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Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο, επικοινωνήστε με τov Tobias
Gross: tobias.gross@europarl.europa.eu
Η GUE/NGL είναι μια συνομοσπονδιακή ομάδα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποτελούμενη από 35 βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προερχόμενους από 13 χώρες της ΕΕ οι οποίοι εργάζονται για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

την εποπτεία του τραπεζικού τομέα. Πώς μπορεί να θεωρείται νομιμοποιημένη η ΕΚΤ, χωρίς τη δημοκρατική επίβλεψη
από εκλεγμένους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου; Η ΕΚΤ διαθέτει πρωτόγνωρες καταστατικές εξουσίες οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ την αρμοδιότητά της.

➜ Ι σότητα των φύλων: Αυτή τη στιγμή, σκανδαλωδώς, καμία
γυναίκα δεν συμμετέχει στο εξαμελές συμβούλιο της ΕΚΤ. Η
ομάδα GUE/NGL απαιτεί η ΕΚΤ να βελτιώσει τα θλιβερά στοιχεία που παρουσιάζει όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

➜ Α λλαγή της εντολής: Η ομάδα GUE/NGL ζητεί την αναθεώρηση και τη διεύρυνση της εντολής της ΕΚΤ, προκειμένου να
μπορέσει να υποστηρίξει την οικονομία και να ενισχύσει την
απασχόληση. Χρειαζόμαστε μία ΕΚΤ που θα υπηρετεί τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας ή τη χρηματοπιστωτική
κερδοσκοπία;
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Παλεύοντας
για μια Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα
στην υπηρεσία
της κοινωνίας

Η ΕΚΤ πρέπει να δρα για τους πολίτες,
όχι για τον χρηματοοικονομικό κλάδο
Παρά τον ρόλο που διαδραματίζει για την κρίση στη ζώνη του
ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς να υποβάλλεται σε αποτελεσματικό έλεγχο. Παραμένει αγκιστρωμένη στην εντολή της σταθερότητας των τιμών,
παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος του πληθωρισμού έχει αποδειχθεί
αναποτελεσματικός. Η ισορροπημένη βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης πρέπει να αποτελούν τους βασικούς στόχους της ΕΚΤ και ακρογωνιαίους λίθους της νομισματικής
πολιτικής. Τα φθηνά δάνεια που διοχετεύει στις τράπεζες πρέπει
να περάσουν στην πραγματική οικονομία.

Οδηγώντας στη λιτότητα
Μέσα από τον ρόλο της ως μέλος της τρόικας, Επιτροπή-ΔΝΤ-ΕΚΤ,
η ΕΚΤ έχει επανειλημμένα προωθήσει τη λιτότητα ως λύση για τις
χώρες της ζώνης του ευρώ, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται
ευρέως πως οι πολιτικές λιτότητας συμβάλλουν στην ύφεση. Τα
μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη ανεργία, μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και
μειωμένες δημόσιες δαπάνες σε τομείς όπως η παιδεία και η υγεία,
ενώ δεν μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της ισορροπημένης ευημερίας.
Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να διαχειριστούν το χρέος, γεγονός
που αποτελεί άμεση συνέπεια της μαζικής αποτυχίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς οι περικοπές επηρεάζουν αρνητικά
την οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα
και τις κοινωνικές δαπάνες. Η απροθυμία της ΕΚΤ να συνεισφέρει
στην αναδιάρθρωση του χρέους στις ελλειμματικές οικονομίες
είναι σκανδαλώδης, ενώ συνεπάγεται τη διασφάλιση τεράστιων
κερδών εις βάρος των δημόσιων λογαριασμών αυτών των χωρών.
Ο πρωταρχικός ρόλος της ΕΚΤ πρέπει να είναι η ενίσχυση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ωστόσο η ΕΚΤ αρνείται
να παράσχει υποστήριξη στις εθνικές κυβερνήσεις, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις τράπεζες, οι οποίες δημιούργησαν την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι λαοί.

Οι απαιτήσεις της ομάδας GUE/NGL
➜ Η διαθεσιμότητα της ΕΚΤ να παράσχει έκτακτη ενίσχυση στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους όρους, ιδίως στην ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους των
ιδρυμάτων που επωφελούνται από την εν λόγω ενίσχυση να
αυξήσουν σημαντικά τα επίπεδα πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά· Οι μη βιώσιμες «νεκροζώντανες τράπεζες» πρέπει να κλείσουν άπαξ διά παντός.

➜ Η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων σε αρνητικές τιμές, προκειμένου να
ενθαρρυνθεί ο τραπεζικός δανεισμός προς την πραγματική
οικονομία.

➜ Τ ο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τον
στόχο που έχει θέσει όσον αφορά τον πληθωρισμό ώστε
να καταστούν δυνατές οι αυξήσεις μισθών στις οικονομίες
της ζώνης του ευρώ που παρουσιάζουν πλεόνασμα, προκειμένου, αφενός, να σημειωθεί άνοδος στη συνολική ζήτηση
στη ζώνη του ευρώ και, αφετέρου, να μειωθούν οι ανισορροπίες μεταξύ των χωρών στο εσωτερικό της.

➜ Α ξιολόγηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων λιτότητας:
Όταν ιδρύθηκε η ΕΚΤ, η πρόβλεψη ήταν να αποτελέσει έναν ελεύθερο οργανισμό χωρίς πολιτικά συμφέροντα που θα διαχειρίζεται
τη λειτουργία του ευρώ. Εντούτοις, έχει μετατραπεί σε αυτοτελή
πολιτικό παράγοντα, εκτός δημοκρατικού πλαισίου.

Η ΕΚΤ πρέπει να προβεί σε κριτική αυτοαξιολόγηση όλων των
πτυχών των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένου του
αντίκτυπου των προγραμμάτων προσαρμογής των πολιτικών
που αφορούν τον προϋπολογισμό, την αγορά εργασίας, τις
δημόσιες υπηρεσίες, τη φορολογία και τις ιδιωτικοποιήσεις,
στον σχεδιασμό των οποίων συνέβαλε, και της εκ των υστέρων καταλληλότητας των μακροοικονομικών υποθέσεων και
σεναρίων στα οποία βασίστηκαν τα εν λόγω προγράμματα·

➜Μ
 εγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος: Πρέπει να τονιστεί
η έλλειψη λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου και οι
αποφάσεις που αφορούν την οικονομική και νομισματική
πολιτική πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο τον οποίο
επιβάλλουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά

