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Ρόιος θαη εργαζίες ηες Τρόηθας όζολ αθορά ηης τώρες ηες δώλες ηοσ εσρώ 

ποσ έτοσλ σπατζεί ζε πρόγρακκα προζαρκογής   

Ψήθηζκα ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ ηες 13ες Μαρηίοσ 2014 ζτεηηθά κε ηε 

δηερεσλεηηθή έθζεζε γηα ηολ ρόιο θαη ηης εργαζίες ηες Τρόηθας (ΕΚΤ, Επηηροπή θαη 

ΔΝΤ) όζολ αθορά ηης τώρες ηες δώλες ηοσ εσρώ ποσ έτοσλ σπατζεί ζε πρόγρακκα 

προζαρκογής (2013/2277(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 7, ην άξζξν 136 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 121, θαη ην άξζξν 174, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηδίσο ην άξζξν 3, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ ή απεηινχληαη κε ζνβαξέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο 

(ΔΜ), 

-  έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ΔΔ 

2020
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2013
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ σο πξνο ην Πξφγξακκα Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 

2014
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο δεκνθξαηίαο ζηε κειινληηθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε
5
,  

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2012, πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο 

ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ησλ πξνέδξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 
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Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσνκάδαο 

«Πξνο κηα νπζηαζηηθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε»
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε: ζπζηάζεηο γηα ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θαη 

πξσηνβνπιίεο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε: ζπζηάζεηο γηα ηα ελδεηθλπφκελα 

κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο (ελδηάκεζε έθζεζε)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 48 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ (A7-0149/2014), 

Α.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σξφηθα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), 

απνηειεί απφξξνηα ηεο απφθαζεο ηεο 25εο Μαξηίνπ 2010 ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί έλα θνηλφ 

πξφγξακκα θαη λα ρνξεγεζνχλ δηκεξή δάλεηα ππφ φξνπο ζηελ Διιάδα, αμηνπνηψληαο έηζη 

θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Ecofin, θαη έρεη έθηνηε αλαπηχμεη ηε δξάζε ηεο θαη 

ζηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Κχπξν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζηηο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηκεξψλ δαλείσλ· 

Β.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σξφηθα θαη ν ξφινο ηεο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 

αξηζ. 472/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 

2013 θαη αλαθέξνληαη ζηε πλζήθε γηα ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο 

(ΔΜ)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) επηβεβαίσζε, 

ζηελ απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππφζεζε Pringle θαηά Ηξιαλδίαο (ππφζεζε C-370/12), φηη ε 

Δπηηξνπή θαη ε ΔΚΣ κπνξνχλ λα επηθνξηηζηνχλ κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη 

ζηε πλζήθε ΔΜ· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην ηεο Σξφηθαο, ε Δπηηξνπή, ελεξγψληαο σο 

αληηπξφζσπνο ηεο Δπξσνκάδαο, είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πξνο θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ «ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΔΚΣ» θαη «εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, κε ην ΓΝΣ», ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πνπ 

αλαθέξεηαη εθεμήο σο «ζπλδξνκή ΔΔ-ΓΝΣ», αιιά ην πκβνχιην είλαη πνιηηηθά αξκφδην 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη θάζε κέινο ηεο Σξφηθαο αθνινπζεί ηνπο δηθνχο ηνπ δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο· 

Δ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σξφηθα ήηαλ κέρξη ζηηγκήο ε βαζηθή δνκή γηα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ επίζεκσλ δαλεηζηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ 
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δηθαηνχρσλ ρσξψλ, θαζψο θαη γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, απφ ηελ επξσπατθή πιεπξά, εάλ 

παξέρεηαη ζηήξημε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ) 

θαη ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ), νη ηειηθέο απνθάζεηο φζνλ αθνξά 

ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο απηή ρνξεγείηαη 

ιακβάλνληαη απφ ηελ Δπξσνκάδα, ε νπνία, σο εθ ηνχηνπ, θέξεη ηελ πνιηηηθή επζχλε γηα 

ηα πξνγξάκκαηα·  

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππήξμε επξεία πνιηηηθή ζπλαίλεζε γηα ηελ απνθπγή κηαο 

αλεμέιεγθηεο ρξενθνπίαο θξαηψλ κειψλ ζηελ ΔΔ, θαη δε ζηε δψλε ηνπ επξψ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ράνο ην νπνίν ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία θαηαβνιήο ζπληάμεσλ θαη πιεξσκήο ησλ κηζζψλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη νιέζξηεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, πέξαλ ηεο νινθιεξσηηθήο απνθνπήο ηνπ 

δεκνζίνπ απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο γηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν· 

Ε.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σξφηθα, καδί κε ην νηθείν θξάηνο κέινο, είλαη επίζεο ππεχζπλε 

γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ επίζεκσλ απνθάζεσλ ηεο Δπξσνκάδαο· 

Ζ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη αξθεηά θξάηε κέιε εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ έρνπλ ήδε ιάβεη ή 

ιακβάλνπλ ζπλδξνκή απφ ηελ ΔΔ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 143 ηεο ΛΔΔ, ε νπνία παξέρεηαη 

απφ ηελ ΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΓΝΣ· 

Θ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο δεκηνχξγεζαλ δηάθνξνπο ad hoc 

κεραληζκνχο γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ζε ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

αξρηθά κέζσ ηεο ρνξήγεζεο δηκεξψλ δαλείσλ, κεηαμχ άιισλ θαη απφ νξηζκέλεο ρψξεο 

εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζηε ζπλέρεηα κέζσ πξνζσξηλψλ ηακείσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΔΣΥ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηαζεξνπνίεζεο (ΔΜΥ), πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο, θαη ηέινο κέζσ ηνπ ΔΜ, ν νπνίνο απνζθνπνχζε 

ζηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ άιισλ κεραληζκψλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ΓΔΔ, παξαπέκπνληαο ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 3 ηεο 

πλζήθεο ΔΜ, επηβεβαίσζε πξφζθαηα (ππφζεζε Pringle) φηη ε Δπηηξνπή, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηε πλζήθε ΔΜ, νθείιεη λα «πξνάγεη ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηεο Έλσζεο» 

θαη λα «κεξηκλά γηα ηε ζπκβαηφηεηα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ησλ κλεκνλίσλ 

θαηαλφεζεο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνλ ΔΜ»· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηελ ππφζεζε Pringle, ην ΓΔΔ απνθάλζεθε επίζεο φηη ν ΔΜ 

είλαη ζπκβαηφο κε ηε ΛΔΔ θαη άλνημε ηελ πφξηα γηα ηελ ελδερφκελε ελζσκάησζε ηνπ 

κεραληζκνχ απηνχ ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν εληφο ησλ ζεκεξηλψλ νξίσλ ησλ πλζεθψλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην κλεκφλην ζπλελλφεζεο (Μ) είλαη εμ νξηζκνχ κηα ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο θαη ηεο Σξφηθαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη κε ηελ νπνία ην θξάηνο κέινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θέξεη εηο πέξαο κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ σο αληάιιαγκα ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή ππνγξάθεη ην Μ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ· ιακβάλνληαο, σζηφζν, ππφςε φηη ε θνηλή 

γλψκε δελ γλσξίδεη πψο δηεμήρζεζαλ ζηελ πξάμε νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο 

Σξφηθαο θαη ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο κέινπο θαη φηη, επηπιένλ, δελ επηθξαηεί δηαθάλεηα 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ην θξάηνο κέινο πνπ δήηεζε ζπλδξνκή είρε ηε δπλαηφηεηα λα 



 

 

επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηε ζπλζήθε 

γηα ηνλ ΔΜ πξνβιέπεηαη φηη έλα θξάηνο κέινο πνπ δεηεί ζπλδξνκή απφ ηνλ ΔΜ 

αλακέλεηαη λα απεπζχλεη, εη δπλαηφλ, αίηεκα παξνρήο ζπλδξνκήο ζην ΓΝΣ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ παθέησλ ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο γηα 

ηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα είλαη πξσηνθαλέο, φπσο είλαη θαη ε δηάξθεηα, ε δνκή θαη ην 

πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεηαη κηα αλεπηζχκεηε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε παξνρή ζπλδξνκήο έρεη αληηθαηαζηήζεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ηε ζπλήζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αγνξέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη έηζη πξνζηαηεχεηαη ν 

ηξαπεδηθφο ηνκέαο απφ δεκίεο, κέζσ ηεο κεηαθνξάο κεγάισλ πνζψλ ρξένπο ησλ ρσξψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ΓΔΔ έρεη δειψζεη, ζηελ απφθαζε γηα ηελ ππφζεζε Pringle, 

φηη ε επηβαιιφκελε κε ην άξζξν 125 ΛΔΔ απαγφξεπζε δηαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε κέιε 

δαλείδνληαη ππαθνχνληαο ζηε ινγηθή ηεο αγνξάο, ε νπνία πξέπεη λα ηα σζεί ζηελ ηήξεζε 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, θαη φηη ε ηήξεζε κηαο ηέηνηαο πεηζαξρίαο ζπκβάιιεη, ζε 

επίπεδν Έλσζεο, ζηελ επίηεπμε ελφο ππέξηεξνπ ζθνπνχ, ήηνη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο· ιακβάλνληαο, σζηφζν, 

ππφςε φηη ην ΓΔΔ ηνλίδεη πσο ην άξζξν 125 ΛΔΔ δελ απαγνξεχεη ηελ παξνρή, εθ 

κέξνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ, ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ζε θξάηνο 

κέινο, ην νπνίν παξακέλεη ππεχζπλν γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ πηζησηψλ ηνπ, 

εθφζνλ νη φξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλδξνκή απηή είλαη ηέηνηαο θχζεο ψζηε λα σζνχλ 

ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο λα εθαξκφζεη πγηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη επηθέξεη νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξφζθαηεο 

εμειίμεηο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε είραλ ζνβαξέο θαη πξσηνθαλείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, ηελ πξφζβαζε ζηελ πίζηε, ηα 

επίπεδα εηζνδήκαηνο, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηα πξφηππα πγείαο θαη αζθάιεηαο, 

θαη φηη ζπλεπψο ππάξρεη αλακθηζβήηεηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δπζπξαγία· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηέο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζαθψο 

ρεηξφηεξεο ρσξίο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ΔΔ-ΓΝΣ θαη φηη ε δξάζε ζε επξσπατθφ 

επίπεδν έρεη ζπκβάιεη ψζηε λα απνζνβεζεί κηα πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο· 

ΗΣ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην άξζξν 151 ηεο ΛΔΔ πξνβιέπεηαη φηη ηπρφλ δξάζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα ζεκειηψδε 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε ηνπ 1961 θαη 

ζηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδφκελσλ ηνπ 1989, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε, κεηαμχ άιισλ, ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ΛΔΔ, «ε Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη 

πξνάγεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην επίπεδφ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνηθηινκνξθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ» θαη «δηεπθνιχλεη ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν, 

ζεβφκελε ηελ απηνλνκία ηνπο»· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ 

απμάλεηαη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πνιινί άλζξσπνη δελ έρνπλ 

πιένλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ επαξθέο επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζεξαπείεο· 



 

 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νκάδα δξάζεο γηα ηελ Διιάδα ζπζηάζεθε γηα λα εληζρχζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο λα ζρεδηάδεη, λα εθαξκφδεη θαη λα επηβάιιεη 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δηνίθεζεο, θαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα βηψζηκε αλάθακςε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα λα 

επηηαρχλεη ηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο ηεο ΔΔ ζηελ Διιάδα θαη λα αμηνπνηήζεη θξίζηκνπο πφξνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ· 

Κ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2012, ην Κνηλνβνχιην 

δήηεζε λα εθαξκνζηνχλ ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ πνπ απνηεινχλ κέιε ηεο Σξφηθαο 

πςειά πξφηππα δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ινγνδνζία είλαη επηηαθηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπλδξνκήο θαη, ηδίσο, απαηηεί κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ, θαζψο θαη φηη είλαη αλαγθαίν ηα κέιε ηεο Σξφηθαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ 

λα απεπζχλνληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην βάζεη ζαθνχο εληνιήο πξηλ απφ ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη λα ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε ηαθηηθήο αλαθνξάο 

πξνο ην Κνηλνβνχιην θαζψο θαη ζε δεκνθξαηηθφ έιεγρν εθ κέξνπο ηνπ· 

KΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, βξαρππξφζεζκα, πξψηηζηνο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ λα 

απνθεπρζεί κηα αλεμέιεγθηε ρξενθνπία θαη λα ηεζεί ηέξκα ζηελ θεξδνζθνπία ζρεηηθά κε 

ην δεκφζην ρξένο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κεζνπξφζεζκνο ζηφρνο ήηαλ λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ είραλ ρνξεγεζεί κέζσ δαλείσλ, 

απνθεχγνληαο θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν κηα νηθνλνκηθή δεκία κεγάιεο έθηαζεο ηελ νπνία ζα 

επσκίδνληαλ νη θνξνινγνχκελνη ησλ ρσξψλ νη νπνίεο παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή θαη 

εγγπψληαη ηα θεθάιαηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην απηφ, ην πξφγξακκα πξέπεη 

επίζεο λα επηηχρεη βηψζηκε αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ ρξένπο ηφζν 

κεζνπξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πξνγξάκκαηα δελ 

ήηαλ θαηάιιεια γηα λα δηνξζψζνπλ πιήξσο ηηο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ 

