
είναι η διαδικασία µέσω της �π�ίας έ��υν εναρµ�νιστεί �ι �ικ�ν�µικές και ν�µισµατικές π�λιτικές
�ρισµένων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η �π�ία έ�ει �δηγήσει στη γέννηση τ�υ Ευρώ και
την µετέπειτα εισαγωγή των �αρτ�ν�µισµάτων και κερµάτων Ευρώ απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ σε δώδεκα
κράτη µέλη. Μετά τη γέννηση τ�υ Ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε!α ανέλα"ε την ευθύνη για την
ε%αρµ�γή της ευρωπαϊκής ν�µισµατικής π�λιτικής.Τα �ργανα λήψης απ�%άσεων της ΕΚΤ δια�ειρί!�νται
τώρα τ� Ευρωπαϊκ� Σύστηµα των Κεντρικών Τραπε!ών και τα κύρια καθήκ�ντά τ�υς είναι  η δια�είριση:
των �ρηµατικών π�σών π�υ "ρίσκ�νται σε κυκλ�%�ρία, των συναλλαγών συναλλάγµατ�ς, των επίσηµων
απ�θεµάτων σε συνάλλαγµα των κρατών µελών και της �µαλής λειτ�υργίας των συστηµάτων πληρωµής.
Τ� Ευρώ είναι τώρα τ� µ�ναδικ� ν�µισµα για περισσ�τερ�υς απ� 300 εκατ�µµύρια Ευρωπαί�υς.

Η )ΝΕ συνεπάγεται τ� στεν� συντ�νισµ� των εθνικών �ικ�ν�µικών π�λιτικών, �ι �π�ίες πλέ�ν α%�ρ�ύν
και �λες τις υπ�λ�ιπες �ώρες. Σ�εδιά!�νται �ι Γενικ�ί Πρ�σανατ�λισµ�ί των )ικ�ν�µικών Π�λιτικών των
κρατών µελών και της Ένωσης και αυτ�ί απ�τελ�ύν  τ� "ασικ� εργαλεί� για τ� συντ�νισµ� των
�ικ�ν�µικών π�λιτικών της ΕΕ. Ετησίως, γίν�νται συστάσεις στα κράτη µέλη, για να ε/ασ%αλιστεί η
κατάλληλη ε%αρµ�γή της κ�ινής �ικ�ν�µικής π�λιτικής. Στα πλαίσια τ�υ «Συµ%ών�υ Σταθερ�τητας και
Ανάπτυ/ης» �ι κυ"ερνήσεις πρέπει να απ�%εύγ�υν τα υπερ"�λικά δηµ�σια ελλείµµατα. Ενδέ�εται
µάλιστα να  απ�στέλλ�νται πρ�ειδ�π�ιήσεις και να επι"άλλ�νται �ικ�ν�µικές κυρώσεις σε �π�ι� κράτ�ς
µέλ�ς, δεν συµµ�ρ%ώνεται µε  αυτ�.

η συνεργασία µετα/ύ των κρατών µελών της ΕΕ σε θέµατα π�υ α%�ρ�ύν τ� συντ�νισµ� των ν�µισµατικών
και �ικ�ν�µικών π�λιτικών (συµπεριλαµ"αν�µένης της %�ρ�λ�γικής π�λιτικής και των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων) πρέπει να έ�ει ως στ��� την επίτευ/η σταθερ�τητας στις τιµές, αει%�ρ�υ �ικ�ν�µικής
ανάπτυ/ης και πλήρ�υς απασ��λησης. Η τα�ύτερη ευρωπαϊκή και διεθνής �ικ�ν�µική �λ�κλήρωση και
ν�µισµατική ένωση, ιδιαιτέρως µετά την εισαγωγή τ�υ ενιαί�υ ν�µίσµατ�ς, αύ/ησε την ανάγκη για
στεν�τερ� συντ�νισµ� των ν�µισµατικών και �ικ�ν�µικών π�λιτικών µετα/ύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� στη Λισσα"�να (Μάρτι�ς 2000), �ι αρ�ηγ�ί των κρατών και των κυ"ερνήσεων
σ�εδίασαν µια στρατηγική για την ε%αρµ�γή συγκεκριµένων στ��ων και πρ�θεσµιών για την απ� κ�ιν�ύ
ε%αρµ�γή  διαδικασίας µεταρρύθµισης των �ικ�ν�µικών, περι"αλλ�ντικών, εργασιακών και κ�ινωνικών
π�λιτικών. Η απ�καλ�ύµενη «στρατηγική της Λισσα"�νας» πρέπει να λη%θεί ως µια στρατηγική για τη
"ελτίωση τ�υ ευρωπαϊκ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ και κ�ινωνικ�ύ µ�ντέλ�υ. Αυτ� απαιτεί απ�τελεσµατική
ευρωπαϊκή, κ�ινωνική και περι"αλλ�ντική διακυ"έρνηση και α%�σίωση στις κ�ινές αρ�ές αλληλεγγύης
και αει%�ρ�υ ανάπτυ/ης.

!ητά την ισ�υρή και συντ�νισµένη ν�µισµατική και �ρηµατ��ικ�ν�µική π�λιτική π�υ θα διατηρεί
σε �αµηλ� επίπεδ� τα επιτ�κια αλλά και θα ελευθερώνει  τ� επενδυτικ� κε%άλαι� και θα ενθαρρύνει
την κατανάλωση. Παρ�λ' αυτά, τ� Ευρώ – εκτ�ς απ� τα �ικ�ν�µικά �%έλη π�υ επι%έρει – απ�τελεί την
έκ%ραση της θέλησης για συνεργασία και συνέ�ιση της π�ρείας για την π�λιτική έντα/η καθώς και
της ε/άπλωσης της �ικ�ν�µικής σταθερ�τητας σε �λ�κληρη της Ευρώπη. Η )µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ

Κ�ιν�"�υλευτική )µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς

�ικ�ν�µική Π�λιτική της Ευρώπης

Κατά την άπ�ψη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ,

Η  Σ�σιαλιστική )µάδα ()µάδα ΕΣΚ) στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� 

Η )ικ�ν�µική και Ν�µισµατική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ()ΝΕ) 



Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς διαδραµατί!ει ενεργ� ρ�λ� σε �λα τα στάδια της )ΝΕ και τ�υ Ευρώ και τα µέλη µας
συντάσσ�υν κάπ�ιες απ� τις σηµαντικές εκθέσεις τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ και έ��υν ε/ασ%αλίσει �τι τ� Κ�ιν�"�ύλι�
διαδραµατί!ει σα%ή ρ�λ� στην επί"λεψη της ν�µισµατικής π�λιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε!ας.

Σε ευρύτερες �ικ�ν�µικές παραµέτρ�υς, υπάρ�ει ιδιαίτερη ανησυ�ία µετα/ύ των εκπρ�σώπων της κεντρ�αριστεράς
στην Ευρώπη σ�ετικά µε την επίτευ/η των στ��ων των π�λιτικών ανάπτυ/ης και απασ��λησης π�υ τέθηκαν στη
σύν�δ� κ�ρυ%ής της Λισσα"�νας. Για τ� λ�γ� αυτ� επισηµαίν�υµε �τι η ΕΕ πρέπει πράγµατι να γίνει «η πι�
ανταγωνιστική και δυναµική �ικ�ν�µία �ασισµένη στη γνώση παγκ�σµίως» και θα πρέπει να λη%θ�ύν µέτρα σε τρεις
γενικ�τερ�υς τ�µείς:

• Αύ/ηση των επενδύσεων στ�υς ανθρώπιν�υς π�ρ�υς, αύ/ηση της έρευνας και πι� %ιλικές µέθ�δ�ι
παραγωγής πρ�ς τ� περι"άλλ�ν για επαναπρ�σανατ�λισµ� της στρατηγικής της Λισσα"�νας.

• Η ∆ηµ�σια )ικ�ν�µία πρέπει να συµ"άλλει στην αει%�ρ� ανάπτυ/η και απασ��ληση στα πλαίσια της
δηµ�σι�ν�µικής σταθερ�τητας,.

• )ι π�λιτικές πρέπει να συντ�νί!�νται κατάλληλα ώστε να µετατρέπ�νται σε συγκεκριµένα µέτρα.

