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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 η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ παραμένει ασθενής, 

ανισομερής και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από πρόσκαιρους παράγοντες, όπως η 

αντισυμβατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των νέων στη ζώνη του 

ευρώ εξακολουθεί να κινείται σε ανησυχητικά επίπεδα που ξεπερνούν το 9 % και το 

19 % αντιστοίχως, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα προ της κρίσης επίπεδα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στην ΕΕ συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας 

τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 3,5 % και 22,8 %· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών που 

ασκούνται στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ εφαρμόζονται επί σειρά ετών 

μέτρα λιτότητας, τα οποία έχουν προκαλέσει καταστροφικές οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες ήταν εξ υπαρχής σαφώς προβλέψιμες όσον αφορά την 

αύξηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας των νέων·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 

ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπερβαίνουν κατά πολύ το ανησυχητικό 

ανώτατο όριο του 6 % του ΑΕγχΠ που προβλέπεται από τη Διαδικασία 

Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ)· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη η Ένωση οφείλει να ενισχύει τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο και να 

προωθεί την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των 

κρατών μελών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη συνοχή που επιβλήθηκε την περίοδο που προηγήθηκε 
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της εισαγωγής του κοινού νομίσματος, παρατηρήθηκε στη ζώνη του ευρώ αύξηση των 

διαρθρωτικών ανισορροπιών και των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών με 

αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω η ικανότητά της να αντιδρά στους οικονομικούς 

κλυδωνισμούς και να αυξηθούν οι διαφορές τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε σχέση με τις 

κυριότερες οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο· 

1. παρατηρεί με ανησυχία τις ασθενείς και αναιμικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής 

οικονομίας, χαρακτηριστικά της οποίας είναι μια αύξηση του ΑΕγχΠ στα όρια της 

στασιμότητας, απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας και σταθερά μεγάλες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των 

κρατών μελών· 

2. τονίζει ότι η διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης και τα μέτρα λιτότητας που έχουν 

επιβληθεί στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο των περιορισμών 

που συναρτώνται με το ενιαίο νόμισμα και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(ΣΣΑ), έχουν προκαλέσει παρατεταμένη ύφεση σε ολόκληρη την οικονομία της ζώνης 

του ευρώ, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης, την αύξηση των 

εισοδηματικών ανισοτήτων και την αλματώδη άνοδο της φτώχειας και της ανεργίας 

των νέων· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα προγράμματα της Επιτροπής που έχουν 

επιβληθεί σε πολλά κράτη μέλη, μέσω του τεχνοκρατικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, εξακολουθούν να βασίζονται 

σε ένα συνδυασμό επιζήμιων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αυστηρών 

περιορισμών στις εθνικές δημόσιες δαπάνες, που στερούνται δημοκρατικής 

νομιμοποίησης και δεν έχουν προσφέρει απτά οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη· 

4. υπογραμμίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ελευθέρωση των 

εθνικών αγορών εργασίας έχουν συμβάλει στην αύξηση της ανεργίας των νέων και 

στην επαγγελματική ανασφάλεια, επιτείνοντας το ήδη μη αποδεκτό οικονομικό, 

κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος των πολιτικών λιτότητας· τονίζει ότι πρέπει 

επειγόντως να ληφθούν στοχευμένα μέτρα και να πραγματοποιηθούν δημόσιες 

επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί, ως ζήτημα προτεραιότητας, πλήρης 

απασχόληση με ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες·  

5. τονίζει ότι η στρατηγική της Επιτροπής για επενδύσεις με βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η χρήση της ρήτρας ευελιξίας στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) αδυνατούν να προσφέρουν μια 

πραγματικά θετική και σημαντική οικονομική ώθηση στα κράτη μέλη της ΕΕ ή να 

μειώσουν το επενδυτικό κενό στην ΕΕ· αποδοκιμάζει, ειδικότερα, την έμφαση που 

δίδεται από το ΕΤΣΑ σε μεγάλα έργα υποδομής που έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο και στερούνται πραγματικής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την 

κοινωνία· 

6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η δραστική και συνεχής μείωση των ελλειμμάτων στη 

ζώνη του ευρώ έχει ως αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος σε ορισμένα κράτη μέλη να 

αυξηθεί έτι περαιτέρω, αποτυπώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι πολιτικές 

λιτότητας στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών· 
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7. διαπιστώνει ότι το ενιαίο νόμισμα, σε συνδυασμό με μια άκαμπτη νομισματική 

πολιτική που δεν επιτρέπει τις γρήγορες προσαρμογές μέσω της διακύμανσης των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει εξαναγκάσει τις πιο αδύναμες οικονομίες να 

αποκαταστήσουν την εξωτερική τους ανταγωνιστικότητα λαμβάνοντας οδυνηρά μέτρα 

εσωτερικής υποτίμησης και λιτότητας και μειώνοντας εγχώριους μισθούς και τιμές· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής έχει 

προκαλέσει παρατεταμένη ύφεση με υπερβολικά υψηλά επίπεδα ανεργίας και 

διευρυνόμενες εισοδηματικές ανισότητες· επισημαίνει ότι ο ασύμμετρος αντίκτυπος του 

ενιαίου νομίσματος στις χώρες του κέντρου και τις περιφέρειες έχει επιτείνει τις 

μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαφορές μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στην 

ΕΕ· 

8. φρονεί ότι η ανησυχητική οικονομική και κοινωνική κατάσταση, που επικρατεί ιδίως 

στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ, επιτάσσει την εφαρμογή αντικυκλικών 

οικονομικών πολιτικών και ενός γνήσιου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε 

εθνικό επίπεδο, προκειμένου να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση και απασχόληση· 

πιστεύει ότι για τον σκοπό αυτόν πρέπει να αναθεωρηθούν εκ βάθρων οι 

δημοσιονομικοί κανόνες, που θέτουν περιττούς περιορισμούς στην οικονομική 

ικανότητα των κρατών μελών, με στόχο να μην προσμετρώνται οι δημόσιες 

παραγωγικές επενδύσεις στο έλλειμμα και να αναγνωριστεί το κυριαρχικό δικαίωμα 

των κρατών μελών να ασκούν αυτόνομα πολιτικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες 

και τις ανάγκες των οικονομιών και των πολιτών τους·  

9. καλεί, στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στην ενσωμάτωση του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και να τερματίσουν τη 

συνθήκη αυτή· τονίζει επιπλέον ότι πρέπει επειγόντως να αναθεωρηθούν εκ βάθρων οι 

ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, με στόχο να 

εξαιρεθούν οι δημόσιες επενδύσεις από τους δημοσιονομικούς κανόνες και να καταστεί 

δυνατή η εφαρμογή αντικυκλικών οικονομικών πολιτικών καθώς και η αναθέρμανση 

της οικονομίας· 

10. τονίζει ότι ο μεγάλος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ορισμένα κράτη 

μέλη αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα εσφαλμένων οικονομικών πολιτικών που έχουν ως 

αποτέλεσμα την κατάρρευση της συνολικής ζήτησης, τη διάβρωση των εισοδημάτων 

των νοικοκυριών και την ανεργία· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η μεγάλη 

σημασία που αποδίδουν οι εποπτικές αρχές της ΕΕ στον πιστωτικό κίνδυνο έρχεται σε 

σύγκρουση με την εκ μέρους τους έλλειψη προσοχής στη μεγάλη έκθεση των τραπεζών 

σε χρηματοικονομικά παράγωγα και άλλους άυλους τίτλους, γεγονός το οποίο συνιστά 

μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα από ό, τι τα 

δάνεια σε νοικοκυριά και ΜΜΕ· πιστεύει ότι η μη συμμετρική προσέγγιση που 

ακολουθούν οι εποπτικές αρχές της ΕΕ στον τραπεζικό τομέα προκαλεί σημαντικές 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των εθνικών τραπεζικών συστημάτων στο 

κέντρο και στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ·  

11. επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική αδυνατεί σε μεγάλο βαθμό να δώσει ώθηση 

στην οικονομική δραστηριότητα μετά από μια κρίση και κατά τη διάρκεια μιας φάσης 

βραδείας ανάκαμψης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αμελητέα αποτελέσματα των 

έκτακτων μέτρων πολιτικής που έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα η ΕΚΤ· διαπιστώνει ότι 
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η τεράστια ρευστότητα που έχει διοχετευτεί στις αγορές παραμένει εγκλωβισμένη στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και έχει χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς και όχι για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της 

πραγματικής οικονομίας· σημειώνει ότι η πρωτοφανής αυτή ρευστότητα προκαλεί 

διαχρονικά επιζήμιες παρενέργειες στην ευρωπαϊκή οικονομία και στη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανισότητες και να 

δημιουργούνται κεφαλαιακές «φούσκες»·  

12. επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή εφαρμόζει αυθαίρετα και μεροληπτικά τους 

κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η Επιτροπή 

ουδέποτε έκανε χρήση των υφιστάμενων στο πλαίσιο της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) μέτρων προκειμένου να αποτρέψει τη 

δημιουργία μεγάλων και μονίμων πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ζώνης του ευρώ και 

εμποδίζουν την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των χωρών· παρατηρεί με 

ανησυχία ότι η Επιτροπή στη διεξοδική μελέτη που πραγματοποίησε  το 2017 στο 

πλαίσιο της ΔΜΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σήμερα λόγοι για την 

εντατικοποίηση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών·  

13. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αμβλυνθούν οι μεγάλες ανισορροπίες στη ζώνη του 

ευρώ και να προωθηθεί η βιωσιμότητα, απαιτείται να θεσπιστούν εκτεταμένα 

προγράμματα σταθεροποίησης και αντιστάθμισης, στο πλαίσιο των οποίων 

πραγματοποιούνται δημοσιονομικές μεταβιβάσεις από πλεονασματικές χώρες σε χώρες 

που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες· 

14. φρονεί, ωστόσο, ότι, εάν δεν επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για τη δημιουργία των 

μηχανισμών αυτών, η αποχώρηση από τη νομισματική ένωση θα αποτελούσε για 

ορισμένες χώρες τη μοναδική στην πράξη επιλογή για να αποκαταστήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους καθώς και ουσιαστικές προϋποθέσεις για μια μακροχρόνια 

ανάκαμψη· φρονεί, στη συνάρτηση αυτή, ότι πρέπει επειγόντως να καθιερωθεί μια 

δημοκρατική διαδικασία που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποφασίσουν, βάσει 

κατάλληλων ρητρών αποχώρησης ή αυτοεξαίρεσης, εάν θα εγκαταλείψουν ή δεν θα 

προσχωρήσουν στη νομισματική ένωση· 

15. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά τις προτάσεις για την ενίσχυση της 

νομισματικής ένωσης που έχουν τεθεί σήμερα επί τάπητος και οι οποίες έχουν ως βάση 

την επιβολή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης σε 

ελλειμματικές χώρες· πιστεύει ότι η περαιτέρω απώλεια εθνικής οικονομικής 

κυριαρχίας θα επιδείνωνε τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα και δεν 

θα προσέφερε μια πραγματική λύση στο ζήτημα της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ· 

ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, μια εκ βάθρων αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ 

και του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία θα στηρίζεται στην ειλικρινή 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στον σεβασμό της εθνικής 

κυριαρχίας και την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·  

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα, την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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