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«Επιβεβαιώνουµε εκ νέου τη δέσµευσή µας υπέρ του ευρώ, και ότι θα καταβάλουµε κάθε
αναγκαία προσπάθεια προκειµένου να διασφαλισθεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα
της ευρωζώνης στο σύνολό της»
(∆ήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
της ζώνης του ευρώ και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, 21 Ιουλίου 2011)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό που περισσότερο χρειάζεται η ΕΕ τη στιγµή αυτή είναι να κινητοποιήσει όλα τα
αναγκαία µέσα για να εξασφαλίσει τη µελλοντική σταθερότητα και ανάπτυξη αµέσως και
πλήρως. Κατά τους προηγούµενους 18 µήνες, λήφθηκαν πολλές αποφάσεις µεγάλης
εµβέλειας. Για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ως σύνολο,
οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο.
Υπάρχει κίνδυνος η κρίση να καταστεί συστηµική. Σήµερα, είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο
να βρεθεί µια λύση που θα σπάσει τον φαύλο κύκλο των αµφιβολιών για τη βιωσιµότητα του
κρατικού χρέους, για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και για τις προοπτικές
ανάπτυξης της ΕΕ. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο είναι αλληλένδετα
και πρέπει να εφαρµοσθούν από κοινού το ταχύτερο δυνατόν προκειµένου να φέρουν το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν αρκεί µόνο του για την
αντιµετώπιση της σοβούσας κρίσης. Μόνον εάν αντιµετωπισθούν ως σύνολο και ληφθούν
ταυτοχρόνως, θα µπορέσουν να αποδείξουν κατά τρόπο πειστικό ότι η ΕΕ είναι σε θέση:
1. να δώσει αποφασιστική απόκριση στα προβλήµατα της Ελλάδας
2. να ενισχύσει τους µηχανισµούς προστασίας της ζώνης του ευρώ από την κρίση
3. να ενισχύσει το τραπεζικό σύστηµα, ιδίως µέσω ανακεφαλαιοποίησης
4. να επισπεύσει την εφαρµογή πολιτικών που ενισχύουν τη σταθερότητα και ανάπτυξη
5. να οικοδοµήσει µια περισσότερο εύρωστη και ολοκληρωµένη οικονοµική διακυβέρνηση
1.

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Οι συνεχιζόµενες αµφιβολίες σχετικά µε την Ελλάδα συνέβαλαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στην
υπονόµευση της εµπιστοσύνης στη δηµοσιονοµική σταθερότητα ολόκληρης της ζώνης του
ευρώ. Οι αµφιβολίες αυτές πρέπει να αρθούν αµέσως και οριστικά.
Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης από µέρους της τρόικας EΕ/EΚΤ/∆ΝΤ, προς τον σκοπό
αυτό θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:
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•

Εφόσον το τρέχον πρόγραµµα ανακτήσει τους ρυθµούς του, να εκταµιευθεί η
έκτη δόση του προγράµµατος για την Ελλάδα.

•

Να αποφασιστεί µια βιώσιµη λύση για την Ελλάδα εντός της ζώνης του ευρώ,
µέσω ενός αποτελεσµατικού δεύτερου προγράµµατος προσαρµογής
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βασιζόµενου σε επαρκή χρηµατοδότηση µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού (PSI)
και του δηµόσιου τοµέα και αυστηρούς µηχανισµούς εφαρµογής και
παρακολούθησης.
•

2.