είραλ ζπζζσξεπηεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επί δεθαεηίεο· 

Οηθολοκηθή θαηάζηαζε ζηελ οποία βρίζθοληαλ ζηελ αρτή ηες θρίζες οη τώρες ποσ έτοσλ 

σπατζεί ζε πρόγρακκα 

1. ζεσξεί φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ππξνδφηεζαλ ηελ θξίζε δηέθεξαλ ζε θαζέλα 

απφ ηα ηέζζεξα θξάηε κέιε, παξφηη παξαηεξνχληαη θνηλά κνηίβα φπσο ε ηαρεία αχμεζε 

ησλ εηζξνψλ θεθαιαίνπ θαη ε ζψξεπζε καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θξίζεο· επηζεκαίλεη φηη θξίζηκν ξφιν έπαημαλ 

ην ππεξβνιηθφ ηδησηηθφ θαη/ή δεκφζην ρξένο, πνπ είρε απμεζεί ζε κε βηψζηκα επίπεδα, 

θαη ε ππεξβνιηθή αληίδξαζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θεξδνζθνπία θαη ηελ απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη φηη θαλέλα απφ απηά δελ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη απνηξαπεί απφ ην ππάξρνλ πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ΔΔ· επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ φηη ε θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο εκθάληδε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία 

πξνθιήζεθε απφ ηε ξπζκηζηηθή ραιαξφηεηα θαη απφ ηηο παξεθηξνπέο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα·  

2. ζεκεηψλεη φηη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Δπξψπεο ήηαλ ήδε ζε θαθή θαηάζηαζε πξηλ 

απφ ηελ θξίζε: πξάγκαηη, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα, ην δεκφζην ρξένο ησλ 

θξαηψλ κειψλ απμαλφηαλ ζηαδηαθά ππφ ηελ επίδξαζε ησλ δηάθνξσλ πεξηφδσλ 



 

 

νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ ΔΔ· επηζεκαίλεη φηη ην θφζηνο ησλ 

ζρεδίσλ αλάθακςεο, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη νη πςειέο δαπάλεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο έγηλαλ αηηία λα δηνγθσζεί ην δεκφζην ρξένο θαη λα απμεζεί ν 

ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ζε φια ηα θξάηε κέιε, αλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ζην θαζέλα· 

3. ππελζπκίδεη ην ηξίγσλν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ αδπλακηψλ, φπνπ ε κε ηζνξξνπεκέλε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ νδήγεζε ζε δηεχξπλζε ησλ δεκφζησλ 

ειιεηκκάησλ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πξηλ απφ ηελ θξίζε θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εθηφμεπζε ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ, κε επαθφινπζεο εληάζεηο 

ζηηο αγνξέο ηίηισλ δεκφζηνπ ρξένπο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

4. επηζεκαίλεη φηη ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε είλαη ε 

ζνβαξφηεξε θξίζε πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηνλ Β´ Παγθφζκην Πφιεκν· αλαγλσξίδεη φηη, 

εάλ δελ είρε αλαιεθζεί δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε θξίζε ζα κπνξνχζε λα είρε 

αθφκα ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο· ζεκεηψλεη ελ πξνθεηκέλσ φηη ν πξψελ πξφεδξνο ηεο 

ΔΚΣ Jean-Claude Trichet επηζήκαλε ζε κηα δεκφζηα αθξφαζε ηνλ θφβν ηνπ πσο, εάλ δελ 

αλαιακβαλφηαλ άκεζε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε, ε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί λα 

είρε ππξνδνηήζεη κηα θξίζε αλάινγε ηεο Μεγάιεο Κξίζεο ηνπ 1929· 

5. επηζεκαίλεη φηη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδξνκήο ΔΔ-ΓΝΣ, ην νπνίν 

δξνκνινγήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2010, ππήξρε έλαο δηηηφο θφβνο πνπ αθνξνχζε ηελ 

«αθεξεγγπφηεηα» θαη ηε «κε βησζηκφηεηα» ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλερψο κεηνχκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηνπ καθξνρξφληνπ δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ, ιφγσ ηεο ρακειήο πξαγκαηηθήο 

είζπξαμεο θφξνπ εηαηξεηψλ, κε ην δεκφζην έιιεηκκα λα αγγίδεη ην 15,7% ηνπ ΑΔγρΠ ην 

2009, έλαληη - 6,5%  ην 2007, θαη ηνλ ιφγν δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ΑΔγρΠ λα ζπλερίδεη 

ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ απφ ην 2003, φηαλ είρε δηακνξθσζεί ζην 97,4%, αγγίδνληαο ην 

129,7% ην 2009 θαη ην 156,9% ην 2012· είλαη ηεο γλψκεο φηη ε πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο νθεηιφηαλ θαη ζηε ζηαηηζηηθή ιαζξνρεηξία θαηά ηα έηε πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο· ραηξεηίδεη ηελ απνθαζηζηηθή δξάζε ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα επείγνπζα θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίδξπζεο ηεο αλεμάξηεηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010· ζεκεηψλεη φηη ε βαζκηαία απνθάιπςε ηεο 

ζηαηηζηηθήο ιαζξνρεηξίαο ζηελ Διιάδα είρε αληίθηππν ζηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ, ησλ πξνγλψζεσλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ· ππελζπκίδεη 

φηη, ιφγσ ηεο επηκνλήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε Eurostat (ε ζηαηηζηηθή 

ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) είλαη πιένλ επηθνξηηζκέλε κε ηηο εμνπζίεο θαη ηα 

κέζα γηα ηελ παξνρή ελφο ζηέξενπ ζπλφινπ αμηφπηζησλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ·  

6. επηζεκαίλεη φηη ε Διιάδα εηζήιζε ζε πεξίνδν χθεζεο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008· 

ζεκεηψλεη φηη ζπλέπεηα ησλ έμη ηξηκήλσλ αξλεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔγρΠ πνπ 

βίσζε ε ρψξα ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε, θαηά ην έβδνκν, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδξνκήο· 

ζεκεηψλεη φηη ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ, αθελφο, ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη, αθεηέξνπ, ηεο 

αχμεζεο ηνπ εζληθνχ ρξένπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θάκςεο, δεδνκέλνπ φηη ην δεκφζην 

ρξένο είρε απμεζεί απφ 254,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2008 ζε 314,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010· 



 

 

7. ζεκεηψλεη φηη, χζηεξα απφ ηελ αίηεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλδξνκή ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, νη αγνξέο άξρηζαλ λα επαλεθηηκνχλ ηα ζεκειηψδε 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηε θεξεγγπφηεηα άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, νη εληάζεηο ζρεηηθά κε ηα πνξηνγαιηθά θξαηηθά νκφινγα νδήγεζε 

γξήγνξα ην θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζε κε βηψζηκα επίπεδα·  

8. επηζεκαίλεη φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ρξεηάζηεθε λα αλαζεσξεζνχλ·  

9. επηζεκαίλεη φηη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδξνκήο ΔΔ-ΓΝΣ, ε 

πνξηνγαιηθή νηθνλνκία έπαζρε απφ ρακειή αχμεζε ηνπ ΑΔγρΠ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο επί ζεηξά εηψλ, θαζψο θαη απφ πςειέο εηζξνέο θεθαιαίνπ, θαη φηη ηα 

θαηλφκελα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηάρπλζε ησλ δαπαλψλ, θαη ηδίσο φζσλ 

ππφθεηληαη ζε δηαθξηηηθή επρέξεηα, ζε ξπζκνχο ζηαζεξά κεγαιχηεξνπο απφ ηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔγρΠ, θαζψο θαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, 

πξνθάιεζαλ κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη πςειά επίπεδα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ρξένπο, κε παξάιιειε κεηάδνζε επηπηψζεσλ ηεο ειιεληθήο θξίζεο, απμάλνληαο ην 

θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο ζε κε βηψζηκα επίπεδα 

θαη απνθφπηνληαο νπζηαζηηθά ηνλ δεκφζην ηνκέα απφ ηηο ελ ιφγσ αγνξέο· ηνλίδεη φηη ην 

2010, πξηλ ππνβιεζεί αίηεζε παξνρήο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011, 

ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Πνξηνγαιίαο είρε κεησζεί ζην 1,9% θαη ην 

δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα είρε αλέιζεη ζην 9,8% (2010), ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο ηεο ζην 94% (2010) θαη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην 10,6% ηνπ 

ΑΔγρΠ, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλεξρφηαλ ζε 12%· επηζεκαίλεη ζην πιαίζην απηφ φηη 

ηα ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε επηδεηλψζεθαλ ηάρηζηα ζε ζρέζε κε ηα αξθεηά 

θαιά επίπεδα ην 2007 πξηλ απφ ηελ θξίζε – φηαλ ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Πνξηνγαιίαο αλεξρφηαλ ζην 2,4%, ην δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα ζην 3,1%, ην επίπεδν 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ζην 62,7% θαη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην 10,2 % 

ηνπ ΑΔγρΠ, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλεξρφηαλ ζην 8,1% –  κε απνηέιεζκα κηα βαζηά 

θαη πξσηνθαλή χθεζε·  

10. επηζεκαίλεη φηη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδξνκήο ΔΔ-ΓΝΣ, ε 

ηξιαλδηθή νηθνλνκία είρε κφιηο ππνζηεί ηξαπεδηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πξσηνθαλψλ 

δηαζηάζεσλ, πνπ νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έθζεζε ηνπ ηξιαλδηθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ «θξίζε ησλ επηζθαιψλ ελππφζεθσλ πηζηψζεσλ» ζηηο 

ΖΠΑ, ζηελ αλεχζπλε αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηηο ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο θαη ζηελ επξεία 

ρξήζε ηίηισλ πξνεξρφκελσλ απφ ηηηινπνίεζε, κηα θξίζε πνπ, χζηεξα απφ ηελ παξνρή 

θαζνιηθήο εγγχεζεο θαη ηελ επαθφινπζε δηάζσζε, είρε απνηέιεζκα λα απνθνπεί ν 

δεκφζηνο ηνκέαο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηε κείσζε ηνπ 

ηξιαλδηθνχ ΑΔγρΠ θαηά 6,4% ην 2009 (1,1 % ην 2010) έλαληη ζεηηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 5% ηνπ ΑΔγρΠ ην 2007, ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ 4,7% ην 

2007 ζε 13,9% ην 2010, θαη ζε έιιεηκκα ηεο ‘γεληθήο θπβέξλεζεο’, κε θνξχθσζε ζην 

30,6% ην 2010 σο απνηέιεζκα ηεο ζηήξημεο ηεο ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα, έλαληη πιενλάζκαηνο 0,2% ην 2007· επηζεκαίλεη φηη ε ηξαπεδηθή θξίζε επήιζε ελ 

κέξεη ιφγσ αλεπαξθνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, πνιχ ρακειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

θαη ελφο ππεξβνιηθά δηνγθσκέλνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ· αλαγλσξίδεη φηη νη ηδησηηθέο 

δεκίεο ησλ ηξιαλδηθψλ ηξαπεδψλ κεηαθέξζεθαλ ην ηζνδχγην ηνπ ηξιαλδηθνχ δεκφζηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηάξξεπζε ηνπ ηξιαλδηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαζψο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη δηάρπζεο ζην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

θαη φηη ε θπβέξλεζε ηεο Ηξιαλδίαο ελήξγεζε πξνο ην επξχηεξν ζπκθέξνλ ηεο Έλσζεο 



 

 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο· ζεκεηψλεη πεξαηηέξσ φηη, θαηά ηε 

δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδξνκήο, ε ηξιαλδηθή νηθνλνκία βίσζε 

κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν αξλεηηθψλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ· 

11. επηζεκαίλεη ηελ αλππαξμία δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πξηλ απφ ηελ θξίζε ζηελ 

Ηξιαλδία θαη ην εμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο· επηζεκαίλεη επίζεο ην 

εθηεηακέλν επίπεδν επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ θξίζε· ζεκεηψλεη φηη ε 

ηξφηθα δήηεζε αξρηθά ηε κείσζε ησλ κηζζψλ· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην κε βηψζηκν 

ηξαπεδηθφ κνληέιν θαη ζε έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ππεξβνιηθά ζηα έζνδα 

απφ ηε θνξνιφγεζε ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, κε 

απνηέιεζκα λα βξεζεί ην θξάηνο ρσξίο έζνδα φηαλ έζθαζαλ απηέο νη θνχζθεο·  

12. επηζεκαίλεη φηη γχξσ ζην 40% ηνπ ηξιαλδηθνχ ΑΔγρΠ δηνρεηεχηεθε ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζε κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε δηάζσζε κε ίδηα κέζα 

(ή εζσηεξηθή δηάζσζε, bail-in) δελ ήηαλ δηαζέζηκε, θαζψο είρε πξνθαιέζεη κεγάιεο 

δηρνγλσκίεο ζην πιαίζην ηεο Σξφηθαο·  

13. δεηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο δέζκεπζεο πνπ αλέιαβαλ νη εγέηεο ηεο ΔΔ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2012, πξνθεηκέλνπ λα δηαξξαγεί απνηειεζκαηηθά ν θαχινο θχθινο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη 

θξαηψλ, θαη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε θαηάζηαζε ηνπ ηξιαλδηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα, θαηά ηξφπν πνπ ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ην κεγάιν βάξνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξένπο 

