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Το οικονομικό πρόγραμμα του Ισπανού υπηρεσιακού Π/Θ, κ. Pedro Sanchez
Ξεκίνησε αυθημερόν στις 12:00 μ.μ., τοπική ώρα, η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στον
κ. Pedro Sanchez. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο, 23 Ιουλίου, και απαιτείται η θετική
ψήφος της απόλυτης πλειοψηφίας, 176 βουλευτών. Στην περίπτωση που δεν ληφθούν οι 176
ψήφοι, την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί δεύτερη ψηφοφορία, στην οποία απαιτείται
η πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών. Σημειώνεται ότι, προς το παρόν, η δυνατότητα του
PSOE, του πρώτου κόμματος σε ψήφους στις εθνικές εκλογές της 28.4.2019, να καταλάβει την
απόλυτη πλειοψηφία, δεν είναι δεδομένη, καθώς, μεταξύ άλλων κομμάτων, απαιτείται η
συναίνεση του Unidas Podemos. Οι τελευταίοι, έχουν δηλώσει ότι, προκειμένου να δώσουν τη
θετική ψήφο τους στο PSOE, είναι αναγκαίο να τους παραχωρηθούν υπουργεία στον
σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης. Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, διαφαίνεται ότι τελικά
θα δοθούν υπουργεία σε μέλη του Unidas Podemos αλλά όχι στον Γενικό Γραμματέα, κ. Pablo
Iglesias.
Ο κ. Pedro Sanchez ανακοίνωσε το οικονομικό πρόγραμμα του PSOE, σύμφωνα με το οποίο
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεταμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής για την ενίσχυση της
ισότητας καθώς και την περαιτέρω αύξηση του κατώτερου μισθού, από τα 900 ευρώ που
υιοθετήθηκε την 1η Ιανουαρίου τ.έ., στο 60% του μέσου μισθού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα
μεταρρυθμίσει τις συντάξεις, για τις οποίες η Ισπανία έχει συχνά προειδοποιηθεί σχετικά με τη
μη βιωσιμότητα του τρέχοντος συστήματος, οι οποίες θα αυξάνονται σύμφωνα με τον
πληθωρισμό. Επιπλέον ανέφερε πρόσθετες αλλαγές για την αύξηση των μισθών των
εργαζομένων και τη ρύθμιση του ωραρίου τους ενώ οι ασφαλιστικές κρατήσεις των
αυτοαπασχολούμενων θα είναι συνδεδεμένες με τα πραγματικά εισοδήματά τους.
Επιπροσθέτως, εντός ενός έτους, θα παρουσιάσει ένα νέο «Σχέδιο Αξιοπρεπούς Εργασίας»,
όπως το ονόμασε.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, ανέφερε ότι θα πραγματοποιήσει μεταρρύθμιση, η οποία θα
δεσμεύει το 5% του ΑΕΠ στην ανάπτυξη της παιδείας, ανεξαρτήτως κυβερνώντος κόμματος.
Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι θα κατευνάσει τις αυξήσεις των ενοικίων, τα οποία έχουν φθάσει σε
δυσθεώρητα επίπεδα στις περισσότερες αυτόνομες κοινότητες της χώρας, ψηφίζοντας έναν
ειδικό σχετικό εθνικό νόμο, καθώς επίσης θα ενισχύσει και τις υπάρχουσες υποδομές, ιδιαίτερα
των τρένων υψηλής ταχύτητας.
Επιπροσθέτως, σημασία δόθηκε στην ομιλία του στη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα
χρηματοδότησης της καινοτομίας και της τεχνολογίας και της ψηφιακής μεταμόρφωσης της
χώρας, ενώ αναμένεται να παρθούν επιπλέον μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Στόχος του είναι
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ο ηγετικός ρόλος της χώρας στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς, όπως υποστήριξε, η Ισπανία
διαθέτει τις υποδομές για να το επιτύχει, όπως λ.χ. η εγκατάσταση στην Βαρκελώνη του υπέρυπολογιστή MareNostrum 5.
Σχετικά με τις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ότι θα θέσει άμεσα σε ισχύ το Στρατηγικό Σχέδιο
Πολιτικής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2030, ενώ θα υποστηρίξει και τις νεοφυείς καθώς
και την περαιτέρω ψηφιακή τους ανάπτυξη.
Τέλος, δήλωσε ότι κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί και ο τρόπος χρηματοδότησης των
Κοινοτήτων και των δήμων της Ισπανίας, ο οποίος θα εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την
πλήρη κάλυψη των αναγκών τόσο των Κοινοτήτων όσο και των δήμων, όπως επίσης και του
Κράτους Πρόνοιας.
Στον αντίποδα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Pablo Casado (Partido Popular),
κατηγόρησε τον κ. Pedro Sanchez ότι, κατά τη διάρκεια της δίωρης ομιλίας του, δεν ανέφερε
κανέναν συγκεκριμένο τρόπο για την ανάπτυξη της οικονομίας και της μείωσης της ανεργίας.
Επιπλέον, στηλίτευσε το γεγονός ότι ο κ. Sanchez ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει με ποιόν θα
σχηματίσει την Κυβέρνηση και ότι υποστηρίζει τα αποσχιστικά καταλανικά κόμματα.
Η συνεδρίαση της Βουλής συνεχίζεται με τις ομιλίες και των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

2

