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Έκθεση A8-0310/2017 

Gunnar Hökmark 

Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ 

2017/2114(INI) 

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

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0310/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της 

ζώνης του ευρώ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Ένωσης που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ 

παρουσίασαν ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερους σε σύγκριση με εκείνους 

των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτύχουν οι μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές 

πρέπει να συνοδεύονται από επεκτατικές φορολογικές και δημοσιονομικές πολιτικές, 

όπως υπογραμμίστηκε από πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες, από εξέχοντες 

εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανεργίας του Αυγούστου 2017 ήταν αντίστοιχα 

9,1 % στη ζώνη του ευρώ και 7,6 % στην ΕΕ28, υπογραμμίζοντας, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που υιοθετούν το ενιαίο 

νόμισμα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 

δείκτες ανεργίας εντός της ζώνης του ευρώ, που κυμαίνονται μεταξύ 3,6 % και 21,2 %· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία 

θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη και τη 

μεγέθυνση των κρατών μελών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο νόμισμα και η δομή του είναι ο βασικός παράγοντας 

που ευθύνεται για την οικονομική ύφεση, τα χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού και τα 

διαρθρωτικά υψηλά ποσοστά ανεργίας που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη 

μέλη της ζώνης του ευρώ·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά στα 

κράτη μέλη με χαμηλό δείκτη χρέους/ΑΕΠ και χαμηλό δημόσιο έλλειμμα, 



 

AM\1137832EL.docx  PE611.521v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

προκαλώντας τεράστια αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες 

και χαμηλότερο επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες· 

1. επισημαίνει ότι η ζώνη του ευρώ, σε αντίθεση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, δεν 

έχει κατορθώσει να ανακτήσει τα προ κρίσης επίπεδα ΑΕΠ· τονίζει ότι το 

μακροοικονομικό σενάριο παραμένει εύθραυστο, απειλώντας «μακραίωνη 

στασιμότητα»· υπογραμμίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 

ακόμη χαμηλότερο από την ανώτατη τιμή που είχε καταγραφεί πριν από την ένταξη στη 

ζώνη του ευρώ· 

2. επισημαίνει ότι, από τις αρχές, το σχέδιο ΟΝΕ έχει προκαλέσει δυσβάστακτες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες και εισοδηματικές ανισότητες, που όξυναν τις 

μακροοικονομικές ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η αναγκαστική 

υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη έχει επιδεινώσει 

περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση· 

3. τονίζει ότι η ΕΕ και το ευρώ απέτυχαν να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις για 

σταθερότητα, ανάπτυξη, ευημερία και μακροοικονομική και κοινωνική σύγκλιση· 

τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενσωματωθεί στη Συνθήκη επίσημος και 

δημοκρατικός μηχανισμός που να επιτρέπει στα κράτη μέλη την ταχεία και με απλό 

τρόπο ανά πάσα στιγμή αποχώρηση από την ΟΝΕ και το ενιαίο νόμισμα με ομαλό 

τρόπο· 

4. θεωρεί ότι ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως αυτό της ζώνης 

του ευρώ, μετατοπίζει το βάρος προσαρμογής στην αγορά εργασίας στα κράτη μέλη 

μέσω του μηχανισμού εσωτερικής υποτίμησης, η οποία υποβαθμίζει το αναπτυξιακό 

δυναμικό και τους μισθούς και, παράλληλα, αυξάνει την ανεργία και την 

αποβιομηχανοποίηση· 

5. επισημαίνει ότι λόγω της δομής της ΟΝΕ, αυτή απαιτεί από τα κράτη μέλη 

μακροπρόθεσμα υψηλά επίπεδα ανεργίας, πληθωρισμό και χαμηλή οικονομική 

ανάπτυξη· 

6. αμφισβητεί τη ρητορική της ΕΕ σύμφωνα με την οποία το υψηλό δημόσιο χρέος και 

έλλειμμα είναι υπεύθυνα για τη σημερινή οικονομική κρίση, τονίζοντας ότι το 

εξαιρετικά υψηλό δημόσιο χρέος και έλλειμμα αποτελούν απλές επιπτώσεις — όπως 

παραδέχεται και ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Vítor Constâncio αλλά και το ΔΝΤ, και 

αποδεικνύεται από εξέχοντες πανεπιστημιακούς και επιστημονική βιβλιογραφία — 

δεδομένου ότι τα πραγματικά αίτια πρέπει να αναζητηθούν στο υψηλό επίπεδο 

ιδιωτικού χρέους, ιδίως του εξωτερικού χρέους, που προκλήθηκε από την 

αρχιτεκτονική της ΟΝΕ· τονίζει ότι, υπό το πρίσμα των πιθανών κινδύνων και απειλών 

για τη σταθερότητα των κρατών μελών, τα επίπεδα του ιδιωτικού εξωτερικού χρέους 

πρέπει να παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά· 

7. παρατηρεί ότι τα σταθερά υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένα 

κράτη μέλη αποτελούν συνέπεια των καταστροφικών οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών που επέβαλε η ΕΕ και η Τρόικα και στοχεύουν στην προσαρμογή των 

εξωτερικών ανισορροπιών που προκαλούνται από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, 
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καταστρέφοντας την εγχώρια ζήτηση και, ως εκ τούτου, προκαλώντας πτωχεύσεις τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε συνδυασμό με υψηλή ανεργία· 

8. δεδομένης της απροθυμίας των ιδιωτικών φορέων να επενδύσουν σε περιβάλλον 

οικονομικής ύφεσης, θεωρεί ότι μόνο ένα υψηλό επίπεδο δημόσιων επενδύσεων μπορεί 

να αποκαταστήσει την ανάπτυξη και ένα ορθό επίπεδο επενδύσεων στα κράτη μέλη· 

9. απορρίπτει τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη για ευελιξία στη 

νομοθεσία για την αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι, όπως προκύπτει από τους δείκτες 

του ΟΟΣΑ για την προστασία της απασχόλησης, ο υψηλός βαθμός ευελιξίας στην 

αγορά εργασίας συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα μισθών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων· 

10. τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να αποκατασταθεί και να υποστηριχθεί κατά 

κύριο λόγο από δημόσιες επενδύσεις· σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει 

απαράδεκτο επενδυτικό χάσμα στη ζώνη του ευρώ λόγω των δημοσιονομικών 

περιορισμών που επιβάλλονται από την ΟΝΕ και τους κανόνες του Μάαστριχτ· 

11. θεωρεί ότι ένα επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο θα επιτρέψει 

μέτρα άμεσης στήριξης για την πραγματική οικονομία, την απασχόληση και τις ΜΜΕ, 

θεσπίζοντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ· 

12. θεωρεί ότι η ευθύνη για τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική πρέπει να 

επιστραφεί στο σύνολό της στα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορέσουν να 

εφαρμόσουν σωστό συνδυασμό μέτρων για την προώθηση της μακροπρόθεσμης 

ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης· 

13. εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολική έμφαση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 

της ΟΝΕ για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος και χρέους, που επηρεάζουν 

αρνητικά τις επενδύσεις, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και την 

παρεμπόδιση της ανάκαμψης των οικονομιών των κρατών μελών· 

14. τονίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και οι κανόνες της ΟΝΕ 

επιδείνωσαν τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών, επιβράδυναν την οικονομική 

ανάπτυξη, αύξησαν την ανεργία και επηρεάζουν αρνητικά τη βιωσιμότητα τόσο του 

ιδιωτικού όσο και του δημόσιου χρέους· 

15. απορρίπτει τις συστάσεις ανά χώρα που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, οι οποίες 

αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς και ακατάλληλες στο πλαίσιο τόσο των φορολογικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών όσο και των πολιτικών της αγοράς εργασίας· 

16. τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις οικονομικές, φορολογικές 

και δημοσιονομικές πολιτικές τους σε εθνικό επίπεδο, χωρίς περιορισμούς από τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και της αρχής 

της εθνικής κυριαρχίας που εμπεριέχεται στα εθνικά τους συντάγματα· 

17. θεωρεί ότι η αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και το 

σύνολο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και συστάσεων που έχουν επιβληθεί στα 

κράτη μέλη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, είναι αντιδημοκρατικές και ολέθριες· 



 

AM\1137832EL.docx  PE611.521v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

αναμένει, ως εκ τούτου, την ομαλή διάλυση της ζώνης του ευρώ χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση, η οποία θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές χώρες να συγκροτήσουν τον 

σωστό συνδυασμό οικονομικών, νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών, 

προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και σταθερή ανάπτυξη και πλήρης 

απασχόληση· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα, την ΕΤΕπ, καθώς και στις 

κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

Or. en 

 

 