Να συνεχιστεί η στήριξη από την ειδική οµάδα της Επιτροπής για την Ελλάδα,
υποστηρίζοντας την πλήρη και έγκαιρη εφαρµογή του προγράµµατος και
διοχετεύοντας τους διαθέσιµους πόρους των διαρθρωτικών ταµείων για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Πρόσφατα, την 21η Ιουλίου 2011, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ
και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ επιβεβαίωσαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις χώρες που υπάγονται σε προγράµµατα έως ότου αυτές
ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρµόσουν επιτυχώς τα
προγράµµατα αυτά. Υπογράµµισαν ότι, όσον αφορά τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, η
περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί µια λύση έκτακτου και µοναδικού χαρακτήρα.
Η ζώνη του ευρώ πρέπει να εξοπλιστεί πλήρως µε τα µέσα που απαιτούνται προκειµένου να
ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε σενάριο κρίσης στο µέλλον. Η ύπαρξη των αναγκαίων µέσων
θα διηύρυνε το φάσµα εναλλακτικών λύσεων και θα παρείχε συγχρόνως τα πολύ αναγκαία
εχέγγυα που θα καθησύχαζαν τους φορείς της αγοράς. Οι πρόσφατες αποφάσεις για τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ) συνέβαλαν τα µάλλα στη δηµιουργία των
µέσων αυτών, αν και οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να συµπληρωθούν.
Το πρώτο βήµα είναι να θέσουµε γρήγορα σε εφαρµογή τις αποφάσεις που λήφθηκαν στις
συνόδους κορυφής της ζώνης του ευρώ τον Μάρτιο και στις 21 Ιουλίου 2011, ώστε να
αυξηθούν η ευελιξία και η αποτελεσµατικότητα του ΕΤΧΣ (και του ΕΜΣ), ιδίως σε σχέση µε
τα ακόλουθα:

EL

•

Προληπτικά προγράµµατα. Πρόσβαση στους διαύλους αυτούς θα πρέπει να
παρέχεται υπό τον όρο ότι τα αιτούντα κράτη µέλη θα αποδέχονται την
εφαρµογή προγραµµάτων βαθµιαίας µακροοικονοµικής προσαρµογής, κατόπιν
διαβούλευσης µε την Επιτροπή και µε την ΕΚΤ. Απαιτείται αυστηρότερη
παρακολούθηση και επιτήρηση - θα µπορούσε να ληφθεί πολιτική απόφαση
σχετικά, ώστε να περιληφθούν στον κώδικα δεοντολογίας για το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

•

Παροχή αρωγής στα κράτη µέλη για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών, µέσω της χορήγησης δανείων σε χώρες που δεν υπάγονται σε
προγράµµατα, ως συµπλήρωµα σε λύσεις που προβλέπουν τη συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα και µε κρατικά µέσα όπου κρίνεται αναγκαίο.

