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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:   
  

«ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Ι. Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία I και IΙ. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ΕΕΣ) σχετικά με την εποπτεία μετά το πρόγραμμα (ΕΜΠ) και την ενισχυμένη εποπτεία. Ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 τέθηκε σε ισχύ λίγο πριν από τη λήξη των πρώτων προγραμμάτων 

μακροοικονομικής προσαρμογής. Η σύνταξη και η διαπραγμάτευσή του έγινε υπό την πίεση της 

οικονομικής κρίσης. Βασικό κίνητρο ήταν η πρόληψη περιπτώσεων στις οποίες μια χώρα που 

υπαγόταν προηγουμένως σε πρόγραμμα θα αντιμετώπιζε και πάλι σοβαρές οικονομικές δυσκολίες 

και, συνεπώς, η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, ζητήθηκε 

από την Επιτροπή να παρέχει τακτική αξιολόγηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κατάστασης και μετά τη λήξη του προγράμματος. Στόχος του κανονισμού ήταν 

επίσης να διασφαλιστεί ότι η εποπτεία μετά το πρόγραμμα εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο 

πολυμερούς εποπτείας της ΕΕ που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι επακόλουθες ενέργειες της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την 

εντολή αυτή. Ειδικότερα, η Επιτροπή, σε κάθε αξιολόγησή της, έλαβε υπόψη την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου στόχου, χωρίς να επιβαρύνει αδικαιολόγητα το οικείο κράτος μέλος. Γι’ αυτό 

απαιτήθηκε ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας και μια ειδική ανά χώρα προσέγγιση κατά την εποπτεία. 

ΙΙΙ. Οι ρυθμίσεις για την έγκριση και τις τροποποιήσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 

καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2021/241. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των εργασιών του ΕΕΣ θα μπορούσαν να 

συμβάλουν επωφελώς στην τρέχουσα επανεξέταση των ρυθμίσεων οικονομικής διακυβέρνησης στο 

πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

V. Η Επιτροπή δεσμεύεται από τον νομικό σχεδιασμό και τη δομή όλων των στοιχείων του 

ευρωπαϊκού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επικαλύψεις, στον βαθμό που 

υπάρχουν, αντικατοπτρίζουν επίσης την ανάγκη διασφάλισης της συνέπειας των προϊόντων υπό 

διαφορετικά μέσα εποπτείας, ή από διαφορετικά θεσμικά όργανα με διαφορετικές εντολές και 

περιοχές αρμοδιότητας όσον αφορά την ευρεία μακροοικονομική παρακολούθηση. Οι 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), για παράδειγμα, διεξάγονται σε 

διακυβερνητικό πλαίσιο και εκτός του νομικού πλαισίου της ΕΕ. Σκοπός της παρακολούθησης του 

ΕΜΣ είναι να αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής ως πιστωτής, για την προστασία του 

ισολογισμού του. Η διαδικασία της εποπτείας μετά το πρόγραμμα (ΕΜΠ) αφορά την οικονομική 

εποπτεία που προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ, η οποία τροφοδοτεί το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης του ΕΜΣ. 

VII. Kίνητρο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 είναι η διατήρηση της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, ως εκ τούτου, ζητεί ευρεία αξιολόγηση της οικονομικής 

κατάστασης και των χρηματοπιστωτικών κινδύνων. Γι’ αυτό απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη οι 

εξελίξεις πολιτικής όπως διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι αξιολογήσεις των κινδύνων 

αποπληρωμής χρησιμοποιούν τα καθιερωμένα εργαλεία ανάλυσης της Επιτροπής. 
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VIII. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές 

και ότι είναι δύσκολο να αποδοθούν οι εξελίξεις απευθείας στην εποπτεία της Επιτροπής. Ωστόσο, 

κρίνοντας από τις επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς και των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και 

με άλλα κράτη μέλη, η εποπτεία θεωρείται επωφελής. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο ρόλος που 

διαδραματίζει η ΕΜΠ είναι ιδιαίτερα σημαντικός κατά τα έτη αμέσως μετά τη λήξη του 

προγράμματος.  

