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P5_TA(2004)0117 

Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2003) 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς 

το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά στην 

ΟΝΕ - 2003 (COM(2003) 283 - C5-0377/2003 - 2003/2151(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2003) 283 - C5-0377/2003), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 20021, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με θέμα «Ενίσχυση του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών» 

(COM(2002) 668), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες (CΟΜ(2002) 551), 

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/923/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, 

σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία2 και την έγκριση 

σύστασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του ελλείμματος, 

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2003, 

σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Γερμανία3 και την έγκριση 

σύστασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του εν λόγω 

ελλείμματος, 

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/487/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, 

σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στη Γαλλία4 και την έγκριση σύστασης 

για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του εν λόγω ελλείμματος, 

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 8ης Οκτωβρίου 2003, 

με την οποία διαπιστώνεται ότι η Γαλλία δεν έλαβε κανένα μέτρο που να έχει κάποια 

αποτελέσματα σε απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 104, 

παράγραφος 7, της Συνθήκης ΕΚ, εντός της προθεσμίας που ορίζει η εν λόγω σύσταση, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουλίου 2003 με θέμα «Ατζέντα για μια αυξανόμενη 

Ευρώπη» που εκπονήθηκε από ομάδα υψηλού επιπέδου που συστάθηκε με την 

πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και με επικεφαλής τον κύριο André Sapir, 

 έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Προεδρίας τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

κατά τη συνεδρίασή του στη Λισσαβώνα στις 24 Μαρτίου 2000, και κατά τη συνεδρίασή 

                                                 
1  P5_TA(2003)0092. 
2  OJ L 322 της 27.11.2002, σ. 30. 
3  OJ L 34 της 11.2.2003, σ. 16. 
4  OJ L 165 της 3.7.2003, σ. 29. 
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του στο Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη 

συμφωνηθείσα στρατηγική για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους απασχόλησης, 

αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, 

 έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Προεδρίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά 

τη συνεδρίασή του στην Στοκχόλμη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, και κατά τη 

συνεδρίασή του στη Βαρκελώνη στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, και συγκεκριμένα σε ό,τι 

αφορά το «σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης» και τις δημοσιονομικές προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, δεδομένης της 

δημογραφικής εξέλιξης, 

 έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Ιταλικής Προεδρίας τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2003, και 

συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την «πρωτοβουλία ανάπτυξης», 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(A5-0044/2004), 

A. εκτιμώντας ότι στο τέλος του 2003 δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη 

την οποία είχε αναγγείλει η Επιτροπή στις προηγούμενες οικονομικές προβλέψεις της και 

ότι, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε πολλά κράτη 

μέλη, το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2003 μειώθηκε και άλλο για τη ζώνη του ευρώ, 

περνώντας από το 3,5% το 2000 στο 1,5% το 2001, στο 0,9% το 2002 και στο 0,5% το 

2003, πράγμα που σημαίνει σχεδόν στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

Β. εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις, τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές, υπέστησαν σοβαρή 

συστολή ύψους 2,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, πράγμα που συνέβαλε 

στην εξασθένηση της ανάπτυξης, 

Γ. εκτιμώντας ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Ιράκ ή το σύνδρομο του 

SARS είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην εμπιστοσύνη έναντι της οικονομίας και 

της ανάπτυξης στην Ευρώπη, 

Δ. εκτιμώντας ότι η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ενδέχεται να εγκυμονεί 

μεσοπρόθεσμα κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και πιο 

συγκεκριμένα για τις εξαγωγές της, 

Ε. εκτιμώντας ότι το 2002 το δημοσιονομικό έλλειμμα της ζώνης ευρώ έφθασε το 2,2% του 

ΑΕΠ έναντι 1,6% το 2001 και 1,1% το 2000, ενώ πιθανώς θα φθάσει το 3% του ΑΕΠ το 

2003, 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι στο τέλος του 2002 μόνον τέσσερις χώρες της ζώνης ευρώ (οι οποίες 

εκπροσωπούν μόνο γύρω στο 18% του ΑΕΠ της ζώνης ευρώ) κατάφεραν να πλησιάσουν 

την ισοσκέλιση, ενώ τρεις άλλες χώρες ξεπέρασαν το ποσοστό 3% του ΑΕΠ, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις διαδικασίες για υπερβολικό έλλειμμα οι οποίες κινήθηκαν 

μέχρι σήμερα κατά της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, 

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών στα κράτη μέλη 
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1. διαπιστώνει ότι, για την Επιτροπή, η αύξηση των ονομαστικών ελλειμμάτων οφείλεται 

μόνο εν μέρει στον οικονομικό κύκλο και ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί προϊόν 

αυθαίρετης χαλάρωσης των δημοσιονομικών πολιτικών ορισμένων κρατών μελών· 

2. λαμβάνει γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 8, της Συνθήκης ΕΚ, ότι η 

Επιτροπή ανακοίνωσε στο Συμβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2003 ότι η Γαλλία δεν είχε λάβει 

συγκεκριμένα μέτρα για να επαναφέρει το δημόσιο έλλειμμά της κάτω από το όριο του 

3% του ΑΕΠ το 2004· 

3. σημειώνει ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει κάνει ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (μεταρρύθμιση συντάξεων, εφαρμογή μεταρρύθμισης για 

την κοινωνική ασφάλιση), οι οποίες θα έχουν πολύ θετικές συνέπειες στα δημόσια 

οικονομικά μακροπρόθεσμα αλλά δεν οδηγούν σε άμεση μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος· 

4. ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να προωθήσει τις αναγκαίες προσαρμογές για 

μια εξυπνότερη εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνα με τους 

στόχους της Λισσαβώνας· 

5. τονίζει πως είναι σημαντικό να θεσπισθούν μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα 