ηεο Ηξιαλδίαο· 

14. ζεκεηψλεη φηη, φηαλ ηέζεθε δήηεκα ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI) ζηελ Διιάδα, 

δελ εμεηάζηεθαλ επαξθψο νη επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, ην νπνίν 

βξηζθφηαλ ήδε ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο ιφγσ ελφο ρξενθνπεκέλνπ ηξαπεδηθνχ 

κνληέινπ, ελψ ππνζηεξίδεηαη επίζεο φηη γηα κηα αθφκε θνξά πξνζηαηεχηεθαλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαλ κε νξηζκέλα κεγαιχηεξα θξάηε κέιε· 

15. επηζεκαίλεη φηη, ηνλ Μάην ηνπ 2011, ε Κχπξνο έραζε ηελ πξφζβαζή ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επηδείλσζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο, θαζψο θαη ηεο 

κεγάιεο έθζεζεο ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, ε νπνία πξνθάιεζε ζεκαληηθέο απψιεηεο 

ζηελ Κχπξν· ππελζπκίδεη φηη, αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλδξνκήο ΔΔ-ΓΝΣ ην 2013, είραλ αλαθχςεη ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηε 

ζπζηεκηθή αζηάζεηα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη βαζίδνληαλ, κεηαμχ άιισλ, ζε 

έλαλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ππεξβνιηθφ δείθηε κφριεπζεο θαη επηδήηεζε θηλδχλσλ θαη κε 

έθζεζε ζε ππεξρξεσκέλεο ηνπηθέο θηεκαηηθέο εηαηξείεο, ζηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο, 

ζηελ ππνβάζκηζε ησλ θξαηηθψλ θππξηαθψλ νκνιφγσλ απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο, ζηελ αδπλακία αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο θαη ζηελ απξνζπκία ησλ θππξηαθψλ δεκφζησλ αξρψλ γηα αλαδηάξζξσζε 

ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ελψ αληίζεηα επέιεγαλ λα ζηεξηρηνχλ ζηε 

καδηθή εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ηε Ρσζία· ππελζπκίδεη επίζεο φηη ε θαηάζηαζε απηή 

πεξηεπιάθε αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο ππέξκεηξεο ζηήξημεο ζηηο απνηακηεχζεηο απφ 

ξψζνπο πνιίηεο θαη ηεο πξνζθπγή γηα δάλεην ζηηο ξσζηθέο αξρέο· επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ 

φηη ην 2007 ν ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ΑΔγρΠ ζηελ Κχπξν βξηζθφηαλ ζην 58,8%, 

αιιά απμήζεθε ζε 86,6% ην 2012, ελψ ην 2007 ε γεληθή θπβέξλεζε εκθάληδε πιεφλαζκα 

3,5% ηνπ ΑΔγρΠ, ην νπνίν φκσο ην 2012 είρε κεηαηξαπεί ζε έιιεηκκα -6.4%·  

Χρεκαηοδοηηθή ζσλδροκή ΕΕ-ΔΝΤ, περηετόκελο ηωλ κλεκολίωλ ζσλελλόεζες (ΜΣ) θαη 

εθαρκοδόκελες ποιηηηθές 



 

 

16. επηζεκαίλεη φηη ε Διιάδα ππέβαιε ηελ αξρηθή αίηεζε παξνρήο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 θαη φηη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, 

αθελφο, θαη ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ, αθεηέξνπ, εγθξίζεθε ζηηο 2 Μαΐνπ 2010, ζηα ζρεηηθά 

κλεκφληα ζπλελλφεζεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνιηηηθήο γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλδξνκή ΔΔ-ΓΝΣ· επηζεκαίλεη αθφκε φηη, έπεηηα απφ πέληε επαλεμεηάζεηο θαη ηελ 

αλεπαξθή επηηπρία ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε έγθξηζε δεχηεξνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνλ Μάξηην ηνπ 2012, ην νπνίν έρεη επαλεμεηαζζεί έθηνηε ηξεηο θνξέο· 

επηζεκαίλεη φηη ην ΓΝΣ δελ έιαβε επαξθψο ππφςε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ 

κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ νθέινπο θαη ηνπ βάξνπο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο·  

17. επηζεκαίλεη φηη ε πξψηε ζπκθσλία ηνπ Μαΐνπ 2010 δελ πεξηιάκβαλε δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, αλ θαη είρε πξνηαζεί απφ ην ΓΝΣ, ην νπνίν, 

ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηνπ, ζα πξνηηκνχζε κηα έγθαηξε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο· ππελζπκίδεη ηελ απξνζπκία ηεο ΔΚΣ λα εμεηάζεη νηαδήπνηε κνξθή 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ην 2010 θαη ην 2011 κε ην ζθεπηηθφ φηη απηφ ζα πξνθαινχζε 

κεηάδνζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζε άιια θξάηε κέιε, θαζψο θαη ηελ άξλεζή ηεο λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ αλαδηάξζξσζε πνπ ζπκθσλήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012· 

επηζεκαίλεη φηη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ζπλέβαιε 

ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αλαηαξαρήο ζηελ αγνξά, πξνεηδνπνηψληαο δεκφζηα ηνπο 

επελδπηέο φηη νη πξάμεηο ζηήξημεο ξεπζηφηεηαο ηεο ΔΚΣ δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα 

ζεσξνχληαη δεδνκέλεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο· επηζεκαίλεη 

αθφκε φηη ε δέζκεπζε ησλ θξαηψλ κειψλ φηη νη ηξάπεδέο ηνπο ζα δηαηεξνχζαλ ηα 

αλνίγκαηά ηνπο ζηηο ειιεληθέο αγνξέο νκνιφγσλ δελ ηεξήζεθε·  

18. επηζεκαίλεη φηη ε Πνξηνγαιία ππέβαιε ηελ αξρηθή αίηεζε παξνρήο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011 θαη φηη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πνξηνγαιηθψλ αξρψλ, 

αθελφο, θαη ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ, αθεηέξνπ, εγθξίζεθε ζηηο 17 Μαΐνπ 2011, ζηα ζρεηηθά 

κλεκφληα ζπλελλφεζεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνιηηηθήο γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλδξνκή ΔΔ-ΓΝΣ· ζεκεηψλεη πεξαηηέξσ φηη ην πνξηνγαιηθφ πξφγξακκα έθηνηε 

επαλεμεηάζηεθε ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί, ιφγσ 

ησλ αλέθηθησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, θαη φηη απηφ νδήγεζε ζηελ επηηπρή δέθαηε επαλεμέηαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο Πνξηνγαιίαο, κε επνίσλε πξννπηηθή 

γηα ζχληνκε νινθιήξσζή ηνπ· 

19. ππελζπκίδεη φηη έρεη αλαθεξζεί ε άζθεζε δηκεξνχο πίεζεο απφ ηελ ΔΚΣ ζηηο ηξιαλδηθέο 

αξρέο πξηλ εγθξηζεί ε αξρηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηξιαλδηθψλ αξρψλ, αθελφο, θαη ηεο 

ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ, αθεηέξνπ, ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010, 

αληίζηνηρα, ζηα ζρεηηθά κλεκφληα ζπλελλφεζεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνιηηηθήο γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ΔΔ-ΓΝΣ· επηζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα 

βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην εζληθφ ζρέδην αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2011-2014 ηεο ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 24 

Ννεκβξίνπ 2010· ζεκεηψλεη αθφκε φηη ην ηξιαλδηθφ πξφγξακκα έρεη έθηνηε 

επαλεμεηαζζεί ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα, κε ηε δσδέθαηε θαη ηειηθή επαλεμέηαζε ζηηο 9 

Γεθεκβξίνπ 2013, θαη φηη ην ηξιαλδηθφ πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 

2013· 

20. επηζεκαίλεη φηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε, ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012, λα παξάζρεη 

ζηνλ ΔΜ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, κεηά απφ επίζεκε 

απφθαζε θαη ππφ ηνλ φξν ηεο ζέζπηζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ εληαίνπ επνπηηθνχ 



 

 

κεραληζκνχ· επηζεκαίλεη αθφκε φηη ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην γηα έλαλ κεραληζκφ άκεζεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο, πνπ ζα ππφθεηηαη ζε φξνπο, θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπξσνκάδα ζηηο 

20 Ηνπλίνπ 2013·  

21. επηζεκαίλεη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμειίρζεθε ε αληίιεςε γηα ηε δηάζσζε κε ίδηα 

κέζα (bail-in)· ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο ην 2010, νη ηξιαλδηθέο αξρέο δελ είραλ ηελ 

επηινγή ηεο δηάζσζεο κε ίδηα κέζα γηα ηνπο θαηφρνπο νκνιφγσλ κε εμνθιεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ ην 2013 ζηελ Κχπξν απηφ πξνηάζεθε σο κέηξν πνιηηηθήο, γεγνλφο ην 

νπνίν αχμεζε ην ράζκα κεηαμχ ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα 

πεξηνξηζηεί ε ηξαπεδηθή θξίζε θαη ε θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο· 

22. επηζεκαίλεη φηη ε Κχπξνο ππέβαιε κελ ηελ αξρηθή αίηεζε παξνρήο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012, αιιά φηη νη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ησλ κεξψλ φζνλ αθνξά 

ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ε απφξξηςε απφ ην θππξηαθφ θνηλνβνχιην, ζηηο 19 Μαξηίνπ 

2013, ελφο αξρηθνχ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε ηε δηάζσζε κε ίδηα κέζα γηα 

ηηο εγγπεκέλεο θαηαζέζεηο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ήηαλ αληίζεην πξνο ην πλεχκα ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ θαζψο πξνέβιεπε ‘θνχξεκα’ ησλ κηθξψλ θαηαζέζεσλ θάησ ησλ 

100.000 επξψ, θαζπζηέξεζαλ ηε ζχλαςε ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ην πξφγξακκα 

ζπλδξνκήο ΔΔ-ΓΝΣ κέρξη ηηο 24 Απξηιίνπ 2013 (ΔΔ) θαη ηηο 15 Μαΐνπ 2013 (ΓΝΣ), 

αληίζηνηρα, θαη ε θππξηαθή Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ελέθξηλε ηειηθά ηε ζπκθσλία ζηηο 

30 Απξηιίνπ 2013· επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε αξρηθψλ αληαγσληζηηθψλ πξνηάζεσλ σο πξνο 

ην πξφγξακκα ηεο Κχπξνπ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Σξφηθαο θαη ηνλίδεη ηελ έιιεηςε 

επαξθνχο αηηηνιφγεζεο σο πξνο ην πψο έγηλε δεθηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εγγπεκέλεο θαηαζέζεηο· 

επηπξνζζέησο, εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, φπσο αλέθεξαλ νη θππξηαθέο 

αξρέο, δπζθνιεχηεθαλ λα πείζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σξφηθαο γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε θππξηαθή 

θπβέξλεζε θέξεηαη λα ππνρξεψζεθε λα δερηεί ην κέζν εζσηεξηθήο δηάζσζεο γηα ηηο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθά πςεινχ επηπέδνπ ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο 

ζε ζρέζε κε ην ΑΔγρΠ· επηζεκαίλεη φηη, ελψ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ (ΚΣΚ) θαη 

κηα ππνπξγηθή επηηξνπή ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο, θαη ηειηθά ν Γηνηθεηήο ηεο ΚΣΚ θαη ν 

ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζπλππέγξαςαλ ην κλεκφλην ζπλελλφεζεο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππήξμε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκεξή 

δηαπξαγκάηεπζε πηπρψλ ηνπ κλεκνλίνπ· 

23. ζεκεηψλεη ηηο ζνβαξέο παξελέξγεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ εζσηεξηθήο δηάζσζεο, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ· ηνλίδεη φηη ε 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη κείδνλεο πξνθιήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη ε πεξηθνπή ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο·  

24. επηζεκαίλεη φηη ην ΓΝΣ είλαη ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο λα 

παξέρεη ζηα θξάηε πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ππφ φξνπο· επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη φια ηα θξάηε κέιε είλαη 

κέιε ηνπ ΓΝΣ θαη έρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, ην δηθαίσκα λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπ, ζε 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο· επηζεκαίλεη φηη, ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θξίζεο, ε απνθιεηζηηθή εμάξηεζε απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηνπ ΓΝΣ δελ 



 

 

ζα ήηαλ επαξθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αλάγθε 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο·  

25. ηνλίδεη φηη ην ΓΝΣ επεζήκαλε ζαθψο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην ειιεληθφ πξφγξακκα, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο· παξαηεξεί φηη ην ΓΝΣ, πέξαλ ηνπ φηη 

δέρζεθε ηελ εθπφλεζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Σξφηθα, 

απνθάζηζε λα ηξνπνπνηήζεη ην θξηηήξην γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ έθηαθηεο πξφζβαζεο φζνλ 

αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν δαλεηζκφο πξνο ηελ 

Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία·  

26. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εθθξάζηεθαλ φζνλ αθνξά ηελ 

επίβιεςε απφ ηελ ΔΚΣ ηνπ κεραληζκνχ επείγνπζαο ελίζρπζεο ππφ κνξθή ξεπζηφηεηαο· 

ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηεο θεξεγγπφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ΔΚΣ πζηεξεί σο 

πξνο ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα·  

27. δηαπηζηψλεη φηη ε ΔΔ θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί βξέζεθαλ απξνεηνίκαζηνη γηα κηα 

κεγάιεο εκβέιεηαο θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο θαζψο θαη γηα ηηο πνηθίιεο εζηίεο θαη 

