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ΨΗΦΙΣΜΑ
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(υιοθετήθηκε κατά την 478η σύνοδο ολομέλειας)
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Κατά τη σύνοδο ολομέλειας που πραγματοποίησε στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2012 (συνεδρίαση της 
22ας  Φεβρουαρίου),  η  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  υιοθέτησε  το  παρόν 
ψήφισμα με 157 ψήφους υπέρ, 30 ψήφους κατά και 12 αποχές.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία της για 
την  κατάσταση  στην  Ένωση  και  απηύθυνε  επείγουσα  έκκληση  στα  ευρωπαϊκά  όργανα  και  στις  
κυβερνήσεις  των  κρατών  μελών  να  πράξουν  ό,τι  εμπίπτει  στην  αρμοδιότητά  τους  για  να 
επιβεβαιώσουν  έμπρακτα  την  απόλυτη  και  αδιαμφισβήτητη  αξία  της  ευρωπαϊκής  ενότητας  και 
υιοθέτησε το ακόλουθο ψήφισμα.

1. H EOKE:

− εκφράζει  τη  λύπη  της  για  τις  αναβολές  και  τις  διχόνοιες  που  εκδηλώθηκαν  μεταξύ 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή ακριβώς που η Ευρώπη όφειλε να 
είναι αποφασιστική, ενωμένη και αλληλέγγυα·

− εκφράζει  μεν  την  ικανοποίησή  της  για  τη  συμφωνία  που  επιτεύχθηκε  τη  Δευτέρα 
20 Ιανουαρίου  στους  κόλπους  της  Ευρωομάδας  αναφορικά  με  το  δεύτερο  σχέδιο 
χορήγησης βοήθειας προς την Ελλάδα, αλλά αποδοκιμάζει τις καθυστερήσεις και την 
κωλυσιεργία που σημειώθηκαν πριν βρεθεί μια τελική λύση·

− δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχη ως προς τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτού του 
σχεδίου και ζητά από το Συμβούλιο να στηρίξει μέτρα υπέρ της οικονομικής ανάκαμψης, 
ιδίως όσων χωρών έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση·

− υπενθυμίζει  την  ανάγκη  επένδυσης  στην  πραγματική  οικονομία,  μέσω  ακριβώς  της 
υιοθέτησης μιας πραγματικής βιομηχανικής πολιτικής, ώστε να απεμπλακεί η Ευρώπη 
από τη δίνη της τρέχουσας κρίσης

− χαιρετίζει την πρωτοβουλία-επιστολή των 12 εθνικών κυβερνήσεων προς το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. H EOKE διαπιστώνει ότι οι πολίτες αμφισβητούν όλο και περισσότερο το έργο των οργάνων 
της Ένωσης, και συνεπώς αμφισβητούν και την ίδια την Ένωση, αποδίδοντας ταυτόχρονα σε 
αυτήν τα δεινά που υφίσταται.

3. H  EOKE  δεν  μπορεί  να  αποδεχθεί  διατάξεις  που  αφορούν  αποκλειστικά  σε  ζητήματα 
δημοσιονομικής  λιτότητας  και  φορολογίας  και  εκτιμά  ότι  η  οικονομική  πολιτική  που 
ακολουθείται  στην  ευρωζώνη  και  γενικότερα  στην  ΕΕ πρέπει  να  είναι  πιο  φιλόδοξη  και 
σφαιρική.

4. Η  ΕΟΚΕ  υπογραμμίζει  τον  κεντρικό  ρόλο  που  πρέπει  να  διαδραματίσει  η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ως φορέας του γενικού συμφέροντος των Ευρωπαίων, κυρίως στην εφαρμογή των 
μέτρων  της  οικονομικής  και  νομισματικής  πολιτικής,  συμπεριλαμβανομένων  αυτών  που 
προβλέπει η νέα διακυβερνητική Συνθήκη.
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5. Η ΕΟΚΕ επισημαίνει,  εν  προκειμένω,  την  ανάγκη  να  δοθεί  νέα  ώθηση  στη  στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και δη σε δράσεις υπέρ των νέων, της έρευνας, της καινοτομίας και της 
πράσινης οικονομίας. Επίσης, το όργανο συγχαίρει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Barroso για τις νέες δράσεις που εξήγγειλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Ιανουαρίου 
2012 με αντικείμενο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και τον 
καλεί να προβεί στην ταχεία λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για το εν λόγω ζήτημα. Συν 
τοις άλλοις, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τα μέτρα υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
μέτρα τα οποία συνάδουν απολύτως με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο.

6. Η  ΕΟΚΕ  τονίζει  το  γεγονός  ότι  κατά  τις  διαπραγματεύσεις  σχετικά  με  τις  μελλοντικές 
πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει 
αυξημένο  και,  σε  κάθε  περίπτωση,  επαρκή  προϋπολογισμό.  Η  ΕΟΚΕ  υποστηρίζει  εν 
προκειμένω την πρόταση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξεύρεση νέων ιδίων πόρων με 
σκοπό  τη  χρηματοδότηση  του  ενωσιακού  προϋπολογισμού,  καθώς  και  για  τη  χρήση 
διαφόρων μορφών δημοσίων και/ή ιδιωτικών επενδύσεων. Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ θα 
εκπονήσει έκθεση με θέμα το κόστος της υποθετικής απουσίας μιας ενωμένης Ευρώπης, στην 
οποία  θα  αναδεικνύονται  τα  οφέλη  που  συνεπάγεται  η  ευρεία  ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση. 
Επιπροσθέτως, η ΕΟΚΕ εμμένει στη θέση της για αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των χωρών 
που  προσχώρησαν  στην  ΕΕ  μετά  το  2004  όσον  αφορά  στα  όρια  και  στα  κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την άντληση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά Ταμεία.

7. Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την ιδέα ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
στην προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης στην ευρωζώνη. Επίσης τάσσεται υπέρ 
των μέτρων χρηματοοικονομικής μηχανικής τα οποία προκρίνουν τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις 
και τις χρηματαγορές (ευρωομόλογα) ως πηγή χρηματοδότησης μακρόπνοων έργων για την 
οικονομική ανάκαμψη.

8. Επομένως, η EOKE καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές αρχές:

− να μην αποδυναμωθούν με οιονδήποτε τρόπο οι ισχύουσες Συνθήκες και τα όργανα που 
αυτές προβλέπουν·

− να λάβουν μέτρα στο επίπεδο της Ένωσης τα οποία να ευνοήσουν την ανάπτυξη και να 
υποστηρίξουν τη δημιουργία υποδομών και  τις  προσπάθειες των μικρών και  μεσαίων 
επιχειρήσεων, την πρόσβαση των νέων στην απασχόληση, καθώς και δράσεις που να 
συνθέτουν μία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, αποτελεσματική και οικολογική·

− να υιοθετήσουν έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών και 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής·

− να απευθύνονται με τρόπο ενιαίο τόσο απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες όσο και στον 
υπόλοιπο κόσμο·

− να στείλουν ένα θετικό μήνυμα στην ευρωπαϊκή νεολαία, προβάλλοντας την ΕΕ ως την 
απάντηση στην κρίση και ως μια ικανοποιητική προοπτική για το μέλλον της·

− να  βασίσουν  τις  αποφάσεις  που  θα  ληφθούν  σε  όλα  τα  επίπεδα  στην  ουσιαστική 
συγκατάθεση  των  πολιτών,  μέσω  διαδικασιών  που  να  προβλέπουν  την  πραγματική 
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συμμετοχή του Ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και την ουσιαστική 
διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αξιοποιώντας τον αυτόνομο 
κοινωνικό διάλογο.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και

Κοινωνικής Επιτροπής

Staffan NILSSON

_____________

CESE 585/2012 fin - ΝΠ/ΑΔ/ΒΘ/ελ


	1. H EOKE:
	2. H EOKE διαπιστώνει ότι οι πολίτες αμφισβητούν όλο και περισσότερο το έργο των οργάνων της Ένωσης, και συνεπώς αμφισβητούν και την ίδια την Ένωση, αποδίδοντας ταυτόχρονα σε αυτήν τα δεινά που υφίσταται.
	3. H EOKE δεν μπορεί να αποδεχθεί διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά σε ζητήματα δημοσιονομικής λιτότητας και φορολογίας και εκτιμά ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθείται στην ευρωζώνη και γενικότερα στην ΕΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και σφαιρική.
	4. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως φορέας του γενικού συμφέροντος των Ευρωπαίων, κυρίως στην εφαρμογή των μέτρων της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπει η νέα διακυβερνητική Συνθήκη.
	5. Η ΕΟΚΕ επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και δη σε δράσεις υπέρ των νέων, της έρευνας, της καινοτομίας και της πράσινης οικονομίας. Επίσης, το όργανο συγχαίρει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso για τις νέες δράσεις που εξήγγειλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Ιανουαρίου 2012 με αντικείμενο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και τον καλεί να προβεί στην ταχεία λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για το εν λόγω ζήτημα. Συν τοις άλλοις, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τα μέτρα υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέτρα τα οποία συνάδουν απολύτως με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο.
	6. Η ΕΟΚΕ τονίζει το γεγονός ότι κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει αυξημένο και, σε κάθε περίπτωση, επαρκή προϋπολογισμό. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει εν προκειμένω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξεύρεση νέων ιδίων πόρων με σκοπό τη χρηματοδότηση του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς και για τη χρήση διαφόρων μορφών δημοσίων και/ή ιδιωτικών επενδύσεων. Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ θα εκπονήσει έκθεση με θέμα το κόστος της υποθετικής απουσίας μιας ενωμένης Ευρώπης, στην οποία θα αναδεικνύονται τα οφέλη που συνεπάγεται η ευρεία ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επιπροσθέτως, η ΕΟΚΕ εμμένει στη θέση της για αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 όσον αφορά στα όρια και στα κριτήρια επιλεξιμότητας για την άντληση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά Ταμεία.
	7. Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την ιδέα ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης στην ευρωζώνη. Επίσης τάσσεται υπέρ των μέτρων χρηματοοικονομικής μηχανικής τα οποία προκρίνουν τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και τις χρηματαγορές (ευρωομόλογα) ως πηγή χρηματοδότησης μακρόπνοων έργων για την οικονομική ανάκαμψη.
	8. Επομένως, η EOKE καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές αρχές:

