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Τελική Έκθεση της Ειδικής Ομάδας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΤΜΗΜΑ 1. Εκτελεστική σύνοψη

Η χρηματοπιστωτική κρίση και οι πρόσφατοι κλυδωνισμοί των αγορών κρατικών χρεογράφων 
έχουν καταδείξει σαφώς διάφορες προκλήσεις για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών θα χρειαστεί μια θεμελιώδης αλλαγή στην 
οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης, ανάλογη με το βαθμό οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
συνολοκλήρωσης που έχει ήδη επιτευχθεί μέσω της Νομισματικής Ένωσης και της Εσωτερικής 
Αγοράς. Στις συστάσεις της έκθεσης της Ειδικής Ομάδας αντιμετωπίζεται ο μεγάλος βαθμός 
οικονομικής αλληλεξάρτησης, ιδίως των χωρών της ευρωζώνης, χωρίς να θίγονται οι εθνικές 
ευθύνες για τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Η υλοποίηση των συστάσεων θα πρέπει 
να συναρθρωθεί γύρω από πέντε κυρίως άξονες:

1. Επίτευξη μεγαλύτερης δημοσιονομικής πειθαρχίας

Το ήδη ισχύον πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας, που έχει οριστεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), παραμένει μεν έγκυρο κατά βάση, χρειάζεται όμως να εφαρμοστεί καλύτερα 
και συνεπέστερα. Θα πρέπει ειδικότερα να εστιαστεί περισσότερο στο δημόσιο χρέος και τη 
δημοσιονομική βιωσιμότητα, να επιβληθεί καλύτερα η τήρησή του και να εξασφαλιστεί ότι τα 
εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια ανταποκρίνονται καλύτερα στους δημοσιονομικούς κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κριτήριο του δημόσιου χρέους πρέπει να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη στο μηχανισμό δημοσιο-
νομικής εποπτείας, με απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στην αλληλεπίδραση ελλείμματος και χρέους. 
Η Ειδική Ομάδα συνιστά κατά ταύτα να ενσωματωθεί με επιχειρησιακό τρόπο στη Συνθήκη το 
κριτήριο του δημόσιου χρέους, με τον ορισμό ενός κατάλληλου ποσοτικού σημείου αναφοράς, και να 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά – λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες –
ιδίως ως συντελεστής ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. 

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τόσο του προληπτικού όσο και του επανορθωτικού σκέλους 
του ΣΣΑ στο μέλλον, θα πρέπει αυτά να περιλάβουν ένα σταδιακά εφαρμοστέο ευρύτερο φάσμα 
κυρώσεων και μέτρων, τόσο χρηματικών όσο και πολιτικών και σχετικών με την υπόληψη του 
καθ’ ού στρέφονται, και μάλιστα αρχίζοντας από πρωιμότερο στάδιο της διαδικασίας δημοσιονο-
μικής εποπτείας. Θα πρέπει εν προκειμένω να εξασφαλιστεί δικαιοσύνη, αναλογικότητα και ίση 
μεταχείριση των κρατών μελών. 
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Τα συνιστώμενα πολιτικά και σχετικά με την υπόληψη μέτρα εκτείνονται από ενισχυμένες 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων μέχρι επί τούτω αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς 
και ενισχυμένη επιτήρηση, ακολουθούμενη ενδεχομένως από δημοσιοποιητέα έκθεση. 

Οι συνιστώμενες χρηματικές κυρώσεις εκτείνονται από υποχρεωτικές αλλά τοκοφόρες καταθέσεις 
μέχρι και πρόστιμα. Σε πρώτη φάση θα έχουν εφαρμογή μόνο στα κράτη μέλη της ευρωζώνης· το 
ταχύτερο δυνατόν όμως, το αργότερο δε στα πλαίσια του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, τα μέτρα επιβολής θα επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη1, με το να τεθεί η συμμόρφωση 
με το ΣΣΑ ως προϋπόθεση για την είσπραξη μιας σειράς ενωσιακών δαπανών. 

Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συμμόρφωσης θα συντελέσει και η 
επέκταση της λήψης αποφάσεων βάσει κανόνων. Προς τούτο προτείνεται να θεσπιστεί κανόνας 
αντίστροφης πλειοψηφίας για την ψήφιση των μέτρων επιβολής. Στην πράξη, αυτό θα σημαίνει ότι 
οι συστάσεις της Επιτροπής θα θεωρείται ότι εγκρίνονται εφόσον δεν ψηφίσει εναντίον εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας η ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών.

Πριν από το τέλος του 2013 θα πρέπει να τηρηθεί μια δέσμη συμφωνημένων ελάχιστων απαιτή-
σεων για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, που να καλύπτει τους τομείς ουσιώδους σημασίας. 
Πέραν τούτου, θα πρέπει να συμφωνηθεί και μια δέσμη μη δεσμευτικών προτύπων. Τα εθνικά 
δημοσιονομικά πλαίσια θα πρέπει να αξιολογούνται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Η Ειδική Ομάδα συνιστά επίσης μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση της Eurostat και του 
ευρωπαϊκού συστήματος στατιστικών. 

2. Διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας: νέος μηχανισμός επιτήρησης

Η παγκόσμια κρίση κατέδειξε ότι για την εξασφάλιση ισόρροπης οικονομικής αύξησης στην ΕΕ 
δεν αρκεί η συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Ειδική Ομάδα συνιστά επομένως να εγκαθιδρυθεί νέος μηχανισμός μακροοικονομικής 
εποπτείας, εδραζόμενος σε ένα νέο νομικό πλαίσιο, παράλληλα με το εστιασμένο στους 
προϋπολογισμούς ΣΣΑ. 

  
1 [Πλην του ΗΒ, λόγω του Πρωτοκόλλου 15 της Συνθήκης.]
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Θα επιχειρείται κατ’ έτος εκτίμηση του κινδύνου μακροοικονομικών ανισορροπιών και τρωτών 
σημείων, με χρήση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης βασισμένου σε περιορισμένο αριθμό 
δεικτών. Σε περίπτωση διαπιστωμένων ή δυνητικών υπερβολικών ανισορροπιών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις, το Συμβούλιο να 
κινεί «θέση υπερβολικής ανισορροπίας», τάσσοντας και προθεσμία για τη λήψη δέσμης μέτρων 
πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε περίπτωση μάλιστα επανειλημμένης 
έλλειψης συμμόρφωσης , τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα μπορούν τελικά να αντιμετωπίζουν και 
κυρώσεις.

3. Βαθύτερη και πλατύτερη συνεργασία: το «ευρωπαϊκό εξάμηνο»

Μια από τις πρώτες συστάσεις της Ειδικής Ομάδας για την ενίσχυση του συντονισμού των 
πολιτικών, το λεγόμενο «ευρωπαϊκό εξάμηνο», συμφωνήθηκε ήδη και θα εφαρμοστεί από 
1ης Ιανουαρίου 2011. Κάθε άνοιξη, θα γίνεται ταυτόχρονη αξιολόγηση τόσο των δημοσιονομικών 
μέτρων όσο και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούν την οικονομική αύξηση και την 
απασχόληση. Αυτό θα συμβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερης συνεκτίμησης της ενωσιακής / 
ευρωζωνικής διάστασης κατά τον καταρτισμό των προϋπολογισμών και την κατάστρωση των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των χωρών. 

4. Ένα ανθεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων

Μετά τη σύσταση της Ειδικής Ομάδας συγκροτήθηκαν και βρίσκονται ήδη σε λειτουργία η 
Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για την ευρωζώνη και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) για ολόκληρη την ΕΕ, 
εξασφαλίζοντάς μας μια καλή γραμμή άμυνας για την επόμενη τριετία. 