•

Βελτίωση της δυνατότητας του ΕΤΧΣ να παρεµβαίνει, αφενός, στις
πρωτογενείς αγορές αγοράζοντας κρατικά οµόλογα και, αφετέρου, στις
δευτερογενείς αγορές, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις και κίνδυνοι για
τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, υπό τους κατάλληλους όρους.
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Πέραν τούτων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών προστασίας
µεγιστοποιώντας τη χρήση του ΕΤΧΣ, χωρίς να αυξηθούν οι εγγυήσεις που το στηρίζουν και
βάσει των κανόνων της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά τη νοµισµατική
χρηµατοδότηση.
Η επίσπευση της εισαγωγής του ΕΜΣ θα ενίσχυε επίσης την εµπιστοσύνη στον µηχανισµό
επίλυσης κρίσεων και θα απέφερε τα πλεονεκτήµατα που παρέχει ένα ισχυρότερο, µόνιµο
µέσο. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών τεχνικής
προπαρασκευής και κύρωσης, ώστε ο ΕΜΣ να αρχίσει να λειτουργεί έως, π.χ., τα µέσα του
2012.
Η EΚΤ διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση δηµοσιονοµικής σταθερότητας
στο σύνολο της ζώνης του ευρώ παρέχοντας επαρκή ρευστότητα στον τραπεζικό τοµέα της
ζώνης του ευρώ και στηρίζοντας την ορθή λειτουργία των αγορών κρατικών οµολόγων, µε
παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών.
3.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Ι∆ΙΩΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τόσο από ρυθµιστικής όσο και από χρηµατοοικονοµικής άποψης, καταβλήθηκαν τεράστιες
προσπάθειες για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών δεδοµένου του ρόλου που
διαδραµατίζουν στη σταθερότητα και στη λειτουργία της οικονοµίας µας. Οι τράπεζες
βελτίωσαν επίσης σηµαντικά την ποιότητα και την ποσότητα της κεφαλαιακής τους βάσης.
Η ΕΕ αναθεώρησε σε βάθος τον τρόπο εποπτείας των τραπεζών και έλαβε νοµοθετικά µέτρα
για την αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες, µε
σκοπό την αντιµετώπιση επισφαλών πράξεων επανατιτλοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
οι πολιτικές αµοιβών δεν θα ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου και να
αυξηθεί η προστασία των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών έως το ισχύον όριο των 100
000 ευρώ. Με την ταχεία έκδοση της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων («ΟΚΑ IV») θα
θεσπιστεί ένας υγιής δείκτης κεφαλαίων για τις τράπεζες και θα εφαρµοστούν τα πρότυπα της
Βασιλείας III.
Λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στις αγορές κρατικών χρεογράφων, αυξήθηκε η
αστάθεια, ενώ ο τραπεζικός τοµέας αντιµετωπίζει όλο και περισσότερες πιέσεις. Για το άµεσο
µέλλον, οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των
τραπεζών σε ρευστότητα, και ιδίως στην αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης ρευστότητας
στον τραπεζικό τοµέα, σε συνδυασµό µε µέτρα για την ενίσχυση του κεφαλαίου των
τραπεζών που το χρειάζονται.
Για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στον τραπεζικό τοµέα της ΕΕ, απαιτείται συντονισµένη
και στοχοθετηµένη προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης, σε συνδυασµό µε τα άλλα στοιχεία
αυτής της στρατηγικής. Προς τον σκοπό αυτό, απαιτούνται συντονισµένες προσπάθειες από
τα κράτη µέλη, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, από κοινού µε την Επιτροπή. Μια στρατηγική για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών υπό την καθοδήγηση της EBA θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
•
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Κάλυψη όλων των δυνητικά συστηµικών τραπεζών σε όλα τα κράτη µέλη –
δηλ. των τραπεζών στις οποίες η EBA διενήργησε τις δοκιµές αντοχής τον
Ιούλιο του 2011, εκτός από ορισµένες µικρότερες εγχώριες τράπεζες που δεν
δραστηριοποιούνται διεθνώς.
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•

Καταγραφή όλων των ανοιγµάτων των σχετικών τραπεζών σε κρατικά
χρεόγραφα της ΕΕ (συνετή αποτίµηση όλων των κρατικών τίτλων
χρεογράφων, είτε βρίσκονται σε τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είτε σε
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών) ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια ως προς
την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.

•

Απαίτηση για προσωρινά σηµαντικά υψηλότερο δείκτη κεφαλαίων για
ύψιστης ποιότητας κεφάλαια, αφού ληφθούν υπόψη τα εκάστοτε ανοίγµατα. Ο
ορισµός του κεφαλαίου ταυτίζεται σε γενικές γραµµές µε τον ορισµό που
προβλέπεται στη διεθνή συµφωνία της Βασιλείας III που θα πρέπει να
επιτευχθεί το 2015.

•

Οι τράπεζες που δεν διατηρούν τα αναγκαία κεφάλαια θα πρέπει να υποβάλουν
σχέδια ανακεφαλαιοποίησης και να τα εφαρµόσουν το ταχύτερο δυνατόν. Από
πρακτικής άποψης, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν αυτές
τις απαιτήσεις στο πλαίσιο των υφιστάµενων εποπτικών τους εξουσιών υπό τη
µορφή συµπληρωµατικών ρυθµιστικών αποθεµατικών που θα αποτρέπουν τη
διανοµή µερισµάτων ή µπόνους πριν ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση.

