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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ως ευρωπαϊκού 
θεσμικού οργάνου, πράγμα που δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της ως προς τη χάραξη 
της νομισματικής πολιτικής, ενισχύει την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
ειδικότερα της αρμόδιας για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα κοινοβουλευτικής 
επιτροπής του, ως θεσμικού οργάνου ενώπιον του οποίου η ΕΚΤ λογοδοτεί για τις 
αποφάσεις της στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής· εκτιμά ότι, παράλληλα, η συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον ορισμό των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει 
να ενισχυθεί· θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΚΤ στον αγώνα κατά των προσπαθειών προσβολής 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να οδηγήσει σε στενή 
συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

2. χαιρετίζει το νέο συμβουλευτικό ρόλο που θα έχει δυνάμει του άρθρου 40, παράγραφος 2 
του καταστατικού της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τη μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ·

3. λαμβάνει γνώση της επίσημης αναγνώρισης της Ευρωομάδας (Ομάδα Ευρώ)και του 
προεξέχοντος ρόλου της στη διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής της Ζώνης του ευρώ· 
θεωρεί συνεπώς αναγκαίο να αναπτυχθεί περαιτέρω η τακτική των ανταλλαγών που είχε 
ξεκινήσει η αρμόδια για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα κοινοβουλευτική 
επιτροπή του· ζητεί να διευκρινίσουν η Ευρωομάδα και η Επιτροπή ποιές επιπτώσεις η 
εξέλιξη αυτή θα έχει από άποψη πόρων και αναλύσεων· θεωρεί ότι η δημοσιονομική 
επίπτωση της αναγνώρισης της Ευρωομάδας πρέπει να εξετασθεί από την αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή·

4. θεωρεί ότι η θέσπιση μιας νομικής βάσης που θα επιτρέπει την έγκριση αφενός των 
κεντρικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής στη Ζώνη του ευρώ στο άρθρο 136 
της Συνθήκης περί Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και αφετέρου των 
μέτρων που θα ενισχύουν το συντονισμό και την εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
των κρατών μελών θα πρέπει να οδηγήσει την Επιτροπή στο να κάνει σύντομα χρήση 
αυτής της νέας νομικής βάσης για την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας με πλήρη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό και την εφαρμογή της σχετικής 
διαδικασίας· 

5. εκτιμά ότι η δυνατότητα κοινών θέσεων καθώς και μιας ενοποιημένης εκπροσώπησης της 
Ζώνης του ευρώ στα διεθνή χρηματοπιστωτικά φόρα θα πρέπει να αξιοποιηθεί αμέσως 
και να οδηγήσει επίσης στη συμμετοχή σε αυτή την εκπροσώπηση όσων μελών της 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων είναι υπήκοοι 
κρατών μελών εκπροσωπούμενων στην Ευρωομάδα·

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κανονισμό που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο να αποφασίσουν τα μέτρα για την διαδικασία πολυμερούς εποπτείας σύμφωνα 
με το άρθρο 121(6) της Συνθήκης ΛΕΕ·
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7. λαμβάνει γνώση αφενός της ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής δυνάμει της ΣΛΕΕ, η 
οποία θα μπορεί στο εξής να κοινοποιεί προειδοποιήσεις απευθείας στα κράτη μέλη που 
δεν συμμορφούνται προς τις κεντρικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής ή που 
θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
ενώ αφετέρου λαμβάνει γνώση της καθιέρωσης της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας
προκειμένου για την έγκριση λεπτομερών κανόνων που αφορούν τη διαδικασία 
πολυμερούς εποπτείας, που αναμένεται να οδηγήσει σε ενίσχυση του οικονομικού 
συντονισμού·

8. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ, μελλοντικό άρθρο 14 της 
ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα 
επικροτεί τη νομική βάση που επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών αρχών και 
προϋποθέσεων για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης επικροτεί και την 
έγκριση ενός πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί 
την καθιέρωση της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο και 
στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή αυτών 
των υπηρεσιών·

9. επικροτεί τον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων ως προς τον έλεγχο της αρχής 
της επικουρικότητας στο πλαίσιο της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας· αναλαμβάνει 
εντούτοις την υποχρέωση, ελλείψει μιας ειδικής διαδικασίας για τη γνωμοδότηση των 
εθνικών κοινοβουλίων, να τα προσκαλεί να συμμετέχουν σε ετήσια βάση στις δικές του 
συζητήσεις περί των κεντρικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής·

10. διαπιστώνει ότι οι πράξεις κατ΄εξουσιοδότηση που προβλέπονται στο άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ είναι προσαρμοσμένες στην χρηματοπιστωτική νομοθεσία· χαίρει που οι 
μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή καθορίζονται ευκρινέστερα ως προς το πεδίο 
εφαρμογής τους και ως προς τη διάρκειά τους· τονίζει εντούτοις τις ιδιαιτερότητες της 
διαδικασίας Lamfalussy, κυρίως στο θέμα της κυκλοφορίας των πληροφοριών μεταξύ των 
διαφόρων θεσμικών οργάνων και στο θέμα της διαφάνειας της Επιτροπής κατά την 
επεξεργασία των νομοθετικών μέτρων, και τονίζει την ανάγκη διατήρησης αυτών των 
ιδιαιτεροτήτων ή και περαιτέρω ανάπτυξής τους προς την κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης 
διαφάνειας, μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, και μιας 
καλύτερης εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ·

11. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς προτίθεται να ερμηνεύσει τη Δήλωση για το 
Άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, που αφορά τη γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων στο πεδίο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και πώς προτίθεται να εφαρμόσει αυτή την ερμηνεία, 
πέρα από το γράμμα των διατάξεων της ΣΛΕΕ περί πράξεων κατ΄εξουσιοδότηση·

12. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ όπου είναι τούτο δυνατόν, 
για να ενθαρρύνει τη χρήση του κανονισμού στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών·

13. καλεί την Επιτροπή να κάνει αμέσως χρήση του νέου άρθρου 197 της ΣΛΕΕ για την 
έγκριση μέτρων διοικητικής συνεργασίας στα πεδία της φορολογίας και της εποπτείας της 
αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

14. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει, μαζί με το Κοινοβούλιο, ποιά χρήση θα πρέπει να 
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γίνεται του άρθρου 127(6) της ΣΛΕΕ, που του επιτρέπει να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες 
στην ΕΚΤ για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών και λοιπών χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων, εξαιρουμένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων·

15. ανησυχεί για την προσθήκη στο άρθρο 57 της Συνθήκης ΕΚ, μελλοντικό άρθρο 64 της 
ΣΛΕΕ, μιας διαδικασίας ομόφωνης λήψης αποφάσεων εκ μέρους των κρατών μελών σε 
ό,τι αφορά την έγκριση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων προς ή 
από τρίτες χώρες εάν οι περιορισμοί αυτοί αντιβαίνουν προς την κατάσταση 
απελευθέρωσης της αγοράς· θεωρεί ότι αυτή η νέα απαίτηση θα εμποδίσει στην πράξη 
την ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα των κεφαλαιαγορών, πρωτοβουλιών 
που θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικής σημασίας για την προάσπιση της ευρωπαϊκής 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
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