναν περιεκτικό χάρτη πορείας που θα συμφωνηθεί 

μεταξύ των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για τη διάλυση της ζώνης 

του ευρώ, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες· 

επισημαίνει ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός νέου πνεύματος 

συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ κυρίαρχων ευρωπαϊκών χωρών· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωομάδα, στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών 

μελών. 

Or. en 

 