Πιστεύ�υµε �τι πρέπει να ενθαρρυνθεί η ισ�υρή και αει%�ρ�ς �ικ�ν�µική δραστηρι�τητα, ώστε να επι%έρει
πραγµατικά και απτά �%έλη και ευκαιρίες για τ�υς απλ�ύς ανθρώπ�υς σε �λ�κληρη την ΕΕ, παρέ��ντάς τ�υς την
εκπαίδευση και τις ικαν�τητες π�υ �ρειά!�νται. Πρέπει να ενθαρρύνει τη δηµι�υργία  ικαν�π�ιητικών  θέσεων
εργασίας, να διατηρεί υψηλά επίπεδα κ�ινωνικής πρ�στασίας και να παρέ�ει ένα καθαρ�τερ� και ασ%αλέστερ�
περι"άλλ�ν. Είµαστε πεπεισµέν�ι �τι �ι πρ�τάσεις π�λιτικής π�υ έ��υµε διατυπώσει θα αν�ί/�υν τ� δρ�µ� πρ�ς
µια «στρατηγική πλ�ύσια σε απασ��ληση» για την Ευρώπη.

Η )µάδα τ�υ ΕΣΚ έ�ει ερµηνεύσει τις π�λιτικές αυτές πρ�τεραι�τητες στα παρακάτω συγκεκριµένα
επιτεύγµατα σε �λες τις π�λιτικές εργασίες τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ:

• Στενή παρακ�λ�ύθηση της επιτυ�ηµένης εισαγωγής των �αρτ�ν�µισµάτων και κερµάτων Ευρώ,
συµπεριλαµ"αν�µένης της πρ�ληπτικής και δια%αν�ύς ν�µισµατικής π�λιτικής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπε!ας,.

• Ανάπτυ/η της στρατηγικής της ν�µισµατικής π�λιτικής της ΕΚΤ πρ�ς την κατεύθυνση της
επιτυ�ηµένης σταθερ�τητας των τιµών, αλλά και των συγκεκριµένων στρατηγικών για αει%�ρ�
ανάπτυ/η και απασ��ληση.

• Πρ�ώθηση µιας πι� λ�γικής και ευέλικτης ερµηνείας τ�υ Συµ%ών�υ Σταθερ�τητας και Ανάπτυ/ης,
συµπεριλαµ"αν�µένης της αναγνώρισης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και των δηµ�σιων
και ιδιωτικών επενδυτικών πρωτ�"�υλιών.

• Ανάπτυ/η µιας διάρθρωσης διεθν�ύς ν�µισµατικ�ύ συστήµατ�ς πρ�σαρµ�σµέν�υ σε µια πι�
�ργανωµένη δια�είριση των παγκ�σµιων �ικ�ν�µικών υπηρεσιών.

• Περαιτέρω εναρµ�νιση της π�λιτικής της ΕΕ περί ανταγωνισµ�ύ, συµπεριλαµ"αν�µένης
της ενίσ�υσης τ�υ ρ�λ�υ της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής για την αντιµετώπιση των στρε"λώσεων
τ�υ ανταγωνισµ�ύ καθώς και τη µεγαλύτερη συµµετ��ή των συνδικαλιστικών ενώσεων στην
π�λιτική της αναδιάρθρωσης και τ�υ ελέγ��υ των συγ�ωνεύσεων.

• Πρ�ώθηση των δηµ�σιων και ιδιωτικών επενδύσεων µέσω δηµ�σιων-ιδιωτικών συνεργασιών
στ�υς τ�µείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της δια "ί�υ εκπαίδευσης, της έρευνας,
της %ιλικής πρ�ς τ� περι"άλλ�ν παραγωγής, της πληρ�%�ρίας και της υψηλής τε�ν�λ�γίας,
των τηλεπικ�ινωνιών και των δικτύων ενέργειας και µετα%�ρών.

• Μετριασµ�ς τ�υ παράν�µ�υ %�ρ�λ�γικ�ύ «ανταγωνισµ�ύ», � �π�ί�ς �δηγεί στη στρέ"λωση της
ενιαίας αγ�ράς, µε ταυτ��ρ�νη αύ/ηση  τ�υ  %�ρ�λ�γικ�ύ συντ�νισµ�ύ σε �λ�κληρη την Ευρώπη.

• Μεγαλύτερη δια%άνεια της διαδικασίας τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ συντ�νισµ�ύ της Ευρώπης µε τακτική
και άµεση συµµετ��ή τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ.

Πληρ���ρίες

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν�"�υλευτική )µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς,
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�, �δ�ς Wiertz, B-1047 Βρυ/έλλες.
Τηλ.: +32 2 284 21 11 (Βρυ/έλλες) ή +33 3 88 17 40 01 (Στρασ"�ύργ�)
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συγκεκριµένα επιτεύγµατα 


