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Θέμα: Ψευδείς ειδήσεις πυροδοτούν τους φόβους για τη χρήση μετρητών

«Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα του ευρώ είναι το μόνο νόμιμο χρήμα στην ευρωζώνη. Το 
καθεστώς των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ ως νόμιμου χρήματος προστατεύεται από 
τις Συνθήκες της ΕΕ και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Κατά την επιδημική έξαρση της COVID-19, οι 
πολίτες είχαν την τάση να προτιμούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, προκειμένου να αποφεύγουν τη 
φυσική επαφή και να συμμορφώνονται με τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων», δήλωσε η 
Επιτροπή απαντώντας σε ερώτηση που υπέβαλαν οι βουλευτές Christine Anderson και Gunnar 
Beck  1 .

Ωστόσο, παραγνωρίζει το γεγονός ότι πολύ συχνά δεν δίδεται στους πελάτες καμία δυνατότητα 
επιλογής ανάμεσα στις πληρωμές με κάρτα και στις πληρωμές με μετρητά. Τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν δυστυχώς αρνητικό παράδειγμα στο θέμα αυτό. Η πληρωμή με 
μετρητά δεν είναι πλέον δυνατή.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν έγκυρες μελέτες που να δείχνουν ότι τα μικρόβια ή ο ιός COVID-19 
μπορούν να εξαπλωθούν μεταξύ ανθρώπων μέσω τραπεζογραμματίων. Αυτή η υπεραντίδραση, η 
οποία έχει χαρακτήρα προφύλαξης και δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, στερεί από τους 
πολίτες της ΕΕ ένα μέρος της ελευθερίας την οποία παρέχει η χρήση μετρητών.

1. Ποιες προσπάθειες προτίθεται να καταβάλει η Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη στη δίχως όρους χρήση των τραπεζογραμματίων ευρώ, μεταξύ άλλων και κατά τη 
διάρκεια μιας πανδημίας, ιδίως αναφορικά με το άρθρο 127 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, 
προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει δράση εναντίον των εσκεμμένα κατασκευασμένων 
πληροφοριών που υποδηλώνουν ότι η χρησιμοποίηση μιας συσκευής ανάγνωσης κάρτας εκθέτει 
τους ανθρώπους σε λιγότερα μικρόβια;

3. Πόσο ισχυρή είναι η δέσμευση της Επιτροπής να υπερασπιστεί την απεριόριστη χρήση των 
τραπεζογραμματίων ευρώ;
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1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_EN.html