Η Ειδική Ομάδα εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα χρειάζεται να συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο 
επίλυσης κρίσεων για την ευρωζώνη, ικανό ν’ αντιμετωπίζει καταστάσεις χρηματοοικονομικής
στενότητας και να προλαμβάνει την εξάπλωσή τους. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζει 
σθεναρά το ζήτημα του «ηθικού κινδύνου» που μοιραία εγκλείει κάθε εκ των προτέρων σύστημα 
αντιμετώπισης κρίσεων. Τα ακριβή χαρακτηριστικά και επιχειρησιακά μέσα οποιουδήποτε τέτοιου 
μηχανισμού θα πρέπει να διευκρινιστούν με περαιτέρω εργασίες.
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5. Ισχυρότεροι θεσμοί για αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση

Η διαμόρφωση ισχυρότερων θεσμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, θα συντελέσει στη 
βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Σε εθνικό επίπεδο, η Ειδική Ομάδα συνιστά τη 
χρησιμοποίηση ή την ίδρυση δημόσιων θεσμικών οργάνων ή φορέων για την παροχή ανεξάρτητων
αναλύσεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων σε θέματα εσωτερικής δημοσιονομικής πολιτικής, ως μέσο 
ενίσχυσης της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και εξασφάλισης μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. 

***

Οι συστάσεις αυτές ακολουθούν το πνεύμα της εντολής που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

25-26ης Μαρτίου 2010 και της ενδιάμεσης έκθεσης που παρέδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η υλοποίηση των 

συστάσεων της Ειδικής Ομάδας θα οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα ισχυροποιήσει την εμπιστοσύνη και θα συμβάλει στη 

βιώσιμη οικονομική αύξηση. 

Για την υλοποίηση πολλών από τις εν λόγω συστάσεις θα χρειαστεί η θέσπιση πράξεων παράγωγου 

δικαίου βάσει προτάσεων της Επιτροπής. Η Ειδική Ομάδα καλεί όλα τα ενεχόμενα μέρη να 

αντιμετωπίσουν με κάθε σπουδή το θέμα, ώστε να εξασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν η 

αποτελεσματική υλοποίηση των νέων αυτών ρυθμίσεων εποπτείας.
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ΤΜΗΜΑ 2: ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

1. Η Ειδική Ομάδα συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25-26 Μαρτίου 2010 με την 
εντολή να παρουσιάσει, πριν το τέλος του έτους, τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος για βελτίωση του πλαισίου επίλυσης κρίσεων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
διερευνώντας όλες τις δυνατότητες ενίσχυσης του νομικού πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της 17ης Ιουνίου 2010 συμφώνησε με τους πρώτους προσανατολισμούς από την Ειδική Ομάδα 
και ανέφερε ότι προσδοκά την τελική της έκθεση φέτος τον Οκτώβριο.

2. Η παρούσα έκθεση σκιαγραφεί τις κύριες συστάσεις πολιτικής και συγκεκριμένες προτάσεις 
που συμφωνήθηκαν από την Ειδική Ομάδα και προτείνει περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή 
τους. Στοχεύει στην επίτευξη ενός «ποιοτικού άλματος» με όρους αποτελεσματικότερης 
οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ, τo oποίο να εφαρμοσθεί σε πέντε 
κύριους πυλώνες:
(i) δημοσιονομική πειθαρχία, ιδίως μέσω ενός ισχυρότερου Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης 
(ii) διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας για να συμπεριληφθούν οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες και η ανταγωνιστικότητα 
(iii) βαθύτερος και ευρύτερος συντονισμός 
(iv) ένα εύρωστο πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων
(v) ισχυρότερους θεσμούς και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων βασισμένη σε κανόνες 

3. Οι προτάσεις αυτές επιδιώκουν να αντανακλούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της
οικονομικής και νομισματικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Η βασική πρόκληση είναι να 
αντιμετωπιστεί ο υψηλότατος βαθμός αλληλεξάρτησης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, πράγμα που 
ανέδειξε σαφώς η πρόσφατη κρίση, και παράλληλα να διατηρηθεί υπό εθνική ευθύνη η 
δημοσιονομική πολιτική. 

4. Με δεδομένη την επείγουσα ανάγκη ενισχυμένου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, και εν όψει ταχείας εφαρμογής, όλες οι συστάσεις της 
Ειδικής Ομάδας στοχεύουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που παρέχει η 
παράγωγη νομοθεσία της ΕΕ στο πλαίσιο του υπάρχοντος νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι συστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν.
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2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1 Επίτευξη μεγαλύτερης δημοσιονομικής πειθαρχίας

5. Το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας είναι βασικής σημασίας για να εξασφαλιστεί 
δημοσιονομική πειθαρχία και διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. Η σύσταση της Ομάδας είναι να ενδυναμωθεί η δημοσιονομική εποπτεία και 
να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες τής ΕΕ. Όλα τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα έχουν ως στόχο μια καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ώστε να δοθεί μια ισχυρή βάση για 
μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.1.1 Ενίσχυση της εστίασης στη δημοσιονομική διατηρησιμότητα

6. Η Ειδική Ομάδα συνιστά το κριτήριο του δημόσιου χρέους να αντανακλάται καλύτερα στο 
δημοσιονομικό μηχανισμό εποπτείας.

7. Η σύσταση αυτή συνάδει με τη λογική της Συνθήκης και του ΣΣΑ. Στην πράξη, ωστόσο, η 
εφαρμογή του ΣΣΑ έχει εστιάσει μέχρι τώρα κυρίως στο κριτήριο του ελλείμματος. Για το 
μέλλον, η Ειδική Ομάδα συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στο δημόσιο χρέος και τη 
δημοσιονομική διατηρησιμότητα στο δημοσιονομικό πλαίσιο εποπτείας. Η υψηλή χρέωση 
αποτελεί τροχοπέδη για τις μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές μεγέθυνσης, επιδεινώνει τον 
κίνδυνο χρηματοοικονομικής αστάθειας και μειώνει τη δυνατότητα άσκησης αντικυκλικών 
δημοσιονομικών πολιτικών όταν προκύπτει η ανάγκη. Η μείωση των επιπέδων του χρέους είναι 
επίσης ιδίως σημαντική εν όψει της γήρανσης των πληθυσμών και του αντίκτυπου των 
πρόσφατων πακέτων διάσωσης τραπεζών. 

8. Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ ελλείμματος και χρέους, το 
δε κριτήριο του χρέους όπως ορίζεται στο ΣΣΑ πρέπει να γίνει λειτουργικό για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά.

9. Στον προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, πρέπει να απαιτηθεί ταχύτερη οδός προσαρμογής προς τους 
μεσοπρόθεσμους στόχους (MTO) για τα κράτη μέλη που βρίσκονται αντιμέτωπα με επίπεδο 
χρέους άνω του 60% του ΑΕΠ ή με έντονους κινδύνους όσον αφορά τη γενική 
διατηρησιμότητα του χρέους.
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10. Στο διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ, η Ειδική Ομάδα συνιστά να αξιολογηθεί στην διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα συνοδεύεται από συνεχή, 

ουσιαστική και διατηρήσιμη πτώση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ. Επομένως, το να 

φτάσει το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ δεν θα πρέπει να επαρκεί για την κατάργηση της 

ΔΥΕ εάν το χρέος δεν έχει τεθεί σε επαρκώς πτωτική πορεία. Ομοίως, τα κράτη μέλη με 

αναλογίες χρέους άνω του 60% του ΑΕΠ και έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ θα υπάγονταν 

στη ΔΥΕ εκτός αν η πτώση του χρέους σε μια δεδομένη προηγούμενη περίοδο θεωρείται 

ικανοποιητική.

11. Τα ακριβή ποσοτικά κριτήρια, η μεθοδολογία και οι διατάξεις σταδιακής εφαρμογής για να 

αξιολογηθεί εάν το χρέος μειώνεται σε ικανοποιητικό ρυθμό θα καθοριστούν και θα αναλυθούν 

στη παράγωγη νομοθεσία ή/ και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Δεδομένου ότι η δυναμική του 

δημόσιου χρέους δεν ωθείται μόνο από το δημοσιονομικό έλλειμμα, θα απαιτηθεί αξιολόγηση 

πριν κινηθεί διαδικασία βάσει του κριτηρίου του χρέους. Κατά την αξιολόγηση του ρυθμού 

μείωσης του χρέους πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι συναφείς παράγοντες, όπως 

σκιαγραφούνται στην πρόταση της Επιτροπής. 

12. Κατά την εφαρμογή του ΣΣΑ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο των 

συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων, όπως π.χ. η σύσταση ενός υποχρεωτικού δεύτερου πυλώνα, 

που να αφορά τη σχέση του χρέους προς το έλλειμμα. 