επηπηψζεηο ηεο εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, πνπ νθείινληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απφ ην 1929· εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα 

ηελ απνπζία θαηάιιειεο λνκηθήο βάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ηέηνηαο θξίζεο· 

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηαρεία θαη απνθαζηζηηθή αληίδξαζε, 

αιιά εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην πκβνχιην αξλήζεθε ζπζηεκαηηθά λα 

επεμεξγαζηεί κηα καθξνπξφζεζκε, νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε· εθθξάδεη 

ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ θαη νη ελσζηαθέο πνιηηηθέο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε εληφο ηεο Έλσζεο δελ έρνπλ 

απνθέξεη απηά απνηειέζκαηα· 

28. επηζεκαίλεη φηη ηα πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ έρνπλ 

απμεζεί έσο θαη ζην 95% γηα νξηζκέλα απφ ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ θξίζε θαη έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνγήο· ηνλίδεη φηη νη ηνπηθέο θαη εζληθέο δηνηθήζεηο πξέπεη λα εληζρπζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, έηζη ψζηε λα επηηαρπλζεί ε απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ· 

29. αλαγλσξίδεη, παξ’ φια ηα αλσηέξσ, φηη ε ηεξάζηηα πξφθιεζε ηελ νπνία αληηκεηψπηζε ε 

Σξφηθα θαζψο εληεηλφηαλ ε θξίζε ήηαλ πξσηνθαλήο, θάηη πνπ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ 

ζηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ζηελ αλάγθε γηα δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ζηηο κεγάιεο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ ζσξεχνληαλ επί πνιιά ρξφληα, θαζψο επίζεο ζηηο 

απνηπρίεο ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παξαδνζηαθά καθξννηθνλνκηθά εξγαιεία, φπσο ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ή 

ε εμσηεξηθή ππνηίκεζε, δελ ήηαλ δηαζέζηκα εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο θαη ηνπ αλνινθιήξσηνπ ραξαθηήξα ηεο δψλεο ηνπ επξψ· επηζεκαίλεη αθφκε ηε 

ζεκαληηθή πίεζε ρξφλνπ πνπ νθεηιφηαλ ελ κέξεη ζην φηη νη αηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζπλδξνκήο ππνβιήζεθαλ θαηά θαλφλα ζε κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη ρψξεο 

βξίζθνληαλ ήδε θνληά ζηε ρξενθνπία θαη είραλ ράζεη ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο, ελψ 

επίζεο ρξεηαδφηαλ λα μεπεξαζηνχλ λνκηθά εκπφδηα, ν θφβνο απνζχλζεζεο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ ήηαλ ππαξθηφο, ππήξρε εμφθζαικε αλάγθε λα επηηεπρζνχλ πνιηηηθέο ζπκθσλίεο 



 

 

θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα κεηαξξπζκίζεηο, ε παγθφζκηα νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε 

ζνβαξή θάκςε θαη νξηζκέλεο ρψξεο πνπ ζα ζπλεηζέθεξαλ ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή 

γλψξηδαλ αλεζπρεηηθή αχμεζε ηνπ δηθνχ ηνπο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρξένπο· 

30. θαηαγγέιιεη ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηα κλεκφληα 

ζπλελλφεζεο· δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε λα αμηνινγεζεί θαηά πφζνλ ηα επίζεκα έγγξαθα 

θνηλνπνηνχληαλ κε ζαθήλεηα θαη εμεηάδνληαλ εγθαίξσο απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζε πνην βαζκφ ζπδεηνχληαλ επαξθψο κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο· επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ φηη νη πξαθηηθέο απηέο, πνπ ζεκαίλνπλ φηη νη 

πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο, ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ρσξψλ θαη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηία θαη ζην 

επξσπατθφ εγρείξεκα· 

31. παξαηεξεί φηη νη ζπζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα κλεκφληα ζπλελλφεζεο είλαη 

αληίζεηεο πξνο ηελ πνιηηηθή εθζπγρξνληζκνχ πνπ εθπνλήζεθε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο θαη ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»· επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ φηη ηα θξάηε κέιε 

πνπ έρνπλ ζπλάςεη κλεκφληα ζπλελλφεζεο εμαηξνχληαη απφ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, θαη δελ ιακβάλνπλ εηδηθέο θαηά ρψξα ζπζηάζεηο, εθηφο απηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ ζπλελλφεζήο ηνπο· ππελζπκίδεη φηη 

ρξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ ζπλελλφεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ θαη ην 

εζληθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 (άξζξν 7 παξάγξαθνο 1)· δεηεί απηφ λα γίλεη φπνπ δελ 

έρεη ήδε γίλεη· επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη απηφ κπνξεί ελ κέξεη λα εμεγεζεί, έζησ θη αλ δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί πιήξσο, απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα ρξεηάζηεθε λα 

εθαξκνζηνχλ ππφ ζεκαληηθή πίεζε ρξφλνπ κέζα ζε δχζθνιν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ·  

32. απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο θαη πεξηθνπέο ζπλαθψλ δαπαλψλ· απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά δελ δεζκεχνληαη απφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ, θαη ηδίσο ην άξζξν 168 

παξάγξαθνο 7 ηεο ΛΔΔ· 

33. επηζεκαίλεη φηη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ ελέθξηλαλ ηα πξνγξάκκαηα 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο· 

Η ηρέτοσζα οηθολοκηθή θαη θοηλωληθή θαηάζηαζε 

34. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ πξνθάιεζαλ 

βξαρππξφζεζκα αχμεζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο· επηζεκαίλεη 

φηη ε αχμεζε ησλ αληζνηήησλ απηψλ ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο μεπέξαζε ηνλ κέζν φξν· 

επηζεκαίλεη φηη νη πεξηθνπέο ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο θαη ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ε νπνία πξνέθπςε ιφγσ ησλ κέηξσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη νη κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο, 

νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο θηψρεηαο· 



 

 

35. επηζεκαίλεη ην απαξάδεθην επίπεδν ηεο αλεξγίαο, ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ, ηδίσο ζηα ηέζζεξα θξάηε κέιε πνπ ππάγνληαη ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλδξνκήο· ηνλίδεη φηη ε πςειή αλεξγία ησλ λέσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο επθαηξίεο γηα 

κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο δείρλνπλ νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο λέσλ απφ ηε 

Νφηηα Δπξψπε θαη ηελ Ηξιαλδία, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαξξνή εγθεθάισλ· 

ππελζπκίδεη φηη ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε χπαξμε ηζρπξνχ επηζηεκνληθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζπζηεκαηηθά σο ε θξίζηκε δηαδξνκή γηα ηε 

δηαξζξσηηθή θάιπςε ηεο πζηέξεζεο ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηψλ· σο εθ ηνχηνπ, ραηξεηίδεη 

ηηο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε ησλ λέσλ, ην πξφγξακκα Erasmus+, ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε 

ησλ λέσλ θαη ηα 6 δηζ. επξψ γηα ην ζχζηεκα εγγχεζεο ηεο ΔΔ γηα ηνπο λένπο, αιιά δεηεί 

αθφκε κεγαιχηεξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εζηίαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ 

απηψλ· ηνλίδεη φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε παξακέλνπλ θαηά 

θχξην ιφγν ζηα θξάηε κέιε· ζπλεπψο, ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθζπγρξνλίζνπλ 

πεξαηηέξσ ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλεξγία 

ησλ λέσλ· 

36. ραηξεηίδεη ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Ηξιαλδία, ζηνλ βαζκφ πνπ ζηακάηεζαλ νη 

απνζηνιέο ηεο Σξφηθαο θαη ε ρψξα πξνζέθπγε επηηπρψο ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ ζηηο 7 

Ηαλνπαξίνπ 2014, θαζψο θαη ην αλακελφκελν ηέινο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

Πνξηνγαιία· αλαγλσξίδεη ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηελ 

Διιάδα αιιά εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηα αλνκνηνγελή απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε 

Διιάδα, παξά ηηο πξσηνθαλείο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί· αλαγλσξίδεη ηηο 

πνιχ απαηηεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη δεηεζεί λα θαηαβιεζνχλ απφ άηνκα, νηθνγέλεηεο, 

επηρεηξήζεηο θαη άιια ηδξχκαηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο ρψξεο πνπ ππάγνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο· ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα πξψηα ζεκάδηα κηαο πεξηνξηζκέλεο 

νηθνλνκηθήο βειηίσζεο ζε νξηζκέλεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα· 

επηζεκαίλεη σζηφζν φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο παξακέλνπλ πςειά επηβαξχλνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε, θαη φηη είλαη αθφκε αλαγθαίεο ζπλερείο θαη θηιφδνμεο 

πξνζπάζεηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν· 

Η Τρόηθα: οηθολοκηθή δηάζηαζε, ζεωρεηηθή βάζε, αληίθησπος ηωλ αποθάζεωλ  

37. ππνγξακκίδεη φηη θαηάιιεια νηθνλνκηθά κνληέια ηα νπνία ζα είλαη εηδηθά γηα θάζε ρψξα 

θαζψο θαη γηα νιφθιεξε ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζα βαζίδνληαη ζε ζπλεηέο παξαδνρέο, ζε 

αλεμάξηεηα ζηνηρεία, ζηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζηε δηαθάλεηα, είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνζαξκνγήο, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια φηη νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πεξηέρνπλ 

ζπλήζσο έλα βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο· απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ 

πάληνηε δηαζέζηκα επαξθή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο· 

38. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πέηπρε 

βξαρππξφζεζκα ηνλ ζηφρν ηεο απνθπγήο κηαο αλεμέιεγθηεο αδπλακίαο εμππεξέηεζεο 

ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ ζα επέθεξε εμαηξεηηθά ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο, νη νπνίεο πηζαλψο ζα ήηαλ ρεηξφηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο, θαζψο θαη 

δεπηεξνγελείο ζπλέπεηεο αλππνιφγηζηνπ κεγέζνπο γηα άιιεο ρψξεο, θαη, ελδερνκέλσο, ηελ 

αλαγθαζηηθή έμνδν ρσξψλ απφ ηε δψλε ηνπ επξψ· επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη δελ ππάξρεη 

θακία εγγχεζε φηη απηφ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί καθξνπξφζεζκα· ζεκεηψλεη επίζεο φηη 

ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή θαη ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ζηελ Διιάδα δελ απέηξεςε 

νχηε κηα εχηαθηε ρξενθνπία νχηε ηε κεηάδνζε επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζε άιια θξάηε 



 

 

κέιε, θαη φηη ε εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο απνθαηαζηάζεθε θαη ε πξνζαχμεζε επηηνθίσλ 

(ζπξελη) ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο άξρηζε λα κεηψλεηαη κφλν φηαλ ε ΔΚΣ ζπκπιήξσζε ηηο 

δξάζεηο πνπ είραλ ήδε αλαιεθζεί κε ην πξφγξακκα ησλ νξηζηηθψλ λνκηζκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (Outright Monetary Transactions, OMT) ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012· εθθξάδεη 

ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θάκςε πνπ έγηλε εκθαλήο φηαλ ηέζεθαλ 

ζε εθαξκνγή νη δεκνζηνλνκηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο δηνξζψζεηο· ζεκεηψλεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζα ήηαλ ρεηξφηεξεο ρσξίο ηε ρξεκαηνδνηηθή θαη 

ηερληθή ζπλδξνκή ΔΔ-ΓΝΣ· 

39. επηζεκαίλεη φηη απφ ηελ αξρή ε Σξφηθα δεκνζίεπε αλαιπηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε 

δηάγλσζε, ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξσηνθαλψλ πξνβιεκάησλ, έλα 

ζχλνιν κέηξσλ πνιηηηθήο ηα νπνία εθπνλήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία εζληθή 

θπβέξλεζε θαη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, θαη φηη φια απηά επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηηθή 

βάζε· επηζεκαίλεη φηη ηα έγγξαθα απηά δελ έδσζαλ ζηελ θνηλή γλψκε ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεκαηίζεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη φηη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ 

ζπληζηνχλ επαξθή κέζα ινγνδνζίαο· 

40. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηηο ελίνηε ππεξβνιηθά αηζηφδνμεο παξαδνρέο ηεο Σξφηθαο, ηδίσο 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλεξγία, πνπ νθείινληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ζηελ αλεπαξθή αλαγλψξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ – φπσο 

αλαγλσξίδεη θαη ε Δπηηξνπή ζηελ έθζεζή ηεο κε ηίηιν «Fiscal consolidations and 

spillovers in the Euro area periphery and core» (Γεκνζηνλνκηθέο εμπγηάλζεηο θαη νη 

δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηνλ ππξήλα ηεο δψλεο ηνπ επξψ) –, 

ηεο πνιηηηθήο αληίζηαζεο νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ ηεο πξνζαξκνγήο· απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη 

απηφ έρεη επεξεάζεη επίζεο ηελ αλάιπζε απφ ηελ Σξφηθα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· επηζεκαίλεη φηη, σο 

απνηέιεζκα, δελ κπφξεζαλ λα εθπιεξσζνχλ φινη νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ· 

41. αληηιακβάλεηαη απφ ηηο αθξνάζεηο φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο θαη ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, 

φπσο ν ΔΜ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο ζα ζήκαηλε 

αλαπφθεπθηα ηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ γηα πνιχ κεγαιχηεξα πνζά απφ ηηο 

άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην ΓΝΣ, θάηη πνπ δελ ζεσξήζεθε πνιηηηθά εθηθηφ 

ιφγσ ησλ ήδε πνιχ πςειψλ ζρεηηθψλ πνζψλ· επηζεκαίλεη φηη ε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο θαη ησλ πεξηφδσλ απνπιεξσκήο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε 

απ’ φ,ηη ζηα ζπλήζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ ΓΝΣ· 

42. επηθξνηεί ηε κείσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ειιεηκκάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζε πξφγξακκα απφ ηελ έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ παξνρήο 

ζπλδξνκήο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη θάηη ηέηνην δελ έρεη αθφκε νδεγήζεη ζε κείσζε 

ησλ ιφγσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔγρΠ·  επηζεκαίλεη φηη ν ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔγρΠ έρεη απμεζεί απφηνκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε 

πξφγξακκα επεηδή ε ιήςε δαλείσλ ππφ φξνπο νδεγεί θπζηνινγηθά ζε αχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη επεηδή ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη έρεη βξαρππξφζεζκεο πθεζηαθέο 

επηπηψζεηο· πηζηεχεη πεξαηηέξσ φηη ε αθξηβήο εθηίκεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ έρεη θξίζηκε ζεκαζία πξνθεηκέλνπ ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή λα 

θαηνξζψζεη λα κεηψζεη ηνλ ιφγν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔγρΠ· ζεκεηψλεη φηη ε 

πξφνδνο πξνο πην βηψζηκα επίπεδα ηδησηηθνχ ρξένπο είλαη επίζεο απαξαίηεηε γηα ηε 



 

 

καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα· αλαγλσξίδεη φηη ζπλήζσο πξέπεη λα πεξάζνπλ αξθεηά 

ρξφληα κέρξη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο·  

43. ζεσξεί φηη είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί πνιιαπιαζηαζηέο κε 

βεβαηφηεηα· ππελζπκίδεη ελ πξνθεηκέλσ φηη ην ΓΝΣ παξαδέρηεθε φηη πξνέβε ζε 

ππνηίκεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πνιιαπιαζηαζηή ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε πξηλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012· ζεκεηψλεη φηη ε πεξίνδνο απηή πεξηιακβάλεη 

ηα ζπκπεξάζκαηα φισλ, πιελ ελφο, ησλ αξρηθψλ κλεκνλίσλ ζπλελλφεζεο πνπ 

εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε· ππελζπκίδεη φηη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δήισζε φηη νη εζθαικέλεο πξνβιέςεηο δελ νθείινληαλ ζηελ ππνηίκεζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιιαπιαζηαζηψλ· επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη, ζηελ απάληεζή ηεο ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ε Δπηηξνπή δήισζε φηη «νη δεκνζηνλνκηθνί πνιιαπιαζηαζηέο ηείλνπλ 

λα είλαη κεγαιχηεξνη θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία απ’ φ,ηη ζε νκαινχο θαηξνχο»· 

θαηαλνεί φηη νη δεκνζηνλνκηθνί πνιιαπιαζηαζηέο είλαη ελ κέξεη ελδνγελείο θαη 

εμειίζζνληαη κέζα ζε κεηαβαιιφκελεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο· επηζεκαίλεη φηη δελ 

δφζεθε ζπλέρεηα, κε θνηλή ζηάζε ηεο Σξφηθαο, ζηε δεκφζηα απηή δηαθσλία κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΓΝΣ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πνιιαπιαζηαζηή·  

44. επηζεκαίλεη φηη, ελψ δεδεισκέλνο ζηφρνο ηνπ ΓΝΣ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπλδξνκήο ηνπ σο κέινπο ηεο Σξφηθαο είλαη ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε κέζσ, κεηαμχ 

άιισλ, ηεο πεξηθνπήο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, ε Δπηηξνπή νπδέπνηε απνδέρζεθε ξεηά ηνλ 

ζηφρν απηφ· επηζεκαίλεη φηη, αλη’ απηνχ, ν ζηφρνο ζηνλ νπνίν εζηίαζε ε Δπηηξνπή θαη 

ζηηο ηέζζεξηο ππφ έξεπλα ρψξεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα είλαη ε δεκνζηνλνκηθή 

εμπγίαλζε· αλαγλσξίδεη απηέο ηηο δηαθνξέο πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ιακβάλεη ππφςε απηή ηελ αξρηθή αζπλέπεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο κεηαμχ 

ησλ δχν νξγάλσλ· ζεκεηψλεη φηη απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ ε ζηήξημε ζε ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν κέζσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε άιια κέηξα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ελ 

ιφγσ πξνζέγγηζε· επηζεκαίλεη φηη ν ζπλδπαζκφο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη 

πεξηνξηζηηθήο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο ζπκπίεζε ηφζν ηε δεκφζηα φζν θαη ηελ ηδησηηθή 

δήηεζε· επηζεκαίλεη φηη ν ζηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηφζν ηεο βηνκεραληθήο βάζεο φζν 

θαη ησλ ζεζκηθψλ δνκψλ ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ πην βηψζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο, έρεη ιάβεη κηθξφηεξε πξνζνρή ζε ζρέζε 

κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζηφρνπο· 

45. ζεσξεί φηη έρεη δνζεί ππεξβνιηθά κηθξή πξνζνρή ζηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο ζηηο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα· ππελζπκίδεη ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θξίζεσλ· εθθξάδεη 

ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη πνιχ ζπρλά ε αδηαθνξνπνίεηε πξνζέγγηζε πνπ ηεξήζεθε 

γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ δελ εμέηαδε πιήξσο ηελ ηζνξξνπία ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ ζπληζηψκελσλ κέηξσλ πνιηηηθήο· 

46. ηνλίδεη φηη ν ελζηεξληζκφο ζε εζληθφ επίπεδν έρεη θξίζηκε ζεκαζία θαη φηη ε κε 

εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ κέηξσλ επηθέξεη ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, δεκηνπξγψληαο πξφζζεηεο δπζθνιίεο επί αθφκε κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα· ιακβάλεη ππφςε ηελ εκπεηξία ηνπ ΓΝΣ ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν ελζηεξληζκφο ζε επίπεδν ρψξαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο· σζηφζν, ηνλίδεη φηη ν ελζηεξληζκφο ζε εζληθφ επίπεδν δελ 



 

 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο θαηάιιειε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε θαη ινγνδνζία ηφζν 

ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ΔΔ· ηνλίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ην γεγνλφο φηη ε 

εμέηαζε απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ λφκσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο έρεη θξίζηκε ζεκαζία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο ζε εζληθφ επίπεδν· 

47. ηνλίδεη φηη ε ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνδφκεζε ηζρπξφηεξσλ νηθνλνκηψλ θαη φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη πνηέ ζηηο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ή ζπζηάζεηο· 

Η Τρόηθα: ζεζκηθή δηάζηαζε θαη δεκοθραηηθή λοκηκοποίεζε 

48. επηζεκαίλεη φηη, ιφγσ ηνπ εμειηζζφκελνπ ραξαθηήξα ηεο απφθξηζεο ηεο ΔΔ ζηελ θξίζε, 

ηνπ αζαθνχο ξφινπ ηεο ΔΚΣ ζηελ Σξφηθα θαη ηεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο Σξφηθαο, ε απνζηνιή ηεο Σξφηθαο έρεη γίλεη αληηιεπηή σο αζαθήο θαη 

ζηεξνχκελε δηαθάλεηαο θαη δεκνθξαηηθήο επίβιεςεο·  

49. ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ε έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 ηεο 21εο Μαΐνπ 

2013 ζπληζηά ην πξψην –αλ θαη αλεπαξθέο– βήκα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επνπηείαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δψλε ηνπ επξψ γηα ρψξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, θαη φηη ν θαλνληζκφο απηφο αλαζέηεη εληνιή ζηελ 

Σξφηθα· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε, κεηαμχ άιισλ, γηα: ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο· ηηο απμεκέλεο δηαθάλεηαο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα ελζσκάησζε ησλ δπζκελψλ δεπηεξνγελψλ 

επηπηψζεσλ θαζψο επίζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξαδαζκψλ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ειέγρνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· ηηο 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ· ηηο απαηηήζεηο λα 

ιακβάλνληαη ξεηά ππφςε νη εζληθέο πξαθηηθέο θαη ζεζκηθνί κεραληζκνί γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ· ηελ αλάγθε λα δηαζθαιίδνληαη επαξθή κέζα γηα ζεκειηψδεηο 

πνιηηηθέο, φπσο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο· θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ 

παξαρσξνχληαη ζηα θξάηε κέιε πνπ ιακβάλνπλ ζπλδξνκή απφ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο· 

50. ζεκεηψλεη ηε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπξσνκάδαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Δπξσνκάδα αλαζέηεη εληνιή ζηελ Δπηηξνπή λα δηαπξαγκαηεπηεί εμ νλφκαηφο ηεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ φξσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζπλδξνκή, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε 

ηηο απφςεηο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ φξσλ θαη, βάζεη ησλ δηθψλ 

ηνπο ρξεκαηνδνηηθψλ πεξηνξηζκψλ, γηα ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο· 

επηζεκαίλεη φηη ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε Δπξσνκάδα αλαζέηεη 

εληνιή ζηελ Δπηηξνπή δελ θαζνξίδεηαη ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία, θαζφηη ε Δπξσνκάδα 

δελ απνηειεί επίζεκν ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ηνλίδεη φηη, παξ’ φιν 

πνπ ε Δπηηξνπή δξα εμ νλφκαηνο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ ηειηθή πνιηηηθή επζχλε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θέξνπλ 

νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο· απνδνθηκάδεη ηελ απνπζία 

δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο θαη ινγνδνζίαο ηεο Δπξσνκάδαο ζε επίπεδν ΔΔ φηαλ 

αλαιακβάλεη εθηειεζηηθέο εμνπζίεο ζε επίπεδν ΔΔ·  

51. επηζεκαίλεη φηη νη κεραληζκνί δηάζσζεο θαη ε Σξφηθα είραλ ραξαθηήξα θαη απνδνθηκάδεη 

ην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε θαηάιιειε λνκηθή βάζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Σξφηθαο ζην 

πξσηνγελέο δίθαην ηεο Έλσζεο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία δηαθπβεξλεηηθψλ 



 

 

κεραληζκψλ κε ηε κνξθή ηνπ ΔΣΥ θαη ηειηθά ηνπ ΔΜ· δεηεί θάζε κειινληηθή ιχζε λα 

βαζίδεηαη ζην πξσηνγελέο δίθαην ηεο ΔΔ· αλαγλσξίδεη φηη απηφ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη 

ζηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο πλζήθεο·  

52. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ παξαδνρή ηνπ πξψελ πξφεδξνπ ηεο Δπξσνκάδαο 

ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φηη ε Δπξσνκάδα ελέθξηλε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

Σξφηθαο ρσξίο λα εμεηάζεη εθηελψο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηέο ηνπο ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο· ηνλίδεη φηη απηφ, εάλ είλαη αθξηβέο, δελ απαιιάζζεη ηνπο ππνπξγνχο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο επζχλε γηα ηα πξνγξάκκαηα 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηα κλεκφληα ζπλελλφεζεο· επηζεκαίλεη φηη ε 

παξαδνρή απηή πξνθαιεί αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ην ζνιφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξφισλ 

ηεο «παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ» θαη ηεο «εθπξνζψπεζεο ηεο Δπξσνκάδαο» πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ηφζν ζηελ Δπηηξνπή φζν θαη ζηελ ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπλδξνκήο· απνδνθηκάδεη, απφ ηελ 

άπνςε απηή, ηελ έιιεηςε ζαθψλ θαη ζπλνδεπφκελσλ απφ ινγνδνζία εηδηθψλ θαηά 

πεξίπησζε εληνιψλ πνπ λα παξέρνληαη απφ ην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσνκάδα ζηελ 

Δπηηξνπή· 

53. ακθηζβεηεί ηνλ δηπιφ ξφιν ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Σξφηθα ηφζν σο εθπξνζψπνπ ησλ 

θξαηψλ κειψλ φζν θαη σο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ηεο ΔΔ· ζεσξεί φηη ππάξρεη δπλεηηθή 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζηελ Δπηηξνπή αλάκεζα ζηνλ ξφιν ηεο ζηελ Σξφηθα θαη ηελ 

επζχλε ηεο σο ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ θαη ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, ηδίσο ζε 

ηνκείο φπσο ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ε πνιηηηθή γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηε κηζζνινγηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ 

θξαηψλ κειψλ, έλαλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή δελ δηαζέηεη θακία αξκνδηφηεηα, θαη 

ηελ ηήξεζε ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ηνλίδεη φηη 

απηή ε θαηάζηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θαλνληθφ ξφιν ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή ελεξγεί σο αλεμάξηεηνο εληνιέαο πνπ πξνζηαηεχεη ην ζπκθέξνλ 

ηεο ΔΔ θαη εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη απφ ηηο πλζήθεο· 

54. επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο ξφινπ 

ηεο ΔΚΣ ζηελ Σξφηθα σο «ηερληθνχ ζπκβνχινπ» θαη ηεο ζέζεο ηεο σο πηζησηή ησλ 

ηεζζάξσλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ηεο εληνιήο ηεο βάζεη ηεο πλζήθεο, επεηδή έρεη 

