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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. τονίζει ότι κάθε θεσμικό σχέδιο πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται· επισημαίνει ότι στόχος των μακροοικονομικών πολιτικών είναι να 
εξασφαλίζουν μια οικονομία που λειτουργεί για όλους, να χαράζουν πολιτικές με 
φεμινιστική προοπτική οι οποίες βασίζονται στην αλληλεγγύη, να μην αφήνουν 
κανέναν στο περιθώριο και να διασφαλίζουν την ύπαρξη ανθεκτικών κοινωνιών με 
επίκεντρο την ευημερία των πολιτών τους· σημειώνει τη σημασία των δημοκρατικών 
και διαφανών θεσμών που λογοδοτούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
οικονομικές πολιτικές ανταποκρίνονται στον σκοπό αυτό και, ως εκ τούτου, 
εξασφαλίζουν το κοινό καλό·

2. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας, της λογοδοσίας και του 
ελέγχου του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· φρονεί ότι, για να βελτιωθεί ο 
ενστερνισμός των υποχρεώσεων, οι ευθύνες πρέπει να αποδίδονται στο επίπεδο στο 
οποίο λαμβάνονται ή εφαρμόζονται οι αποφάσεις, με την υπαγωγή των εθνικών 
κυβερνήσεων στον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων και την υπαγωγή των 
ευρωπαϊκών εκτελεστικών οργάνων στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
υπογραμμίζει τη σημασία της ορθής και συνεπούς εφαρμογής του πλαισίου σε όλα τα 
κράτη μέλη·

3. υπογραμμίζει ότι η κρίση COVID-19 καταδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία του 
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, το οποίο έχει ενισχυθεί αλλά πρέπει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης διαφάνειας· είναι της άποψης 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η εφαρμογή του οικονομικού διαλόγου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διενέργεια κατάλληλου κοινοβουλευτικού ελέγχου· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή, ιδίως μέσω της στενότερης 
συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και μέσω της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να βελτιωθεί ο ενστερνισμός των 
υποχρεώσεων και ο δημοκρατικός έλεγχος των εθνικών κυβερνήσεων, και μέσω της 
κατάλληλης διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των 
πολιτών και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων·

4. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης που προβλέπεται 
στο άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή 
ουσιαστικών και έγκαιρων συζητήσεων όπου χρειάζεται·

5. ενθαρρύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε εθνικό 
επίπεδο, με τη διασφάλιση του δικαιώματός τους να λαμβάνουν πληροφορίες από τις 
αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις τους που ενεργούν στο Συμβούλιο·

6. ζητεί να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις Συνθήκες 
προκειμένου να αυξηθεί η χρήση της κοινοτικής μεθόδου, να πραγματοποιηθεί 
μετάβαση από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο μέσω συναπόφασης, όπου είναι δυνατόν· ζητεί, 
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ειδικότερα, την έγκριση μιας ολοκληρωμένης δέσμης «μεταβατικών ρητρών» για τη 
μετάβαση σε διαδικασίες ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο σχετικά με 
θέματα φορολογίας και ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

7. υπενθυμίζει τη σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην οικονομική διακυβέρνηση 
της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά 
την αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης· υπενθυμίζει τη 
θέση του σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας, προκειμένου να 
επισημοποιηθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

8. ζητεί την ενίσχυση του δημοκρατικού ρόλου του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της 
οικονομικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος των 
αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ) και του ευρώ·

9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί ούτε να ελέγχει 
ούτε να τροποποιεί τις συστάσεις που εκδίδει το Συμβούλιο στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· θεωρεί επείγουσα την αναθεώρηση της Συνθήκης προκειμένου 
να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα μέσω της έγκρισης των συστάσεων από το 
Κοινοβούλιο·

10. υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ένωση για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ 
και υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη 
διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού»· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και των περιβαλλοντικών στόχων σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί 
επειγόντως την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τις εν λόγω 
δεσμεύσεις στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης· ζητεί να ληφθεί πλήρως 
υπόψη ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων για τους σκοπούς της παρακολούθησης 
των επιδόσεων των κρατών μελών σε σχέση με τις αρχές του ΕΠΚΔ· υπενθυμίζει ότι θα 
πρέπει να ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις οικονομικές 
πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές σύμφωνα με τις 
εθνικές πρακτικές, όπως προβλέπεται στον ΕΠΚΔ·

11. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να σεβαστεί τις συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας1 και να επανεξετάσει προσεκτικά τις εσωτερικές πολιτικές της, 
προκειμένου να περιορίσει τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορούν να ανακύψουν 
ως αποτέλεσμα των πρακτικών μεταπήδησης στελεχών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και τη συμμετοχή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε άτυπα φόρουμ όπου πραγματοποιούνται μυστικές 
συζητήσεις με ανώτατους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα·

1 Υπόθεση 1697/2016/ANA σχετικά με τη συμμετοχή του πρώην Προέδρου της ΕΚΤ, Mario Draghi, στην 
«Ομάδα των Τριάντα».
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12. τονίζει την ανάγκη κατάλληλων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
κλυδωνισμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του ταμείου 
ανάκαμψης NextGenerationEU (NGEU) ως ακόμη ενός σημαντικού βήματος, αλλά 
επισημαίνει την ανάγκη για μόνιμα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής· 
Επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να 
αναπτυχθούν περαιτέρω τέτοιοι μηχανισμοί και προγράμματα·

13. τονίζει ότι, υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή 
στην αύξηση της ανεργίας και στο επίπεδο ανισότητας στην Ευρώπη στα όρια του 
οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· θεωρεί ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για 
την καταπολέμηση αυτών των αρνητικών τάσεων είναι να ενταθούν όλες οι 
προσπάθειες για τη συμβολή στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη·

14. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των συστημάτων αντασφάλισης ανεργίας σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) κατά την πανδημία COVID-19· τονίζει την 
ανάγκη να μετριαστούν αποτελεσματικά τόσο οι συμμετρικοί όσο και οι ασύμμετροι 
οικονομικοί κλυδωνισμοί στην Ένωση· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση διοργανικών συμφωνιών μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού 
χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων·

16. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου επαναλαμβάνει 
πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες, πρέπει να ασκούν 
τις εξουσίες τους επί ίσοις όροις και ότι, ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να τα 
αντιμετωπίζει ισότιμα, και τονίζει τον ρόλο και την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση κοινού χρέους από το NGEU και την 
απόφαση για τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων· Εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τον 
τρέχοντα ρυθμό κύρωσης της εν λόγω απόφασης και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

18. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 14 της ΣΛΕΕ, όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να υιοθετήσουν το ευρώ·

19. σημειώνει ότι η Ευρωομάδα και η σύνοδος κορυφής για το ευρώ αποτελούν άτυπα 
φόρουμ συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Θεμάτων (Ecofin) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ζητεί την ένταξή τους στο 
πλαίσιο των Συνθηκών· καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν εντός του κοινοτικού 
πλαισίου, διασφαλίζοντας τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη 
και το δικαίωμά του για δημοκρατική εποπτεία· 

20. ζητεί να υπόκειται η Ευρωομάδα σε εσωτερικό κανονισμό για την ενίσχυση της 
διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της λογοδοσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ψηφοφορίας και της δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων·
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21. υπενθυμίζει την άποψή του ότι οι θέσεις του Προέδρου της Ευρωομάδας και του 
Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις 
μπορούν να συγχωνευθούν, στην οποία περίπτωση ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα 
πρέπει να διορίζει τον συγκεκριμένο Επίτροπο ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής·

22. επισημαίνει ότι μια βαθύτερη και ανθεκτικότερη ΟΝΕ απαιτεί ισχυρότερη 
διακυβέρνηση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερη πολυπλοκότητα και περισσότερη 
διαφάνεια, και ότι, κατ’ αρχήν, οι κανόνες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων·

