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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 

ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

(2017/2226(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 148, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής 

κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, 

σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη 

διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη3, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 

8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την 

επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού 

ελλείμματος4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη 

διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών5, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της 

δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ6, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την 

παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη 

διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη 

του ευρώ7, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

                                                 
1 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12. 
2 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41. 
3 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8. 
4 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33. 
5 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25. 
6 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1. 
7 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11. 
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του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και 

δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 

αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 

χρηματοοικονομική τους σταθερότητα1, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 

2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 

Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών 

μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή 

Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 

και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων3, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την 

αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση 

του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις4, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα 

βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(COM(2015)0600), 

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

το φθινόπωρο του 2017, 

– έχοντας υπόψη τις μελέτες και τις ενδελεχείς αναλύσεις για τον συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι 

οποίες καταρτίστηκαν για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(Νοέμβριος 2015), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με 

την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0690), την έκθεση του 

μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 (COM(2015)0691) και το σχέδιο κοινής έκθεσής 

της για την απασχόληση (COM(2015)0700), 

                                                 
1 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1. 
2 ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27. 
3 ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1. 
4 ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 105. 
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– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης1, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της 

ζώνης του ευρώ, 

– έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά 

με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018, 

– έχοντας υπόψη τον διάλογο με την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 

τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 

2018, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

(A8-0000/2018), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, αναμένεται να 

συνεχιστεί και στην επόμενη διετία η μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τούτο 

παρά την ελαφρά κάμψη στην οποία παραπέμπουν οι ρυθμοί δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και αύξησης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, με τον ρυθμό 

ανάπτυξης στην ΕΕ να αγγίζει το 2,3 % φέτος και στη συνέχεια να υποχωρεί στο 2,1 % 

το 2018 και στο 1,9 % για το 2019·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει ελαφρά 

πτώση το επόμενο έτος πριν υποχωρήσει κι άλλο το 2019 και τούτο λόγω της ανόδου 

του πληθωρισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αμβλύνει την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και που μόνο εν μέρει μπορεί να μετριαστεί από 

τις χαμηλότερες ιδιωτικές αποταμιεύσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει 

στηρίξει σημαντικά τις επενδύσεις στην ΕΕ, επιπλέον των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

και Επενδυτικών Ταμείων, την ίδια στιγμή που ο προσανατολισμός των αποταμιεύσεων 

στα ίδια κεφάλαια έχει μειώσει τις αποδόσεις και παρέχει λιγότερα κίνητρα για 

επενδύσεις· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται την 

στιγμή που ορισμένοι δείκτες της αγοράς εργασίας και τα σχετικά υψηλά επίπεδα της 

«ακούσιας» μερικής απασχόλησης παραπέμπουν στην ύπαρξη πάγιων δυσχερειών στην 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0469. 
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αγορά εργασίας που επιδεινώνουν τις ανισότητες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες τόσο της απασχόλησης όσο και της ανεργίας 

εξακολουθούν να είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους του 2008· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η αφανής ανεργία (άνεργοι πρόθυμοι να εργαστούν που δεν αναζητούν 

ενεργά εργασίας) ανερχόταν σε 20% το 2016· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στα δημόσια οικονομικά 

αρκετών κρατών μελών προς όφελος των μεγάλων εταιρειών·  

1. λαμβάνει υπόψη του τη δημοσίευση της δέσμης μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της 

ανάπτυξης 2018 και το προτεινόμενο μείγμα πολιτικής που περιλαμβάνει επενδύσεις, 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση· ένα μείγμα που 

παρουσιάζεται ότι θα προαγάγει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και θα 

ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και τη σύγκλιση προς τα πάνω· 

2. επισημαίνει εντούτοις το πάγιο διαρθρωτικό πρόβλημα της ανεπαρκούς αύξησης των 

παραγωγικών δυνατοτήτων και της παραγωγικότητας· πρόβλημα επιδεινούμενο από τα 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και μισθών που οδηγεί σε πάγιες κοινωνικές 

ανισότητες·  

3. τονίζει τη σημασία που θα έχει μια αύξηση μισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου 

να τονωθεί η ιδιωτική κατανάλωση ως κύριο στήριγμα της ανάπτυξης· επισημαίνει την 

ανάγκη να επικεντρωθούμε στη διάδραση μεταξύ νομισματικών, δημοσιονομικών και 

εισοδηματικών πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στους μισθούς και 

στα κέρδη) και όχι μόνο στις δημοσιονομικές παραμέτρους·  

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά, ιδίως δε για 

τη σταδιακή μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ και για τη 

μείωση των ονομαστικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων· υπενθυμίζει ότι, εκτός από τα 

κράτη μέλη που δεν έχουν μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια για να εφαρμόσουν 

βιώσιμες και ευνοϊκές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, υπάρχουν και 

ορισμένα κράτη μέλη που εξακολουθούν να διαθέτουν μεγάλα πλεονάσματα που πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για να διατηρηθούν υψηλά τα επίπεδα των επενδύσεων και της 

ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ· 

5. υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι οι δημόσιες επενδύσεις για την τόνωση και τη 

μόχλευση των επενδύσεων στην ΕΕ· εκτιμά ότι το μείγμα πολιτικών που προτείνει η 

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2018 πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω 

προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της τρέχουσας μείωσης των δημοσίων 

επενδύσεων στην ΕΕ· επισημαίνει ότι η μείωση αυτή πλήττει επίσης τοπικές και 

περιφερειακές αρχές και υπονομεύει την ικανότητά τους να παρέχουν δημόσιες 

υπηρεσίες ποιότητας· 

6. ζητεί αναθεώρηση των λογιστικών προτύπων (Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και 

Περιφερειακών Λογαριασμών 2010) προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόσβεση των 

επενδύσεων σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, προκειμένου να δοθεί έτσι η δυνατότητα στα 

δημοσιονομικά περιθώρια να ανακάμψουν και να καταστεί δυνατή η κατασκευή έργων 

υποδομών· 
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7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις πρέπει να 

υλοποιήσουν τους στόχους του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 

8. εμμένει ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης των επενδύσεων που θα διευρύνει την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να παρουσιάσει με ποιον 

τρόπο η δήλωσή της περί πλήρους ενσωμάτωσης των ΣΒΑ στο Εξάμηνο (ανακοίνωση 

της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2017, COM(2017)0500) αντανακλάται στην ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης 2018 και πως πρόκειται να ενταχθεί στην προσεχή 

διαδικασία του Εξαμήνου·  

9. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2018 η ανάγκη για αποτελεσματικά και δίκαια συστήματα φορολόγησης 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των οικονομικών και προκειμένου να 

αντιστραφεί η σημερινή πτωτική τάση που χαρακτηρίζει τη φορολόγηση των εσόδων 

κεφαλαίων·  συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για να επιτευχθεί 

αυξημένη διαφάνεια, για να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του ΦΠΑ και για να υπάρξει 

μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών·   

10. εκφράζει τη λύπη του διότι ο ουδέτερος εν γένει δημοσιονομικός προσανατολισμός που 

προτείνεται στις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ, ακόμη και αν αναμένεται να είναι 

ελαφρά επεκτατικός σε ορισμένα κράτη μέλη το 2018, δεν φαίνεται εν τούτοις να 

τάσσεται αναφανδόν υπέρ της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

11. εμμένει ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια για να πλησιάσουν οι δαπάνες της περιοχής 

του ευρώ για Ε&A στους στόχους ΕΕ2020· ζητεί κατάλληλες πολιτικές και επενδύσεις 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και στη 

κατάρτιση· 

12. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών είναι να εγγυώνται την πρόσβαση σε 

εκπαίδευση και κατάρτιση ποιότητας· 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επαρκή μέτρα προκειμένου να 

βοηθηθούν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να εγκατασταθούν και να ενταχθούν, 

καθώς και να προετοιμαστούν εγκαίρως για όλα όσα θα απαιτηθούν προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για τον 

εφοδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών με επαρκείς πόρους· επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί 

εταίροι πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των 

μεταναστών και στην πρόληψη τυχόν εργασιακής τους εκμετάλλευσης· 

14. εκτιμά ότι τα υπάρχοντα μέσα δεν επαρκούν ακόμη για την πλήρη αντιμετώπιση των 

κυκλικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ανάγκες 

ενίσχυσης της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της παραγωγικότητας, τόνωσης της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, προαγωγής της σύγκλισης, υποστήριξης των βιώσιμων 

επενδύσεων και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε κραδασμούς· 

15. υπογραμμίζει ότι η δημοσιονομική ικανότητα - επιπλέον των υφιστάμενων 

δυνατοτήτων και όχι μέσω ανακατανομών που υπονομεύουν τον ζωτικό ρόλο των 

διαρθρωτικών ταμείων και της πολιτικής συνοχής - αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για την 
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διεύρυνση των κινήτρων της σύγκλισης και για την αντιμετώπιση ασύμμετρων ή 

συμμετρικών οικονομικών κλυδωνισμών· 

16. εκφράζει την ανησυχία του διότι ελλείψεις και διακρίσεις στην αγορά εργασίας 

εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

αποτέλεσμα τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε σχέση με τις αποδοχές, τις συντάξεις, 

την συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τον πλούτο ανδρών και 

γυναικών·  επισημαίνει την μεγάλη σημασία της διαφύλαξης υψηλών προτύπων σε 

σχέση με την ποιότητα των προτεινόμενων θέσεων εργασίας· 

17. ζητεί την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 

αξιόπιστου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων και ενός κοινού 

δημοσιονομικού προστατευτικού συστήματος· 

18. επισημαίνει τη σημασία μιας βελτιωμένης διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

συμπεριλαμβανομένης της οριστικοποίησης συνολικού δημοσιονομικού 

προσανατολισμού για τη περιοχή του ευρώ, διότι θεωρεί ότι θα αποτελέσει καίριας 

σημασίας εργαλείο χάραξης και άσκησης πολιτικής σε ολόκληρη την ΟΝΕ· ζητεί 

ευρύτερη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να 

αυξηθεί η ευελιξία του, να ενσωματωθεί η διαφοροποιημένη μεταχείριση των 

επενδύσεων και να εισαχθεί η έννοια του συνολικού δημοσιονομικού 

προσανατολισμού· 

19. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση προς την εμβάθυνση της ΟΝΕ πρέπει 

να συμβαδίσει με ισχυρότερους δημοκρατικούς ελέγχους· εμμένει ότι, προς τον σκοπό 

αυτό, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων πρέπει να 

ενισχυθεί· ζητεί να ενταχθούν τα εργατικά συνδικάτα στις διαπραγματεύσεις τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει να δρομολογηθεί επιτέλους η 

διαδικασία διαπραγματεύσεων για μια διοργανική συμφωνία επί του Εξαμήνου· 

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε μια βαθιά οικονομική και νομισματική κρίση από το 

2008 και έπειτα. Δέκα χρόνια μετά, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να γίνονται αισθητά τα 

σημάδια μιας βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μιας επανάκαμψης της 

ανάπτυξης εντός της ζώνης του ευρώ. 

 

Τούτοι οι μακροοικονομικοί δείκτες εντούτοις δεν μπορούν να αποκρύψουν ούτε την αύξηση 

των ανισοτήτων στο εσωτερικό των κρατών μελών, όπου αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών 

εργαζομένων, ούτε την απουσία σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2018 οφείλει να αποτελέσει το έναυσμα για την άσκηση μιας 

οικονομικής πολιτικής που θα εξασφαλίσει ανάπτυξη, επενδύσεις και πλήρη απασχόληση. 

Οφείλει επίσης να συμβάλλει πλήρως στην υλοποίηση των στόχων που η Ένωση έχει 

δεσμευτεί να επιδιώξει στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων.  

 

Το σημερινό πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης έχει εξαντλήσει τις 

δυνατότητές του.  Εάν δεν αναπροσανατολιστεί η δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του 

ευρώ, κάθε ελπίδα για βιώσιμη ανάπτυξη με ποιοτικές θέσεις εργασίας θα παραμείνει μάταιη! 

Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης του Συμφώνου 

σταθερότητας και ανάπτυξης και εκτιμά ότι πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομική ικανότητα 

της ευρωζώνης και να εκπονηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων.  

 

Το σχέδιο Juncker έχει μεν αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον ιδιωτικό τομέα 

αλλά πρέπει να πλαισιωθεί από επενδυτικό σχέδιο για τον δημόσιο τομέα. 

 

Οι δημόσιες υποδομές υψηλής ποιότητας είναι ένα από τα ισχυρά σημεία της 

ανταγωνιστικότητάς μας.  

 

Η Ευρώπη όμως κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημα αυτό λόγω της τρέχουσας έλλειψης 

επενδύσεων, μιας έλλειψης που έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση των υποδομών και συνέπειες 

όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι καθυστερήσεις των τραίνων και η αβεβαιότητα που 

ταλανίζει τις επενδύσεις στην αγορά της ενέργειας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επίσης να διεξαγάγει μια βιώσιμη επενδυτική πολιτική που θα 

εξασφαλίσει την αναγκαία οικολογική μετάβαση και θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

μέσα για να πετύχει τους στόχους που έχει καθορίσει. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να 

ενσωματώσει πλήρως αυτή την προτεραιότητα. 

 

Άλλες προτεραιότητες που θα υποστηρίξει επίσης ο εισηγητής είναι: 

 η αύξηση των μισθών και η προστασία των κοινωνικών συστημάτων·  

 η εναρμόνιση της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής με σκοπό την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης· 

 η ενισχυμένη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να αυξηθεί 

η παραγωγικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 