•

Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιµοποιούν καταρχάς ιδιωτικές πηγές κεφαλαίων,
µεταξύ άλλων µέσω αναδιαρθρώσεων και µετατροπής χρέους σε µετοχικούς
τίτλους. Εν ανάγκη, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να τις στηρίζουν και,
εάν η στήριξη αυτή δεν είναι διαθέσιµη, η ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να
χρηµατοδοτείται µέσω δανείου από το ΕΤΧΣ. Κάθε ανακεφαλαιοποίηση από
δηµόσιους πόρους θα πρέπει να είναι συµβατή µε τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει πέραν του 2011
την εφαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων όσον
αφορά τις ενισχύσεις στις τράπεζες.

Συγχρόνως, οι εργασίες που βρίσκονται εν εξελίξει για ένα νέο σύστηµα ρύθµισης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή
θα υποβάλει τις υπόλοιπες προτάσεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ιδίως όσον αφορά
την ενίσχυση των κανόνων για τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τη
διαφάνεια και τη συµπεριφορά στην αγορά σε όλες τις πλατφόρµες διαπραγµάτευσης, την
ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέµηση της κατάχρησης αγοράς,
συµπεριλαµβανοµένων ποινικών κυρώσεων, και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εξυγίανση
των τραπεζών. Θα είναι εξαιρετικά σηµαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία έγκριση όλων αυτών
των προτάσεων από τα θεσµικά όργανα που συννοµοθετούν, στην ιδανική περίπτωση εντός
12 µηνών αφότου υποβληθούν από την Επιτροπή.
Ο προτεινόµενος φόρος χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να εγκριθεί µε την ίδια
ταχύτητα ως µέσο εξασφάλισης της δίκαιης συµβολής του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην
ανάκαµψη. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τη θέσπισή του σε παγκόσµιο επίπεδο.
4.

EΠΙΣΠΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα περισσότερα κράτη µέλη δεν έχουν περιθώρια για νέα δηµοσιονοµικά κίνητρα διότι
πρέπει να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Πρέπει να
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επικεντρωθούµε στην εφαρµογή των ειδικών κατά χώρα συστάσεων που διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαµήνου και στην ιεράρχηση των δηµόσιων δαπανών σε
τοµείς οικονοµικής ανάπτυξης, εξαλείφοντας τα εµπόδια και αξιοποιώντας το
υποχρησιµοποιούµενο δυναµικό. Τα κράτη µέλη, ιδίως εκείνα που αντιµετωπίζουν εντάσεις
στις αγορές κρατικών χρεογράφων, πρέπει να αναλάβουν δεσµεύσεις για ισχυρότερες
µεταρρυθµίσεις που θα αυξήσουν την οικονοµική ανάπτυξη.
Έχουµε στη διάθεσή µας διάφορους µηχανισµούς µόχλευσης της διαρθρωτικής ανάπτυξης σε
επίπεδο ΕΕ· η καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς, η µεγιστοποίηση των εµπορικών µας
επιδόσεων και η εκµετάλλευση του δυναµικού που προσφέρουν οι εµπορικές συµφωνίες που
συνάφθηκαν πρόσφατα, αποτελούν ορισµένα µόνον από τα στοιχεία αυτά. Επιπλέον, η
τρέχουσα κρίση δείχνει ότι πρέπει να εντάξουµε την ανταγωνιστικότητα στις πολιτικές της
ΕΕ. Ιδιαίτερα οφέλη µπορούµε να αποκοµίσουµε από δράσεις εστιασµένες σε τεχνολογικούς
τοµείς µε µεγάλο αναπτυξιακό δυναµικό, µέσω της ανάπτυξης µιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς.
Μια στοχευµένη ώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης θα µπορούσε να
επιτευχθεί ως εξής:
•

•
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Καλύτερη αξιοποίηση όσων έχουν συµφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, π.χ.:
•

Πλήρης εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

•

Περάτωση της ολοκληρωµένης αγοράς ενέργειας που θα δώσει στους
καταναλωτές δυνατότητα επιλογής µεταξύ προµηθευτών και θα
καταστήσει τις αγορές πλήρως προσπελάσιµες για τους παρόχους
ενέργειας.