ζπλαξηήζεη ηηο δξάζεηο ηεο κε απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη ε ίδηα· ραηξεηίδεη, 

σζηφζν, ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, αιιά δεηεί πξνζεθηηθφ 

έιεγρν ησλ πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΚΣ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θξίζηκε 

πνιηηηθή ξεπζηφηεηαο· ζεκεηψλεη φηη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ε ΔΚΣ δηέζεηε 

θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ελ γέλεη, θαη φηη, κε απηφ θαηά λνπ, άζθεζε ζηε 

ζπλέρεηα επηξξνή ζε θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, φηαλ ε ΔΚΣ επέκελε λα απνζπξζνχλ νη ξήηξεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο (CAC) απφ ηα θξαηηθά νκφινγα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο, ηηο 

ελέξγεηεο επείγνπζαο ελίζρπζεο ηεο Κχπξνπ ππφ κνξθή ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, ηε κε ζπκκεηνρή ησλ νκνινγηνχρσλ απμεκέλεο εμνθιεηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο ζηελ εζσηεξηθή δηάζσζε· θαιεί ηελ ΔΚΣ λα δεκνζηνπνηήζεη, φπσο 

δήηεζε ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, ηελ επηζηνιή πνπ απεχζπλε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 

2010 ν Jean-Claude Trichet ζηνλ ηφηε ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ηξιαλδίαο· 



 

 

55. ζεκεηψλεη φηη ν ξφινο ηεο ΔΚΣ δελ είλαη επαξθψο θαζνξηζκέλνο, εθφζνλ ζηε πλζήθε 

γηα ηνλ ΔΜ θαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 αλαθέξεηαη φηη ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα ελεξγεί «ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ», πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ ΔΚΣ ζε 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν· επηζεκαίλεη φηη ε Δπξσνκάδα δήηεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΚΣ σο 

παξφρνπ εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ ζπληζησζψλ 

ηεο Σξφηθαο, θαη φηη ην ΓΔΔ απνθάλζεθε ζηελ ππφζεζε Pringle φηη ηα θαζήθνληα πνπ 

αλαηίζεληαη ζηελ ΔΚΣ απφ ηε πλζήθε ηνπ ΔΜ είλαη ζπκβαηά κε ηα δηάθνξα 

θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηελ ΔΚΣ απφ ηε ΛΔΔ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΔΚΣ (θαη 

ηεο ΔΚΣ) ππφ ηνλ φξν φηη ζα πιεξνχληαη κνλίκσο νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο· επηζεκαίλεη 

ηελ επζχλε ηεο Δπξσνκάδαο πνπ επέηξεςε ζηελ ΔΚΣ λα ελεξγεί ζην πιαίζην ηεο 

Σξφηθαο, ελψ ππελζπκίδεη φηη ε απνζηνιή ηεο ΔΚΣ νξηνζεηείηαη απφ ηε ΛΔΔ ζηνπο 

ηνκείο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ηεο ΔΚΣ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή, 

θνξνινγηθή θαη δηαξζξσηηθή πνιηηηθή δελ πξνβιέπεηαη ζηηο πλζήθεο· ππελζπκίδεη φηη ην 

άξζξν 127 ΛΔΔ νξίδεη φηη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, 

ην ΔΚΣ ζηεξίδεη ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ζηελ Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο, πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ΔΔ·  

56. επηζεκαίλεη ηε γεληθά αλεπαξθή δεκνθξαηηθή ινγνδνζία ηεο Σξφηθαο ζε εζληθφ επίπεδν 

ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα· ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη απηή ε 

δεκνθξαηηθή ινγνδνζία δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ηε βνχιεζε ηεο 

εζληθήο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ εθ 

κέξνπο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, φπσο απνδείρηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο απφξξηςεο 

ηνπ αξρηθνχ κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο απφ ην θππξηαθφ θνηλνβνχιην· επηζεκαίλεη σζηφζν 

φηη, φπνηε δεηήζεθε ε γλψκε ηνπο, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα είραλ ηειηθά δπλαηφηεηα 

επηινγήο αλάκεζα ζηελ παχζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ απνδνρή 

κλεκνλίσλ ζπλελλφεζεο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο Σξφηθαο θαη ησλ εζληθψλ 

αξρψλ· επηζεκαίλεη φηη ην εζληθφ θνηλνβνχιην ηεο Πνξηνγαιίαο δελ επηθχξσζε ην 

κλεκφλην ζπλελλφεζεο· ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη ε Σξφηθα απαξηίδεηαη απφ ηξία 

αλεμάξηεηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ έρνπλ άληζε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε δηαθνξεηηθή απνζηνιή, θαζψο θαη δνκέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ινγνδνζίαο, θαη φηη ην γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε 

έιιεηςε θαηάιιεινπ ειέγρνπ θαη δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ηεο Σξφηθαο ζην ζχλνιφ ηεο· 

57. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην ΓΝΣ, εμαηηίαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, δελ 

κπνξεί λα εκθαληζζεί επηζήκσο ελψπηνλ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ νχηε λα ηνπο απεπζχλεη επηζήκσο έθζεζε· επηζεκαίλεη φηη ε δνκή 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓΝΣ πξνβιέπεη ινγνδνζία έλαληη ησλ 188 ρσξψλ κειψλ κέζσ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΣ· ππνγξακκίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ σο έζραηνπ δαλεηζηή, ν 

νπνίνο ρνξεγεί έσο ην έλα ηξίην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνζδίδεη ζηνλ νξγαληζκφ 

κεηνςεθηθφ ξφιν·  

58. επηζεκαίλεη φηη, κεηά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ επηηειεί ε Σξφηθα, νη 

επίζεκεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν λνκηθφ 

θαζεζηψο θαη ηνλ ξφιν ηνπο, απφ ηελ Δπξσνκάδα θαη απφ ην ΓΝΣ, πνπ έηζη 

αλαιακβάλνπλ πνιηηηθή επζχλε γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο Σξφηθαο· επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ φηη 

ν ΔΜ δηαδξακαηίδεη πιένλ θξίζηκν ξφιν, θαζψο είλαη ν ππεχζπλνο νξγαληζκφο γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα θξάηε 

κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, κε απνηέιεζκα ε εζληθή εθηειεζηηθή εμνπζία ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ άκεζα 



 

 

ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ κειψλ, λα ηίζεηαη ζην επίθεληξν ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη· 

59. επηζεκαίλεη φηη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο Σξφηθαο ζε εζληθφ επίπεδν πεγάδεη απφ 

ηελ πνιηηηθή επζχλε ησλ κειψλ ηεο Δπξσνκάδαο θαη ηνπ ECOFIN έλαληη ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ ηνπο· απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ε Σξφηθα, εμαηηίαο ηεο δνκήο ηεο, δελ 

δηαζέηεη κέζα δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζε επίπεδν ΔΔ· 

60. απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ παξνπζηάδνληαη σο ν 

απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πιαίζην ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ θξαηψλ κειψλ, ελψ νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη 

εθείλνη πνπ θέξνπλ ηελ πνιηηηθή επζχλε γηα ηελ Σξφηθα θαη ηηο εξγαζίεο ηεο· ηνλίδεη φηη 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ επξσζθεπηηθηζκνχ, αλ θαη ε επζχλε εληνπίδεηαη 

ζε εζληθφ θαη φρη ζε επξσπατθφ επίπεδν· 

61. θαιεί ηελ Δπξσνκάδα, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην λα αλαιάβνπλ πιήξε 

επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξφηθαο· 

62. επηζεκαίλεη φηη ν ΔΜ είλαη δηαθπβεξλεηηθφ φξγαλν πνπ δελ απνηειεί κέξνο ηεο 

ζεζκνζεηεκέλεο δνκήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνλ θαλφλα ηεο 

νκνθσλίαο ζηε ζπλήζε δηαδηθαζία· πηζηεχεη φηη, γηα απηφλ ηνλ ιφγν, απαηηείηαη πλεχκα 

ακνηβαίαο δέζκεπζεο θαη αιιειεγγχεο· ζεκεηψλεη φηη ζηε πλζήθε γηα ηνλ ΔΜ 

πξνβιέπεηαη ε αξρή ηνπ δαλεηζκνχ ππφ φξνπο, κε ηε κνξθή πξνγξάκκαηνο 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο· επηζεκαίλεη φηη ζηε πλζήθε γηα ηνλ ΔΜ δελ νξίδεηαη 

πεξαηηέξσ ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο, κε απνηέιεζκα 

λα αθήλεηαη κεγάιε επρέξεηα ρεηξηζκψλ φηαλ πξνηείλνληαη νη φξνη απηνί· 

63. πξνζδνθά απφ ηα εζληθά ειεγθηηθά ζπλέδξηα λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηηο λφκηκεο επζχλεο 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ· θαιεί, ελ πξνθεηκέλσ, ηα αλψηαηα ειεγθηηθά φξγαλα λα 

εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ηδίσο κε ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· 

Προηάζεης θαη ζσζηάζεης 

64. ραηξεηίδεη ηελ πξνζπκία ηεο Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ, ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπξσνκάδαο, ηνπ 

ΓΝΣ, ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Κχπξνπ, ηεο 

Ηξιαλδίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ εθ κέξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξφηθαο, κεηαμχ άιισλ απαληψληαο ζην ιεπηνκεξέο 

εξσηεκαηνιφγην θαη/ή ζπκκεηέρνληαο ζε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο αθξνάζεηο·  

65. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρεη ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 

6εο Ηνπιίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε δελ 

ειήθζεζαλ επαξθψο ππφςε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην· ππνγξακκίδεη φηη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζα είρε ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχγθιηζε εληφο ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια πιήξε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ζηα κέηξα ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ·  



 

 

Βρατσκεζοπρόζεζκε προοπηηθή  

66. δεηεί, ζαλ πξψην βήκα, ηε ζέζπηζε ζαθνχο, δηαθαλνχο θαη δεζκεπηηθνχ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ εληφο ηεο Σξφηθαο θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφ θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ ζην πιαίζην απηφ· πηζηεχεη έλζεξκα φηη 

απαηηείηαη ζαθήο θαζνξηζκφο θαη θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

δηαθάλεηα, λα θαηαζηεί δπλαηφο έλαο απνηειεζκαηηθφηεξνο δεκνθξαηηθφο έιεγρνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξφηθαο θαη λα ζηεξηρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ έξγνπ ηεο·  

67. δεηεί ηελ αλάπηπμε κηαο βειηησκέλεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα ηξέρνληα θαη 

κειινληηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο· θάλεη έθθιεζε λα δνζεί απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο ε αδξάλεηα ζε απηφ ην κέησπν ζα 

απνβεί ηειηθά επηδήκηα γηα ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο·  

68. δεηεί ηε δηελέξγεηα κηαο δηαθαλνχο αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ ζε 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, ηελ έιιεηςε δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, ηηο εμαηξεηηθά πςειέο 

ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη θαη ηηο ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ·  

Οηθολοκηθός θαη θοηλωληθός αληίθησπος 

69. ππελζπκίδεη φηη ε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 

πξνέβιεπε ηελ ελζσκάησζε δηαηάμεσλ ψζηε ηα πξνγξάκκαηα καθξννηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο λα πεξηιακβάλνπλ ζρέδηα αληηκεηψπηζεο απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαιεζεχνληαη ηα βαζηθά ζελάξηα πξνβιέςεσλ θαη ζε πεξίπησζε 

απνθιίζεσλ νθεηιφκελσλ ζε πεξηζηάζεηο εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζπλδξνκή, φπσο ζε αλαπάληερνπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο θιπδσληζκνχο· 

ππνγξακκίδεη φηη ηα ελ ιφγσ ζρέδηα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε ράξαμε ζπλεηήο 

πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ ηνπ επάισηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ρακεινχ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνληέισλ ζηα νπνία βαζίδνληαη νη πξνβιέςεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

θάλεθε ζε φια ηα θξάηε κέιε πνπ ππάγνληαη ζε πξνγξάκκαηα ζπλδξνκήο·  

70. παξνηξχλεη ηελ ΔΔ λα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, 

δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηα θξάηε κέιε θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα ζεηηθψλ θηλήηξσλ, ψζηε λα αληακείβνληαη δεφλησο φζνη 

εθαξκφδνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη φζνη ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο 

κε ηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο ηνπο·  

71. δεηεί λα ιάβεη ε Σξφηθα ππφςε ηελ ηξέρνπζα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο πνιιαπιαζηαζηέο θαη λα εμεηάζεη ηελ αλαζεψξεζε ησλ κλεκνλίσλ 

ζπλελλφεζεο, κε βάζε ηα ηειεπηαία εκπεηξηθά απνηειέζκαηα·  

72. δεηεί απφ ηελ Σξφηθα λα εθπνλήζεη λέεο εθηηκήζεηο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο θαη, 

επεηγφλησο, λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ βάξνπο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ 

ρξένπο, θαζψο θαη ηηο ζεκαληηθφηαηεο εθξνέο θεθαιαίσλ απφ ηελ Διιάδα, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ρψξα· 

ππελζπκίδεη φηη πθίζηαληαη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο γηα κηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπ 

είδνπο, πέξα απφ ην ‘θνχξεκα’ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ νκνιφγσλ, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληαιιαγή νκνιφγσλ, ε επέθηαζε ηεο ιήμεο ησλ νκνιφγσλ θαη ε 