23. τονίζει ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 είναι 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και θα έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις, γεγονός 
που συνεπάγεται την ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική επανεξέταση του συστήματος 
μακροοικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, ιδίως του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (ΣΣΑ)· 

24. θεωρεί, επιπλέον, αναγκαίο να εξασφαλιστούν παραγωγικές επενδύσεις με στόχο την 
ενίσχυση, μεταξύ άλλων, του ΕΠΚΔ, των δύο μεταβάσεων, και του τομέα της έρευνας 
και της καινοτομίας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο έχει προτείνει την εξαίρεση ορισμένων ειδικών δαπανών που ενισχύουν την 
ανάπτυξη από το ανώτατο όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η γενική ρήτρα διαφυγής επιτρέπει 
στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα πολιτικού 
συντονισμού και να προβαίνουν στις απαραίτητες δημόσιες επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας και της οικονομίας 
εντός του πλαισίου κανόνων του ΣΣΑ· τονίζει ότι η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας 
διαφυγής, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποκλίνουν προσωρινά από την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, θα πρέπει 
να παραμείνει ενεργή έως ότου οι επιδημιολογικές συνθήκες επιτρέψουν την 
εξομάλυνση της οικονομικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι σύμφωνα με τις τρέχουσες 
προκαταρκτικές ενδείξεις η εφαρμογή της γενικής ρήτρας διαφυγής θα συνεχιστεί το 
2022·

26. υπενθυμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οι 
διορισμοί στον οικονομικό και νομισματικό τομέα της Ένωσης πρέπει να σέβονται τις 
αρχές των προσόντων, της πείρας και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων· καλεί 
τα εθνικά θεσμικά όργανα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την τήρηση 
αυτών των αρχών, και υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 4 του 
ψηφίσματός του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον 
διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα2, στην οποία το 
Κοινοβούλιο δεσμεύεται να μην λαμβάνει υπόψη καταλόγους υποψηφίων για τους 
οποίους δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων παράλληλα 
με τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα και την πείρα στη διαδικασία επιλογής·

27. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, ιδίως στην πρόσφατη ετήσια έκθεσή 
του σχετικά με την ΕΚΤ για το 2020, να καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς το 

2 ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 105.
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φύλο κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων για τυχόν προσεχείς κενές θέσεις στην 
ΕΚΤ και να τον κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, επιτρέποντας έτσι στο Κοινοβούλιο να 
διαδραματίσει ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία διορισμού των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής·

28. θεωρεί ότι η εγκαθίδρυση της ΟΝΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης· χαιρετίζει την έγκριση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για 
την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης3·

29. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της έγκρισής του· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως·

30. τονίζει τη σημασία μιας συζήτησης για την οικονομική διακυβέρνηση με τους πολίτες, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και 
με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης· 

31. ζητεί να ληφθούν πραγματικά υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης· δεσμεύεται να 
δώσει ουσιαστική συνέχεια στη Διάσκεψη χωρίς καθυστέρηση, με νομοθετικές 
προτάσεις, προτείνοντας τροποποιήσεις στις συνθήκες ή με άλλον τρόπο· καλεί τα άλλα 
δύο θεσμικά όργανα να αναλάβουν την ίδια δέσμευση·

32. ζητεί την εφαρμογή επανεξέτασης του ΣΣΑ, καθώς και την ενσωμάτωση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης στο 
δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία της οικονομικής 
διακυβέρνησης και να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ·

33. ζητεί να αρθούν οι περιορισμοί που προβλέπουν ομοφωνία στο Συμβούλιο και, ως εκ 
τούτου, περιορίζουν τις εξουσίες συναπόφασης του Κοινοβουλίου σε όλους τους τομείς 
της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, κατά την επόμενη αναθεώρηση των 
Συνθηκών·

34. ζητεί τη μετατροπή της Ευρωομάδας σε σύνθεση του Συμβουλίου.

3 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
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