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η Επιτροπή παρακολουθεί 

την εφαρμογή των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα προς τους 

ευρωπαίους εταίρους τον Ιούνιο του 2018, και οι εκθέσεις παρέχουν τη βάση για την αποδέσμευση 

πρόσθετων δόσεων των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εκδώσει 

δέκα τριμηνιαίες εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας, οι οποίες οδήγησαν σε πέντε δόσεις μέτρων 

ελάφρυνσης του χρέους ύψους 4 δισ. EUR. 

IX. Η Επιτροπή αποδέχεται όλες τις συστάσεις. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

21. α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 αναθέτει στην Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), να πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης και να αξιολογεί την 

οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση του κράτους μέλους που υπόκειται σε 

ΕΜΠ. Οι ενέργειες της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την εντολή αυτή. 

25. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, ανεξάρτητα από το αν η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται 

από την ΕΕ ή σε διακυβερνητικό πλαίσιο. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν επιτρέπει στον ΕΜΣ να ασκεί 

οικονομική εποπτεία. Η Επιτροπή και ο ΕΜΣ συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεννόησης το 2018 για 

την αποσαφήνιση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη της εφαρμογής οποιουδήποτε κανόνα της νομοθεσίας της ΕΕ. 

29. Δεύτερη περίπτωση: Η αξιολόγηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής 

κατάστασης ζητείται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 472/2013. 

31. Η ΕΜΠ δεν αξιολογεί συστηματικά την εφαρμογή όλων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, αλλά 

επικεντρώνεται σε όσες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κατάστασης. Κατά τα πρώτα έτη μετά τη λήξη του προγράμματος, οι ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις προορίζονταν να καλύψουν τις εναπομένουσες προκλήσεις από την περίοδο του 

προγράμματος. Ωστόσο, σε μεταγενέστερα έτη, το πεδίο εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει και άλλα θέματα, λόγω του ευρύτερου χαρακτήρα του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (όπως, για παράδειγμα, περιβαλλοντικούς στόχους). Τα θέματα αυτά δεν 

καλύπτονται στην ΕΜΠ.  

33. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η νομική βάση περιλαμβάνει σαφή εντολή προς την Επιτροπή να 

αξιολογεί την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση. Επομένως, η 

τοποθέτηση της ικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους στον πυρήνα δεν θα ήταν σύμφωνη με τον 

ισχύοντα κανονισμό, ο οποίος πρέπει να καθοδηγεί την Επιτροπή. 

36. Η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφενός, και την ΕΜΠ και την 
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ενισχυμένη εποπτεία, αφετέρου, εξηγείται από τον ευρύτερο χαρακτήρα των πρώτων και τον 

ειδικότερο χαρακτήρα των δεύτερων. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι εργασίες για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

διεξάγονται σε στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής με διαρθρωμένους 

και συνεκτικούς εσωτερικούς μηχανισμούς συντονισμού. 

49. Για τα δύο κράτη μέλη χωρίς επίσημη συμφωνία σχετικά με την παροχή στοιχείων, η υποβολή 

πληροφοριών συμφωνήθηκε σε τεχνικό επίπεδο μετά από γενική επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου 

προς τον υπουργό Οικονομικών ή με άτυπη συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. 

Η Επιτροπή θεωρεί τις δύο αυτές υποθέσεις κατ’ ουσίαν συγκρίσιμες με τις άλλες. 

52. Η παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών σε συντομότερα χρονικά διαστήματα 

μπορεί να είναι χρήσιμη, καθώς οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται συνήθως σταδιακά. Υπάρχουν 

βήματα που οδηγούν στην πλήρη υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης (π.χ. μελέτες που εκπονήθηκαν, 

πρόσληψη προσωπικού, κατάρτιση νόμων)· αυτά μπορούν (και θα πρέπει) να παρακολουθούνται 

συχνά, όχι μόνο στο τέλος της περιόδου των 12 έως 18 μηνών. 

53. Σε κάποιο βαθμό, ακόμη και όταν οι εκθέσεις ήταν επαναλαμβανόμενες, αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί θετικό, καθώς συνεπάγεται ότι δεν σημειώθηκαν νέες (αρνητικές) εξελίξεις. Στη συνέχεια, 

οι εκθέσεις παρέχουν τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις δεδομένων και, το σημαντικότερο, 

επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα. 

58. Η ΕΜΠ και η ενισχυμένη εποπτεία δεν είναι πλήρως συγκρίσιμες όσον αφορά το ερώτημα σε 

ποιο βαθμό πρέπει να προσδιοριστούν οι παρακολουθούμενες μεταρρυθμίσεις. Η δεύτερη πρέπει να 

προσδιορίζει την απαιτούμενη πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, καθώς αυτή συνδέεται με την 

ελάφρυνση του χρέους. 

64. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ζητεί την παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. Δεδομένου ότι τυχόν προβλήματα με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα θα έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στη μακροοικονομική και δημοσιονομική κατάσταση μιας χώρας, η οποία υπάγεται 

στην άμεση αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται η ανάλυση αυτή 

στο πλαίσιο της ΕΜΠ. Ενώ η ΕΜΠ θα πρέπει να επικεντρώνεται στη σταθερότητα του συστήματος 

[σε αντίθεση με τη βιωσιμότητα μεμονωμένων τραπεζών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του 

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)], τα προβλήματα μεμονωμένων τραπεζών μπορούν να έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο 

πλαίσιο της ΕΜΠ. 

68. Η Επιτροπή δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 να παρέχει ευρύτερη αξιολόγηση 

με σκοπό τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρουσίαση 

των χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής μπορεί να αναθεωρηθεί. 

70. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη έκδοση τίτλων χρέους, τις 

διαφορές των επιδόσεων, τις πρώιμες αποπληρωμές και τις αξιολογήσεις αποτελούν βασικά στοιχεία 

για την αξιολόγηση των κινδύνων αποπληρωμής. 

71. Η ποσοτικοποίηση του πιθανού αντίκτυπου συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο αντίκτυπος ανά 

χώρα ή ανά τομέα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, της νόσου COVID-19 ή 

των διμερών ή γεωπολιτικών εντάσεων, θα είναι πάντα δύσκολος. 

Δεύτερη περίπτωση: Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της πανδημίας παρακολουθείται προσεκτικά και 

η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει σειρά σχετικών ανακοινώσεων γι’ αυτό το θέμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 



 

EL   EL 
4 

 

η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19, η οποία θα 

μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί στις εκθέσεις ΕΜΠ έως τον Δεκεμβρίου του 2020, θα ήταν 

πρόωρη, δεδομένου ότι η κρίση COVID-19 ξεκίνησε μόλις τον Μάρτιο του 2020. 

72. Το κατά πόσον μια χώρα μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στην αγορά εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι εξελίξεις σε άλλες χώρες (δευτερογενείς επιπτώσεις). Ως εκ 

τούτου, είναι αδύνατον να προσδιοριστεί συγκεκριμένο επίπεδο και πορεία του χρέους που 

εξασφαλίζει ή όχι την πρόσβαση στην αγορά. Ωστόσο, το υψηλό και/ή (ταχέως) αυξανόμενο χρέος 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου. 

80. Οι μεταρρυθμίσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας έκθεσης του ΕΕΣ ήταν 

πράγματι πολύ ευαίσθητες για τις εθνικές αρχές, δεδομένου ότι επηρεάζουν, για παράδειγμα, τον 

βαθμό διακριτικής ευχέρειας των αρχών ή τα βασικά στοιχεία της διάρθρωσης των δημόσιων εσόδων. 