•

Η εφαρµογή της οδηγίας για τις καθυστερηµένες πληρωµές πρέπει να
µετατεθεί από τον Μάρτιο του 2013 στον Ιανουάριο του 2012, για να
παρασχεθεί βοήθεια στις ΜΜΕ.

•

Πλήρης εφαρµογή της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µε την
Κορέα.

Επιτάχυνση της έγκρισης των προτάσεων που εκκρεµούν στο πλαίσιο της
διαδικασίας συναπόφασης:
•

Η προτεινόµενη ενιαία ευρωπαϊκή κατοχύρωση των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας σε 25 κράτη µέλη εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε µείωση
του σχετικού κόστους των επιχειρήσεων κατά 80%.

•

Η εκκρεµούσα αναθεώρηση της οδηγίας για τους ετήσιους λογαριασµούς
θα απλουστεύσει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, ιδίως µε τις
απαλλαγές που προβλέπονται για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.

•

Η αύξηση των ποσοστών συγχρηµατοδότησης για τα διαρθρωτικά
ταµεία στις χώρες που υπάγονται σε πρόγραµµα, όπως προτείνεται, θα
επιτρέπει την ταχεία κινητοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη της
οικονοµικής ανάπτυξης.
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•

•

Η προτεινόµενη οδηγία για την εξοικονόµηση ενέργειας θα προωθήσει
την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.

•

Σύναψη των υπό προπαρασκευή εµπορικών συµφωνιών µε βασικούς
στρατηγικούς εταίρους.

•

Υιοθέτηση των προτάσεων σχετικά µε την φορολόγηση των
αποταµιεύσεων και άλλες φορολογικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη
υποβληθεί.

•

Ανάθεση στην Επιτροπή της διαπραγµάτευσης φορολογικών συµφωνιών
για το σύνολο της ΕΕ µε τρίτες χώρες µε σκοπό την αποτελεσµατική
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης.

•

Υιοθέτηση του προαιρετικού Κοινού Ευρωπαϊκού ∆ίκαιου των
Πωλήσεων.

Επίσπευση µελλοντικών προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή τους
επόµενους µήνες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται:
•

•

Οι δώδεκα προτάσεις της Πράξης για την ενιαία αγορά, µεταξύ των
οποίων:
–

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια σε
ολόκληρη την Ευρώπη µέσω ενός διαβατηρίου ΕΕ.

–

Θέσπιση κοινής νοµικής βάσης για την αµοιβαία αναγνώριση της
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας και της ηλεκτρονικής
υπογραφής πέραν των συνόρων.

–

Αναθεώρηση του πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων για τη
θέσπιση απλούστερων κανόνων και διαφανέστερων διαδικασιών.

Άλλες προτάσεις:
–

Μια πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για νέους» για την προώθηση της
απασχόλησης των νέων, ιδίως την πρόσβαση σε µια πρώτη θέση
εργασίας.

–

Νοµοθεσία
περί συλλογικών
δικαιωµάτων διαχείρισης/
πνευµατικής ιδιοκτησίας µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ενιαίας
αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας· εκτιµάται ότι αυτό
θα τριπλασιάσει τις επιγραµµικές πωλήσεις µουσικής.

Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται δύσκολο να επιτευχθεί συµφωνία για προτάσεις µε
ταχεία διαδικασία, πρέπει να µελετηθεί το ενδεχόµενο της ενισχυµένης συνεργασίας.
Αυτό πρέπει να συµπληρωθεί µε στοχοθετηµένες επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ. Την επόµενη
εβδοµάδα, η Επιτροπή θα δροµολογήσει την Πρωτοβουλία για τα οµόλογα έργου στο πλαίσιο
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προτείνοντας µια πειραµατική φάση σχετικά, στο πλαίσιο
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του τρέχοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτόν, θα µπορέσουµε να
διευρύνουµε την βάση των επενδυτών για τη χρηµατοδότηση των µεγάλων επενδύσεων σε
υποδοµές που είναι απαραίτητες τόσο για την ΕΕ όσο και για την ενιαία αγορά. Η
πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί περαιτέρω στην πρόταση της Επιτροπής για τη ∆ιευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη αυτής πρέπει να εξετάσουν επειγόντως τους τρόπους µε τους
οποίους η ΕΤΕπ, που λειτουργεί µε γνώµονα τις πολιτικές της ΕΕ, θα µπορούσε να κάνει
περισσότερα για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων µε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα,
περιλαµβανοµένης της χρήσης καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων. Προς τούτο, η Επιτροπή
θα διερευνήσει τρόπους ενίσχυσης των πόρων και της κεφαλαιακής βάσης της ΕΤΕπ, ούτως
ώστε να µπορεί να χορηγεί δάνεια στην πραγµατική οικονοµία.
5.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΙΑΣ
ΕΥΡΩΣΤΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΚΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κατά βάση, η αποκατάσταση της σταθερότητας και της διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης
στη ζώνη του ευρώ και στην ευρύτερη ΕΕ µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε την άσκηση υγιών
πολιτικών σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο και υπό την καθοδήγηση της αρµόζουσας
κοινοτικής διακυβέρνησης.
Αυτό πρέπει να αποτελεί απόρροια µιας αυξηµένης
αποφασιστικότητας των κρατών µελών να αποκαταστήσουν και να ενισχύσουν τη
βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους µέσω του κατάλληλου συνδυασµού δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης.
Το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο και η νέα νοµοθεσία της λεγόµενης «εξάδας» µέτρων ήδη παρέχουν
ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης που πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, περιλαµβανοµένης
της κοινοτικής διάστασής του. Η διάσταση της ζώνης του ευρώ πρέπει να είναι εντονότερη
κατά τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον εκ των υστέρων έλεγχο των πολιτικών των
κρατών µελών, ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών
µε βάση βαθµιαία αυστηρότερες διαδικασίες επιτήρησης (δηλαδή, οι οποίες θα συνεπάγονται
µεγαλύτερους περιορισµούς για τους εθνικούς προϋπολογισµούς και τις εθνικές οικονοµικές
πολιτικές), πράγµα το οποίο θα έχει ως συνέπεια µεγαλύτερη ευθύνη ολοκλήρωσης και
πειθαρχίας σε επίπεδο οικονοµικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, µε την επιβολή
απαρέγκλιτων κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να µελετηθεί η περαιτέρω ενίσχυση
του ρόλου του Επιτρόπου που είναι αρµόδιος για τις οικονοµικές και νοµισµατικές υποθέσεις.
Η Επιτροπή εξήγγειλε ότι προτίθεται να εργασθεί προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου και
συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης µε βάση την κοινοτική
µέθοδο και θα υποβάλει τις απαιτούµενες προς τον σκοπό αυτόν προτάσεις.
Με βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της ζώνης του ευρώ, στις 21
Ιουλίου 2011, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σε στενό συντονισµό µε τον
Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωοµάδας, θα υποβάλει συγκεκριµένες
προτάσεις για τον τρόπο βελτίωσης των µεθόδων εργασίας και της διαχείρισης κρίσεων στη
ζώνη του ευρώ, µε την εφαρµογή µιας απλούστερης διαδικασίας µεταξύ της συνόδου
κορυφής της ζώνης του ευρώ, της Ευρωοµάδας και της οµάδας εργασίας της ζώνης του ευρώ.
Επιπλέον, για να βελτιωθεί η οικονοµική διακυβέρνηση στο µέλλον πρέπει:
•

EL

Να εφαρµόσουµε την «εξάδα» µέτρων το συντοµότερο δυνατόν, µεταξύ
άλλων, µε ισχυρότερα εργαλεία πρόληψης και διόρθωσης στο πλαίσιο του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (κριτήρια ως προς το
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έλλειµµα/χρέος) και µε την εφαρµογή των νέων διαδικασιών για τις
µακροοικονοµικές ανισορροπίες (διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών).
•

Να ενισχύσουµε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο συντονισµού οικονοµικής πολιτικής
ώστε να ενταθεί η επιτήρηση των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών,
µεταξύ άλλων, µε την ένταξη του Συµφώνου για το Ευρώ+ στις σχετικές
διαδικασίες.