κείσζε ησλ ηνθνκεξηδίσλ· πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ πξνζεθηηθά νη 

δηάθνξεο δπλαηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο·  



 

 

73. επηκέλεη φηη ηα κλεκφληα ζπλελλφεζεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα ζέβνληαη, εάλ 

απηφ δελ ζπκβαίλεη ήδε, ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ είλαη ε πξνψζεζε 

ηεο απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε ελαξκφληζή ηνπο κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο πξνφδνπ, ε θαηάιιειε 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ν θνηλσληθφο δηάινγνο θαη ε αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

πνπ ζα επηηξέςνπλ έλα πςειφ θαη δηαξθέο επίπεδν απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 151 ηεο ΛΔΔ· ππνζηεξίδεη κηα 

επηθπιαθηηθή παξάηαζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ κλεκνλίσλ ζπλελλφεζεο, θαζψο έρνπλ 

ππνρσξήζεη νη θφβνη κηαο γεληθήο θαηάξξεπζεο· ππνζηεξίδεη ηελ εμέηαζε πξφζζεησλ 

πξνζαξκνγψλ ππφ ην θσο ησλ πεξαηηέξσ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ·  

74. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα βάξε δελ επηκεξίζηεθαλ ζε φινπο φζνη 

ελήξγεζαλ αλεχζπλα θαη φηη ε πξνζηαζία ησλ θαηφρσλ νκνιφγσλ αληηκεησπίζηεθε σο 

αλάγθε ηεο ΔΔ πξνο φθεινο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο· δεηεί απφ ην 

πκβνχιην λα ελεξγνπνηήζεη ην πιαίζην ην νπνίν απνθάζηζε ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ‘θιεξνδνηεκέλσλ’ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (legacy assets), ψζηε λα 

ζπάζεη ν θαχινο θχθινο κεηαμχ θξαηψλ θαη ηξαπεδψλ θαη λα ειαθξπλζεί ην βάξνο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Κχπξν· 

παξνηξχλεη ηελ Δπξσνκάδα λα αληαπνθξηζεί ζηε δέζκεπζή ηεο λα εμεηάζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο Ηξιαλδίαο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ Ηξιαλδία θαη, έρνληαο ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ, παξνηξχλεη ηελ Δπξσνκάδα λα εθπιεξψζεη ηε δέζκεπζή ηεο πξνο ηελ 

Ηξιαλδία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βάξνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξένπο· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο γηα 

ην ζρεηηθφ θιεξνδνηεζέλ ρξένο, θαζψο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ζηελ Ηξιαλδία σο άδηθν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί επειημίαο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πκθψλνπ· ζεσξεί φηη, 

καθξνπξφζεζκα, ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηαλνκή 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ νκνινγηνχρσλ· ζεκεηψλεη ην αίηεκα ησλ ηξιαλδηθψλ αξρψλ λα 

κεηαθεξζεί ζηνλ ΔΜ έλα κέξνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αληίζηνηρν πξνο ην θφζηνο ηεο 

δηάζσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα·  

75. ζπληζηά λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ απφ ηελ Δπηηξνπή, ηελ Δπξσνκάδα θαη ην ΓΝΣ ε έλλνηα 

ησλ ‘ππφ αίξεζε κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ’, βάζεη ηεο νπνίαο ε απφδνζε ησλ 

λενεθδηδφκελσλ ηίηισλ δεκφζηνπ ρξένπο ζηα θξάηε κέιε πνπ ιακβάλνπλ ζπλδξνκή 

ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε·  

76. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε γηα κέηξα κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ηδίσο 

γηα ηηο ρψξεο πνπ ππάγνληαη ζε πξφγξακκα πξνζαξκνγήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Μαΐνπ 2013 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ή απεηινχληαη κε ζνβαξέο 

δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα (έθζεζε Gauzès), κε 

ηε ιήςε κέηξσλ «ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΔΚΣ 

θαη, φπνπ είλαη ζθφπηκν, κε ην ΓΝΣ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θνξνινγηθά 

ηνπο έζνδα»· ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ηαρέσο απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο 



 

 

ΔΔ· ζπληζηά ηε ζέζπηζε εθηειεζηηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν ηε δίθαηε ζπλεηζθνξά φισλ ησλ 

κεξψλ ζηα θνξνινγηθά έζνδα·  

77. δεηεί λα δεκνζηνπνηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηνδνηηθνί 

πφξνη ηεο δηάζσζεο· ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ε πνζφηεηα ησλ πφξσλ πνπ 

δηνρεηεχζεθαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ ηδησηψλ πηζησηψλ·  

78. δεηεί ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο, ηφζν ησλ ηξερφλησλ φζν θαη ησλ 

κειινληηθψλ· πηζηεχεη φηη νη ζπκθσλίεο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ηεξεζνχλ, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη 

ζπκβαηέο κε ηα πξνγξάκκαηα· ππνγξακκίδεη φηη ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 472/2013 

πξνβιέπεη πσο ηα πξνγξάκκαηα ζπλδξνκήο ζέβνληαη ηηο εζληθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο 

εζληθνχο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ· 

79. δεηεί ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΚΣ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

επελδχζεηο κέηξσλ, ψζηε λα πξνσζεζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάθακςε·  

80. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα δελ δεζκεχνληαη απφ ηνλ 

Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε, επεηδή ηα 

πξνγξάκκαηα απηά δελ βαζίδνληαη ζην πξσηνγελέο δίθαην ηεο Έλσζεο· 

81. ηνλίδεη φηη ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα πξέπεη λα ηεξνχλ ππφ νηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

82. ηνλίδεη φηη ε επηδίσμε νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηα θξάηε κέιε 

θαη ηελ Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο δελ πξέπεη λα ππνλνκεχεη ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, ην 

επξσπατθφ θνηλσληθφ πξφηππν θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ· ηνλίδεη 

φηη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο πλζήθεο ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ δηάινγν ζε επξσπατθφ επίπεδν πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πνιηηηθή 

εκεξήζηα δηάηαμε· δεηεί ηελ αλαγθαία ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηξερφλησλ θαη κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνζαξκνγήο· 

Η Επηηροπή 

83. δεηεί πιήξε εθαξκνγή θαη πιήξε ελζηεξληζκφ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα μεθηλήζεη δηνξγαληθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Κνηλνβνχιην 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί θνηλή δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 

πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 472/2013· ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή λα δηελεξγεί θαη λα δεκνζηεχεη εζσηεξηθέο 

εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο ησλ ζπζηάζεψλ ηεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Σξφηθα· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πεξηιακβάλεη ηηο ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο ζηελ έθζεζε 

επαλεμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013· 

ππελζπκίδεη ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή φηη ζην άξζξν 16 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 



 

 

αξηζ. 472/2013 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηα θξάηε κέιε πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλδξνκή ζηηο 30 Μαΐνπ 2013 ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

απηή· δεηεί απφ ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 265 ηεο ΛΔΔ, 

λα αλαιάβνπλ δξάζε κε ζθνπφ λα εμνξζνινγίζνπλ θαη λα επζπγξακκίζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ad hoc ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπο 

ζπλλνκνζέηεο λα αληιήζνπλ δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηεο Σξφηθαο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ επφκελσλ ελεξγεηψλ ηεο ΟΝΔ, κεηαμχ άιισλ θαη θαηά 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013·  

84. ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην πκβνχιην ηε ζέζε ηνπ πνπ εγθξίζεθε ζε ζχλνδν 

Οινκέιεηαο ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013· ηνλίδεη εηδηθφηεξα φηη, ζηε 

ζέζε απηή, ην Κνηλνβνχιην πξνέβιεπε δηαηάμεηο νη νπνίεο απμάλνπλ πεξαηηέξσ ηε 

δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ νδεγεί 

ζηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ψζηε λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη αθξηβέζηεξε νξηνζέηεζε ηεο εληνιήο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ξφινπ 

ηεο Δπηηξνπήο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο θαη λα ηηο 

ελζσκαηψζεη ζην πιαίζην, ζε πεξίπησζε κειινληηθήο πξφηαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013· ππελζπκίδεη ελ πξνθεηκέλσ φηη ε θαηάξηηζε 

κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλδξνκήο ζα ηεζεί ππφ ηελ επζχλε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

ζα πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, λα ζπκβνπιεχεηαη ηξίηνπο, φπσο ηελ ΔΚΣ, ην ΓΝΣ ή άιια 

φξγαλα· 

85. δεηεί πιήξε ινγνδνζία ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία λα θαιχπηεη θαη λα ππεξβαίλεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013, φηαλ ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηα κέινπο 

ηνπ κεραληζκνχ ζπλδξνκήο ηεο ΔΔ· δεηεί λα εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ νη 

εθπξφζσπνη ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ κεραληζκφ απηφ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο· δεηεί επίζεο λα ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ηαθηηθήο αλαθνξάο πξνο ην 

Κνηλνβνχιην· 

86. πξνηείλεη λα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κηα «νκάδα δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε» γηα 

θάζε ρψξα πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη θαη εκπεηξνγλψκνλεο πξνεξρφκελνπο, κεηαμχ άιισλ, απφ ηα θξάηε κέιε 

θαη ηελ ΔΣΔπ, ζε ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν ελζηεξληζκφο, θαη ζα έρεη ζθνπφ λα πξνηείλεη 

επηινγέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο νη νπνίεο ζα ζπκπιεξψλνπλ ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο· ε ελ ιφγσ νκάδα δξάζεο 

ζα έρεη ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε δεκηνπξγία 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα επελδχζεηο· ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηελ πείξα 

πνπ απνθηήζεθε απφ ην κέζν ηεο «αδειθνπνίεζεο» γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ρσξψλ·  

87. είλαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη πιεξέζηεξα ππφςε ε θαηάζηαζε ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ ζπλνιηθά (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ ζε άιια θξάηε 

κέιε νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ εζληθέο πνιηηηθέο) φηαλ εμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ή φηαλ ε Δπηηξνπή εθπνλεί ηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο 

αλάπηπμεο·  



 

 

88. πηζηεχεη φηη ε δηαδηθαζία καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πξέπεη επίζεο λα αμηνινγεί 

κε ζαθή ηξφπν ηελ ππέξκεηξε ζηήξημε νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ·  

89. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη δηεμνδηθά, ππφ ην πξίζκα ησλ θαλφλσλ πεξί 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ (ΔΚΣ)·  

90. αλαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ‘ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ’, λα 

ππνβάιεη έσο ην ηέινο ηνπ 2015 ιεπηνκεξή κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζπλεπεηψλ ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο, κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ηφζν ηνπ βξαρππξφζεζκνπ φζν θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ αληηθηχπνπ ησλ 

πξνγξακκάησλ, ψζηε νη πξνθχπηνπζεο πιεξνθνξίεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα 

κειινληηθά κέηξα ζπλδξνκήο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα απεπζπλζεί, θαηά ηελ εθπφλεζε 

ηεο κειέηεο απηήο, ζε φια ηα ζρεηηθά ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ην Κνηλνβνχιην· 

πηζηεχεη φηη ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη επίζεο λα αληαλαθιά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ·  

91. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ γεληθψλ δηεπζχλζεσλ (ΓΓ) ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ εζληθψλ ππνπξγείσλ ζηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο γηα ηα κλεκφληα ζπλελλφεζεο· ππνγξακκίδεη εηδηθφηεξα 

ηνλ ξφιν πνπ αλαινγεί ζηε ΓΓ Απαζρφιεζεο, δίπια ζηε ΓΓ Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ 

θαη ηε ΓΓ Δζσηεξηθήο Αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ε θνηλσληθή δηάζηαζε 

ζα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη φηη ζα ζπλεθηηκάηαη ν θνηλσληθφο 

αληίθηππνο·  

Η ΕΚΤ 

92. δεηεί λα αλαιχεηαη επηκειψο ν ξφινο ηεο ΔΚΣ ζε θάζε κεηαξξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

Σξφηθαο, πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ηεο ΔΚΣ· δεηεί ηδίσο λα 

δνζεί ζηελ ΔΚΣ ηδηφηεηα ζησπεινχ παξαηεξεηή κε δηαθαλή θαη ζαθψο θαζνξηζκέλν 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ρσξίο λα ηεο επηηξέπεηαη λα θαηαζηεί πιήξεο δηαπξαγκαηεπηηθφο 

εηαίξνο θαη κε δηαθνπή ηεο πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ΔΚΣ ζπλππνγξάθεη ηηο 

δειψζεηο θαζεθφλησλ·  

93. δεηεί απφ ηελ ΔΚΣ λα δηελεξγεί θαη λα δεκνζηεχεη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο ηνπ 

αληηθηχπνπ ησλ ζπζηάζεψλ ηεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Σξφηθα·  

94. ζπληζηά λα επηθαηξνπνηήζεη ε ΔΚΣ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο γηα ηελ επείγνπζα 

ελίζρπζε ππφ κνξθή ξεπζηφηεηαο (ELA) θαη ηνπο θαλφλεο ηεο γηα ηηο εμαζθαιίζεηο, 

ψζηε λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζηα θξάηε κέιε πνπ ιακβάλνπλ 

ζπλδξνκή θαη λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο 

θεξεγγπφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΔΚΣ·  

95. θαιεί ηελ ΔΚΣ θαη ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα δεκνζηνπνηνχλ εγθαίξσο 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επείγνπζαο βνήζεηαο ππφ κνξθή 