οποία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν κρίσιμα για τη βιωσιμότητα 

των οικονομικών, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάπτυξη· 

6. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρόοδο που σημειώθηκε σε επίπεδο μεθόδευσης για τη 

βελτίωση του πλαισίου δημοσιονομικής επίβλεψης στην ΕΕ, και τούτο τόσο με τη 

συμμετοχή των υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο αυτό όσο και με τη βελτίωση της 

διαδικασίας εκπόνησης των δημοσιονομικών στατιστικών· 

Σε ό,τι αφορά τις υπό ένταξη χώρες 

7. σημειώνει πως η διαχείριση των οικονομικών αλλαγών στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης είχε σε ορισμένες από τις υπό ένταξη χώρες βαρύ αντίκτυπο στο 

επίπεδο του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους τους· 

8. ζητεί από τις υπό ένταξη χώρες να μειώσουν τα επίπεδα του ελλείμματός τους σημαντικά 

κάτω από το 3% του ΑΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσουν σταθερότητα σε 

δημοσιονομικό επίπεδο και σε επίπεδο τιμών σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση· 

υπενθυμίζει ότι η ένταξη στην ΟΝΕ υπόκειται σε τέσσερα κριτήρια σύγκλισης, σύμφωνα 

με το άρθρο 121, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ και το σχετικό πρωτόκολλο· 

9. ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις των δημόσιων 

οικονομικών τους με αναδιάθεση των πόρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερα η 

πραγματική σύγκλιση των οικονομιών τους, να δώσουν δε ιδιαίτερη προσοχή στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικών παροχών 

ακολουθώντας μια αποτελεσματική πολιτική για την απασχόληση· 

10. τονίζει πως είναι αναγκαία η συνεχής βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και η 

εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος φορολογίας· 

Σε ό,τι αφορά τις προς διατύπωση προτάσεις 
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11. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο του 

συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, να καταστήσουν τους προϋπολογισμούς τους 

ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι 

ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και οι σταθερές τιμές ως απαραίτητοι όροι για μια 

αειφόρο ανάπτυξη· 

12. υπενθυμίζει το αίτημά του για σαφή μέθοδο η οποία θα καθορίζει την έννοια των 

«δημόσιων δαπανών ποιότητας» για να προσδιορισθούν ποσοτικά οι δημοσιονομικές 

καταστάσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας· 

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρότασή της για κατάλογο διαρθρωτικών δεικτών και 

καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφή ορισμό της έννοιας του διαρθρωτικού 

ελλείμματος· 

14. χαιρετίζει τις προτάσεις της Ιταλικής Προεδρίας και των κυβερνήσεων της Γαλλίας και 

της Γερμανίας να προωθήσουν πρωτοβουλίες σχετικές με την οικονομική αύξηση στην 

Ευρώπη· θεωρεί ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να αντανακλώνται σαφέστερα στα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οικονομικής αύξησης· 

τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις προκλήσεις μίας 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας βασιζόμενης στην καινοτομία είναι η επένδυση σε 

ανθρώπινους πόρους μέσω της δευτεροβάθμιας και της δια βίου εκπαίδευσης· επιμένει 

στην ανάγκη να υπάρξουν περισσότερο φιλόδοξες επενδυτικές δραστηριότητες για να 

αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης, να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η δια βίου 

εκπαίδευση και να ενισχυθεί η ανάπτυξη καθαρών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον 

τεχνολογιών· 

15. συγχαίρει την ιταλική προεδρία για τις πρωτοβουλίες της υπέρ της ανάπτυξης στην 

Ευρώπη και εκφράζει την ευχή να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση αυτή οι προσεχείς 

προεδρίες της Ένωσης και το Συμβούλιο, με στόχο μια πραγματική στρατηγική 

εσωτερικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας· 

16. θεωρεί, ωστόσο, ότι για την πραγματική προώθηση της παραγωγικότητας και του 

οικονομικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται αύξηση των διατιθέμενων 

από τον προϋπολογισμό κονδυλίων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

στηριχθούν αποτελεσματικότερα οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα· 

17. θεωρεί ότι για την προώθηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων έχει πολύ μεγάλη 

σημασία να ξεπεραστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σημερινό όριο των δημοσίων δαπανών 

που ανέρχεται στο 0,8% του ΑΕΠ, εμμένει δε στην άποψη ότι υπάρχει περιθώριο 

χειρισμών για δαπάνες μεταξύ 1% και 1,27% του ΑΕΠ για το 2004-2006, σύμφωνα με 

την παρούσα δημοσιονομική προοπτική 2000-2006 και τους στόχους της Λισσαβώνας 

και σε συνδυασμό με την προώθηση των ιδιωτικών επενδυτικών δραστηριοτήτων· ζητεί 

επίσης τον αναπροσανατολισμό των δημοσίων δαπανών, έτσι ώστε τα διάφορα κονδύλια 

των προϋπολογισμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να αντικατοπτρίζουν τις κύριες 

πολιτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 2010· 

18. θεωρεί ότι μια ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής δράσης για την ανάπτυξη θα 

πρέπει να διαβιβασθεί τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έως το 2006, προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για τις νέες 

δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2011 και τη νέα χρηματοδοτική περίοδο των 
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διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην ενδιάμεση αξιολόγηση της δράσης για την ανάπτυξη και καλεί την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υποβάλει έκθεση το ταχύτερο δυνατόν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προπαρασκευαστικές της εργασίες· θεωρεί 

εξάλλου ότι οι περιφέρειες που έως σήμερα αντλούσαν πόρους από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν το όφελος αυτό μετά τη διεύρυνση, 

σύμφωνα με νέες παραμέτρους· 

ο 

ο     ο 

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

Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 

Επιτροπή των Περιφερειών και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 