Παρότι η ταχεία και αυστηρή εφαρµογή της νέας «εξάδας» µέτρων θα αποτελέσει πρόκληση,
είναι ανάγκη να προχωρήσουµε ακόµη περισσότερο, ως εξής:
•

Με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της οικονοµικής και
δηµοσιονοµικής επιτήρησης των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ που
ζητούν ή λαµβάνουν χρηµατοδοτική συνδροµή από το ΕΤΧΣ, τον ΕΜΣ, το
∆ΝΤ ή άλλο διεθνή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Η Επιτροπή θα υποβάλει
πρόταση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου
136.

•

Με την παρακολούθηση των εθνικών δηµοσιονοµικών πολιτικών των κρατών
µελών της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία υπερβολικού
ελλείµµατος /χωρών υπαγόµενων σε πρόγραµµα µέσω µιας διαδικασίας της
Επιτροπής/του Συµβουλίου που θα επιτρέπει στην Επιτροπή / στο Συµβούλιο
να παρεµβαίνει, π.χ. για να εξετάζει εκ των προτέρων τα σχέδια των εθνικών
προϋπολογισµών, να ζητά δεύτερη ανάγνωση σε σοβαρές περιπτώσεις, να
προτείνει τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους και να παρακολουθεί τη
δηµοσιονοµική εκτέλεση. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 136, που θα καθορίζει τα
επί µέρους µέτρα και προϋποθέσεις που θα ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές.

•

Παράλληλα µε την ισχυρότερη εσωτερική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ,
είναι ανάγκη να προχωρήσουµε προς µια οµοιογενέστερη εξωτερική
εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις
σχετικά µε τις ενέργειες που απαιτούνται προς τούτο.

•

Με την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων έκδοσης «οµολόγων
σταθερότητας» ως µέρους του οπλοστασίου µέσων πολιτικής για τη ζώνη του
ευρώ, στο πλαίσιο µιας πιο ενισχυµένης οικονοµικής διακυβέρνησης. Η
Επιτροπή θα δηµοσιεύσει Πράσινη Βίβλο για τις κυριότερες εναλλακτικές
δυνατότητες στο θέµα αυτό, πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Για να επισπευσθεί η επίτευξη καλύτερης οικονοµικής διακυβέρνησης, πρέπει να
προβλέπεται ενισχυµένη συνεργασία σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες, διαφορετικά, η
λήψη αποφάσεων θα εκκρεµούσε επί µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τέλος, ενδέχεται να αποδειχθεί σκόπιµη η κατοχύρωση ενός µέρους ή του συνόλου των
µέτρων αυτών στο πλαίσιο επίσηµης αναθεώρησης της Συνθήκης. Αυτό δεν θα αποτελούσε
άµεση απόκριση στην τρέχουσα κρίση, η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την ταχεία και
αποφασιστική εφαρµογή των µέτρων που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Μόλις
γίνει αυτό, θα µπορούσαν να προβλεφθούν αλλαγές στη Συνθήκη ώστε να παγιωθεί και να
αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα η νέα κοινοτική αρχιτεκτονική που τώρα
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δηµιουργείται µέσω δευτερογενούς νοµοθεσίας. Η τροποποίηση της Συνθήκης ενδεχοµένως
να συνέβαλλε στην εξασφάλιση της συνέπειας που απορρέει από µια βαθύτερη ολοκλήρωση
εντός της ζώνης του ευρώ µε το σύνολο της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά.
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