ξεπζηφηεηαο, πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο ζηήξημεο φπσο ε 

θεξεγγπφηεηα, ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ επείγνπζαο 



 

 

βνήζεηαο απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηελ πξαθηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο·  

Το ΔΝΤ 

96. πηζηεχεη φηη, χζηεξα απφ ρξφληα πείξαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα έρνπλ απνθηήζεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ψζηε λα ηα ζρεδηάδνπλ θαη λα ηα εθαξκφδνπλ κφλα ηνπο, ελψ ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε· 

97. δεηεί νπνηαδήπνηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ ζηε δψλε ηνπ επξψ λα είλαη 

πξναηξεηηθή· 

98. θαιεί ην ΓΝΣ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην πεδίν ηπρφλ κειινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα ζπλδξνκήο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΔ, θαηά ηξφπν ψζηε λα γίλεη έλαο δαλεηζηήο 

πνπ δίλεη ην έλαπζκα παξέρνληαο έλα ειάρηζην φξην ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηε δαλεηδφκελε ρψξα θαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ελψ δηαηεξεί 

ηελ επρέξεηα απνρψξεζεο ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο·  

99. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηεο ΛΔΔ, λα πξνηείλεη θαηάιιεια 

κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί εληαία εθπξνζψπεζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην πιαίζην ησλ 

δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δηαζθέςεσλ, θαη ηδίσο ζην ΓΝΣ, θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηεο κεκνλσκέλεο εθπξνζψπεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν· ζεκεηψλεη φηη απηφ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΓΝΣ·  

100. δεηεί δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ αλάκημε ηνπ ΓΝΣ ζηελ 

δψλε ηνπ επξψ ζε βάζε ad hoc·  

Το Σσκβούιηο θαη ε Εσρωοκάδα 

101. δεηεί επαλαμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Δπξσνκάδαο, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε ππνρξέσζε δένπζαο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε επξσπατθφ επίπεδν· δεηεί λα θαηαξηηζηνχλ επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

θαηάιιειν δεκνθξαηηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζε εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ 

πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε φισλ ζηα 

θνηλσληθνπξνλνηαθά ζπζηήκαηα· πξνηείλεη λα ζεσξεζεί φηη ε ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ 

πξνέδξνπ ηεο Δπξσνκάδαο αληηπξνζσπεχεη θαζήθνληα πιήξνπο απαζρφιεζεο· πξνηείλεη 

λα είλαη πξφεδξνο ηεο Δπξσνκάδαο έλαο απφ ηνπο αληηπξνέδξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ν 

νπνίνο λα ινγνδνηεί ζην Κνηλνβνχιην· δεηεί γηα ην άκεζν κέιινλ ηελ εγθαζίδξπζε 

ηαθηηθνχ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηελ Σξφηθα θαη ην Κνηλνβνχιην·  

102. θαιεί ηελ Δπξσνκάδα, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην λα αλαιάβνπλ πιήξε 

επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξφηθαο· εθθξάδεη ηδηαίηεξα ηε ζέιεζή ηνπ λα 

βειηησζεί ε ινγνδνζία γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσνκάδαο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή, δεδνκέλνπ φηη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θέξνπλ ηελ ηειηθή 

πνιηηηθή επζχλε γηα ηα πξνγξάκκαηα καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, ελψ ζπρλά δελ ινγνδνηνχλ νχηε άκεζα ζηα εζληθά ηνπο θνηλνβνχιηα νχηε ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηνπο· ζεσξεί φηη, πξνηνχ 

ρνξεγεζεί ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή, ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσνκάδαο πξέπεη λα 



 

 

εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο 

ΔΔ ζην αληίζηνηρν θνηλνβνχιηφ ηνπο· ηνλίδεη φηη ηφζν ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσνκάδαο φζν 

θαη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ηαθηηθήο αλαθνξάο 

πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα·  

103. παξνηξχλεη φια ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ αξρψλ ζηηο 

εξγαζίεο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη λα εθαξκφδνπλ φια ηα κέηξα θαη 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη ζην πιαίζην ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ αλά 

ρψξα· ππελζπκίδεη φηη κφλν ζην 15% ησλ 400 πεξίπνπ εηδηθψλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ ε 

Δπηηξνπή έρεη εληνπίζεη αμηφινγε πξφνδν ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε·  

Ο ΕΜΣ 

104. ηνλίδεη φηη, κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο Σξφηθαο, θάπνην ζεζκηθφ φξγαλν ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλερηδφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

105. ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε ζχζηαζε ηνπ ΔΣΥ θαη ηνπ ΔΜ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο απνηειεί νπηζζνδξφκεζε ζηελ εμέιημε ηεο Έλσζεο, 

ηδίσο εηο βάξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ· 

106. δεηεί λα ελζσκαησζεί ν ΔΜ ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο Έλσζεο θαη λα εμειηρζεί ζε 

κεραληζκφ ελσζηαθήο βάζεο, φπσο πξνβιέπεη ε πλζήθε ΔΜ· δεηεί λα ινγνδνηεί ν 

ΔΜ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, κεηαμχ άιισλ 

ζρεηηθά κε απνθάζεηο ρνξήγεζεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο θαζψο θαη απνθάζεηο 

θαηαβνιήο λέσλ δφζεσλ δαλείσλ· ηνλίδεη φηη, φζν ηα θξάηε κέιε ζπλεηζθέξνπλ άκεζα 

απφ ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο ζηνλ ΔΜ, ζα πξέπεη θαη λα εγθξίλνπλ ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή· δεηεί ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ΔΜ κε επαξθή ηθαλφηεηα 

δαλεηνδνζίαο θαη δαλεηνιεςίαο, ηελ θαζηέξσζε δηαιφγνπ αλάκεζα ζην δηεπζπληηθφ 

φξγαλν ηνπ ΔΜ θαη ηνπο επξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ΔΜ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ· θαιεί ηα κέιε ηνπ ΔΜ, έσο φηνπ πινπνηεζνχλ ηα 

πξναλαθεξζέληα, λα απφζρνπλ βξαρππξφζεζκα απφ ηελ απαίηεζε νκνθσλίαο, ψζηε νη 

ζπλήζεηο απνθάζεηο λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία αληί ηεο 

νκνθσλίαο, θαη λα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηε ρνξήγεζε πξνιεπηηθήο ζπλδξνκήο·  

107. δεηεί απφ ην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσνκάδα λα ηεξήζνπλ ηε δέζκεπζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα δηαπξαγκάηεπζε κηαο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε θαηάιιεινπ ελδηάκεζνπ κεραληζκνχ γηα 

ηελ αχμεζε ηεο ινγνδνζίαο ηνπ ΔΜ· δεηεί επίζεο, ζε απηφ ην πιαίζην, κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΔΜ·  

108. ππνγξακκίδεη φηη ε απφθαζε ‘Pringle’ ηνπ ΓΔΔ θαη ε λνκνινγία ηνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εληαρζεί ν ΔΜ ζην ελσζηαθφ πιαίζην κε ζηαζεξή πλζήθε βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 352 ηεο ΛΔΔ· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έσο ην ηέινο ηνπ 

2014 λνκνζεηηθή πξφηαζε κε απηφλ ηνλ ζηφρν·  

Μεζοκαθροπρόζεζκε προοπηηθή 

109. δεηεί λα εληαρζνχλ ηα κλεκφληα ζην πιαίζην ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ λα 

πξνσζεζεί κηα αμηφπηζηε θαη βηψζηκε ζηξαηεγηθή εμπγίαλζεο, ε νπνία ζα ππεξεηεί 

επίζεο ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο θαη ηνπο δεδεισκέλνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ απαζρφιεζε· ζπληζηά λα ππνβάιινληαη ζε 



 

 

ςεθνθνξία ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην νη δηαπξαγκαηεπηηθέο εληνιέο θαη λα δεηείηαη ε 

γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα πξνθχπηνληα κλεκφληα ζπλελλφεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα 

πξνγξάκκαηα παξνρήο ζπλδξνκήο λα δηαζέηνπλ επαξθή δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε· 

110. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ λα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηε πλζήθε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε νη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ΟΝΔ· ζεσξεί φηη 

νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνηλνηηθή κέζνδν κε απμεκέλε ρξήζε 

δηαθπβεξλεηηθψλ ζπκθσληψλ (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ) δηαηξεί, 

απνδπλακψλεη θαη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αμηνπηζηία ηεο Έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ∙ γλσξίδεη φηη ε πιήξεο ηήξεζε ηεο θνηλνηηθήο 

κεζφδνπ ζε πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ κεραληζκνχ ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ηεο 

Έλσζεο ελδέρεηαη λα απαηηήζεη ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο θαη ηνλίδεη φηη ην ΔΚ πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη πιήξσο ζε νηεζδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ζπλέιεπζεο· 

111. πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ηεο πλζήθεο, κε ηελ 

νπνία ζα επεθηείλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο άξζξνπ 143 ηεο ΛΔΔ ζε φια 

ηα θξάηε κέιε αληί λα πεξηνξίδεηαη ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ·  

112. δεηεί ηελ ίδξπζε ελφο Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΔΝΣ) βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή κέζνδν· πηζηεχεη φηη έλα 

ΔΝΣ απηνχ ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηνπ ΔΜ, πνπ 

είλαη ζηξακκέλα ζηε ζηήξημε ρσξψλ κε πξνβιήκαηα ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ή δήηεκα 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ θξάηνπο, κε ηνπο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ έρεη 

απνθηήζεη ε Δπηηξνπή ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα· επηζεκαίλεη φηη ην ελ 

ιφγσ πιαίζην ζα απνηξέπεη ηηο ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ είλαη εγγελείο 

ζηνλ ηξέρνληα ξφιν ηεο Δπηηξνπήο σο παξάγνληα ηεο Δπξσνκάδαο θαη ζηνλ πνιχ πην 

ζπλνιηθφ ηεο ξφιν σο «ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ»· πηζηεχεη φηη ην ΔΝΣ ζα πξέπεη 

λα ππφθεηηαη ζηα πςειφηεξα δεκνθξαηηθά πξφηππα ινγνδνζίαο θαη λνκηκνπνίεζεο· 

ζεσξεί φηη κε ην ελ ιφγσ πιαίζην ζα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη φηη φια ηα εκπιεθφκελα ζεζκηθά φξγαλα ζα είλαη απνιχησο 

ππεχζπλα θαη ζα ινγνδνηνχλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο·  

113. είλαη ηεο άπνςεο φηη απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί 

πιήξσο ην πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ επίιπζε θξίζεσλ ζε κηα λνκηθά 

αζθαιή θαη νηθνλνκηθά βηψζηκε βάζε·  

114. είλαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν αλάπηπμεο ελφο κεραληζκνχ κε 

ζαθή δηαδηθαζηηθά βήκαηα γηα ηηο ρψξεο νη νπνίεο δηαηξέρνπλ θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ‘δέζκεο έμη κέηξσλ’ θαη ηεο ‘δέζκεο δχν κέηξσλ’· ζην 

πιαίζην απηφ, ελζαξξχλεη ην ΓΝΣ θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα 

ππνβάινπλ ζην ΓΝΣ θνηλή ζέζε ψζηε λα αλνίμεη εθ λένπ ε ζπδήηεζε γηα έλαλ δηεζλή 

κεραληζκφ αλαδηάξζξσζεο δεκφζηνπ ρξένπο (SDRM), κε ζθνπφ λα εγθξηζεί κηα δίθαηε 

θαη βηψζηκε πνιπκεξήο πξνζέγγηζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα·  

115. ζπλνςίδεη ηε ζχζηαζή ηνπ ππνδεηθλχνληαο φηη νη αληίζηνηρνη ξφινη θαη θαζήθνληα θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζηελ Σξφηθα ζα έπξεπε λα απνζαθεληζηνχλ σο εμήο: 

α)  έλα Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηα ρξεκαηνδνηηθά 

κέζα ηνπ ΔΜ θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ απέθηεζε ε Δπηηξνπή θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηεο Δπηηξνπήο, επηηξέπνληαο ζε απηήλ λα 



 

 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο ΔΔ θαη, εηδηθφηεξα, λα είλαη ν 

ζεκαηνθχιαθαο ησλ πλζεθψλ· 

β)  ε ΔΚΣ ζα ζπκκεηέρεη σο ζησπειφο παξαηεξεηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδεη ζνβαξέο αλεζπρίεο 

πξνο ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηεο ξφινπ, θαη κεηέπεηηα 

πξνο ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Σακείν, θαηά πεξίπησζε· 

γ)  ην ΓΝΣ, εθφζνλ ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα εκπιαθεί, ζα είλαη νξηαθφο δαλεηζηήο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ην πξφγξακκα εάλ δηαθσλεί· 

116. ζεσξεί φηη ην έξγν πνπ μεθίλεζε κε ηελ παξνχζα έθζεζε ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί· δεηεί 

απφ ην επφκελν Κνηλνβνχιην λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο παξνχζαο έθζεζεο, λα αλαπηχμεη 

πεξαηηέξσ ηα βαζηθά ηεο επξήκαηα θαζψο θαη λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε·  

ν 

ν ν 

117. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, 

ζην πκβνχιην, ζηελ Δπξσνκάδα, ζηελ Δπηηξνπή, ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

θαη ζην ΓΝΣ. 

 

 