83. Όσον αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, οι καθυστερήσεις λόγω της 

πανδημίας κατέστησαν πλήρως εμφανείς κατά τη σύνταξη της 7ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας 

του Σεπτεμβρίου του 2020. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται 

σε παράγοντες σε μεγάλο βαθμό εκτός του πεδίου ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης 

(καθυστερήσεις διαγωνισμών, νομικές προκλήσεις κ.λπ.) που είχαν ήδη προκύψει πριν από την 

πανδημία. Εάν διατηρούνταν οι αρχικές προθεσμίες στην έκθεση, η αξιολόγηση θα επικεντρωνόταν 

αδικαιολόγητα σε αυτές τις καθυστερήσεις, παραγνωρίζοντας σημαντικές ενέργειες που έχουν 

αναληφθεί. 

84. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπήρξαν καθυστερήσεις σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις σε σύγκριση 

με το χρονοδιάγραμμα του Ιουνίου 2018. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των 

εθνικών βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα τον Μάιο του 2019. Επιπλέον, σημειώθηκε πρόοδος σε 

πολλές μεταρρυθμίσεις και ορισμένες προχώρησαν περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις. 

87. Η ΕΜΠ διασφαλίζει τη συνεχή, ανεξάρτητη και αυστηρή εποπτεία των χωρών. Ως εκ τούτου, 

αποτελεί πολύτιμη συμβολή για άλλες εκθέσεις, π.χ. από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

88. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητές της πρέπει να διέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία της ΕΕ, η οποία απαιτεί ευρεία αξιολόγηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κατάστασης με σκοπό τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ της κατάστασης των κρατών μελών που 

υπόκεινται σε ΕΜΠ και της Ελλάδας που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία. Οι διαδοχικές εκθέσεις 

ενισχυμένης εποπτείας επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμενη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, η οποία 

αποτέλεσε τη βάση για την αποδέσμευση των δόσεων ελάφρυνσης του χρέους. Ο συνδυασμός της 

ενισχυμένης εποπτείας και των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους φαίνεται να έχει αντίκτυπο στην 

υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. 

89. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 επιδιώκει την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. Το άρθρο 14 του ίδιου κανονισμού παρέχει τη βάση για την εκτίμηση της 

οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί 

επίσης η εξόφληση της χρηματοδοτικής συνδρομής. Σύμφωνα με το άρθρο 14, η ΕΜΠ εφαρμόζεται 

για τουλάχιστον όσο διάστημα δεν έχει εξοφληθεί το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει 

ληφθεί από έναν από τους σχετικούς πιστωτές. Ο οδηγός βοηθάει στον προσδιορισμό των εργαλείων 

που μπορούν να είναι χρήσιμα για την επίτευξη των στόχων του ως άνω κανονισμού. 
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90. Η Επιτροπή δεσμεύεται από τον νομικό σχεδιασμό και τη δομή όλων των στοιχείων του 

ευρωπαϊκού πλαισίου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 

επικαλύψεις, στον βαθμό που υπάρχουν, αντικατοπτρίζουν επίσης την ανάγκη διασφάλισης της 

συνέπειας των προϊόντων υπό διαφορετικά μέσα εποπτείας, ή από διαφορετικά θεσμικά όργανα με 

διαφορετικές εντολές και περιοχές αρμοδιότητας όσον αφορά την ευρεία μακροοικονομική 

παρακολούθηση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εκθέσεις ΕΜΠ που παρέχουν 

ολοκληρωμένη ανάλυση, ενώ έχουν διαφορετικό κοινό στις ενδιαφερόμενες χώρες και εξωτερικά 

(π.χ. οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας).  

Η εστίαση κατά κύριο λόγο στην ικανότητα αποπληρωμής δεν θα απέδιδε επαρκή σημασία στο 

καθήκον που ανατίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 για την αξιολόγηση της οικονομικής, 

δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης (και των συνακόλουθων κινδύνων). 

92. Οι οικονομικές πολιτικές που παρακολουθούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 

πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πολύ 

ευρύτερες από τις πολιτικές που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Οι 

εσωτερικές οργανωτικές ρυθμίσεις της Επιτροπής αντικατοπτρίζουν αυτό το ευρύτερο πεδίο. 

93. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, ανεξάρτητα από το αν η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται 

από την ΕΕ ή σε διακυβερνητικό πλαίσιο. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν επιτρέπει στον ΕΜΣ να ασκεί 

οικονομική εποπτεία. Η Επιτροπή και ο ΕΜΣ συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεννόησης το 2018 για 

την αποσαφήνιση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. 

94. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένα κράτος μέλος της ευρωζώνης που εξέρχεται από ένα 

πρόγραμμα εξακολουθεί να παρουσιάζει δυνητικούς κινδύνους μετάδοσης δευτερογενών επιπτώσεων 

για άλλα κράτη μέλη στην ευρωζώνη ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος μακροοικονομικής 

προσαρμογής. 

Σύσταση 1 — Ενοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων εποπτείας 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 στοιχείο α). 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξορθολογίσει τη διαδικασία ΕΜΠ, ώστε να καταστεί αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα — και είναι απαραίτητο — για περιπτώσεις πιο ώριμων 

χωρών. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για την καλύτερη ευθυγράμμιση της μεταπρογραμματικής 

εποπτείας με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, για την αποφυγή των περιττών επικαλύψεων και των διπλών 

προσπαθειών, διατηρώντας παράλληλα σαφή χαρακτηριστικά για κάθε στοιχείο της συνολικής μας 

αρχιτεκτονικής εποπτείας. Οι συγκεκριμένοι τρόποι ένταξης της ΕΜΠ και της ενισχυμένης εποπτείας 

στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο απαιτούν προσεκτική εξέταση, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 

νομικές και θεσμικές επιπτώσεις χωρίς να αποφέρει σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας. Ο 

προβληματισμός αυτός θα τροφοδοτήσει την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης.  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 στοιχείο β). 

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τους 

στόχους της. Η επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης θα δώσει την ευκαιρία για μεγαλύτερη 

σαφήνεια στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.472/2013, εφόσον είναι αναγκαίο.  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 1 στοιχείο γ). 
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Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής απαιτείται 

αυστηρή προσέγγιση βάσει κινδύνου. Αυτό συνεπάγεται την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους 

βάσει διαφορετικών σεναρίων, της εξέλιξης των αποδόσεων και των διαφορών επιτοκίου και των 

πρόσφατων εκδόσεων τίτλων χρέους. Αυτό θα συμπληρωθεί από μια πιο συστηματική παρουσίαση 

των ανεξόφλητων δανείων, τη συζήτηση σχετικά με δυνητικούς νέους κινδύνους και την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ποσοτικοποίησή τους. 

Σύσταση 2 — Εξορθολογισμός των διαδικασιών και αύξηση της ευελιξίας 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 2 στοιχείο α). 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 2 στοιχείο β). 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 2 στοιχείο γ). 

98. Η ΕΚΤ έχει αναλάβει τα καθήκοντα της κεντρικής εποπτείας στον κανονισμό ΕΕΜ, έτσι ώστε να 

συνυπολογίζεται το έργο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 διασφαλίζει τη συνοχή με τις δραστηριότητες αυτών των άλλων 

οργάνων της ΕΕ και διασφαλίζει αποφασιστικά ότι η συμβολή αυτή τροφοδοτεί την εποπτεία της 

Επιτροπής, καθώς έχει άμεση σχέση με τη μακροοικονομική και δημοσιονομική κατάσταση του 

κράτους μέλους. 

99. Για τα κράτη μέλη χωρίς επίσημη συμφωνία σχετικά με την παροχή στοιχείων, η υποβολή 

πληροφοριών συμφωνήθηκε σε τεχνικό επίπεδο μετά από γενική επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου 

προς τον υπουργό Οικονομικών ή με άτυπη συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. 

Η Επιτροπή θεωρεί τις δύο αυτές υποθέσεις κατ’ ουσίαν συγκρίσιμες με τις άλλες. 

Σύσταση 3 — Βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3 στοιχείο α). 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3 στοιχείο β). 

Αποδεχόμενη τις συστάσεις 1 και 2, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με ενδεχόμενες νομοθετικές προτάσεις ή για το αποτέλεσμα των 

νομοθετικών διαπραγματεύσεων με τους συννομοθέτες. 