2.1.2 Ενίσχυση της συμμόρφωσης

13. Η πρόσφατη οικονομική κρίση απέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η 

αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ μέσω ακριβέστερων μηχανισμών 

επιβολής προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα για την εφαρμογή των κανόνων και των 

συστάσεων της ΕΕ και να αποτραπούν ανεπιθύμητες δημοσιονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. 
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14. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τόσο του προληπτικού όσο και του επανορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ στο μέλλον, θα πρέπει αυτά να περιλάβουν ένα σταδιακά εφαρμοστέο 

ευρύτερο φάσμα κυρώσεων και μέτρων, τόσο χρηματικών όσο και πολιτικών και 

επικοινωνιακών, και μάλιστα αρχίζοντας από πρωιμότερο στάδιο της διαδικασίας 

δημοσιονομικής εποπτείας. Πρέπει να εξασφαλιστεί δικαιοσύνη, αναλογικότητα και ίση 

μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ειδική Ομάδα θεωρεί ότι μια 

διαφοροποίηση στο χρόνο και το βαθμό επιβολής του ΣΣΑ μεταξύ κρατών μελών εντός και 

εκτός της ζώνης του ευρώ δικαιολογείται από το υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης και 

διασυνδέσεων μέσα στη ζώνη του ευρώ έναντι της ΕΕ συνολικά.

15. Η Ειδική Ομάδα συνιστά οι κυρώσεις που προβλέπονται ήδη στο ΣΣΑ να συμπληρωθούν με τα 

ακόλουθα μέτρα:

α) Διεύρυνση του φάσματος των διαθέσιμων μέτρων για να εξασφαλιστεί ακριβέστερη 

συμμόρφωση

16. Να θεσπιστούν νέα επικοινωνιακά και πολιτικά μέτρα, που θα τεθούν σε λειτουργία 

σταδιακά:

o Να καθιερωθούν συστάσεις και νέες απατήσεις για υποβολή εκθέσεων στον προληπτικό 

σκέλος του ΣΣΑ σε περίπτωση που η προσαρμογή ενός κράτους μέλους κριθεί 

ανεπαρκής. 

o Όταν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει μια σύσταση του Συμβουλίου, το Συμβούλιο και 

η Eυρωομάδα να υποβάλλουν επίσημη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

o Όταν ένα κράτος μέλος υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία βάσει του ΣΣΑ, να 

πραγματοποιείται και επιτόπιος έλεγχος μέσω αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

σε σύνδεση με την ΕΚΤ για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και τους μετέχοντες στο 

ΜΣΙ ΙΙ. Μετά τις αποστολές αυτές να ακολουθεί έκθεση της Επιτροπής προς το 

Συμβούλιο, η οποία θα μπορεί να δημοσιοποιείται.
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17. Πρέπει επίσης να θεσπιστούν νέα οικονομικά μέτρα επιβολής σε σχέση με το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

18. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος θα ήταν να περιληφθούν όλα τα κράτη μέλη στο μηχανισμό 

επιβολής, με τη δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση του ΗΒ σε σχέση με το 

πρωτόκολλο 15 των Συνθηκών. Ωστόσο, μια προσέγγιση δύο σταδίων, που να αρχίζει από τη 

ζώνη του ευρώ, θεωρείται ως μια πραγματιστική επιλογή, εν όψει της ανάγκης να ενεργήσουμε 

ταχέως για να ενισχύσουμε το ΣΣΑ στη ζώνη του ευρώ η οποία έχει υψηλότερο βαθμό 

ολοκλήρωσης:

(i) Στο πρώτο στάδιο, θα θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα επιβολής όπως τοκοφόρες και μη 

τοκοφόρες καταθέσεις και πρόστιμα μόνο για τη ζώνη του ευρώ βάσει του άρθρου 136 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(ii) Σε δεύτερο στάδιο, πρέπει να εφαρμοστούν ενισχυμένα μέτρα επιβολής για όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, εκτός από το ΗΒ συνεπεία του πρωτοκόλλου 15 της Συνθήκης, το συντομότερο 

δυνατόν, και το αργότερο στα πλαίσια του επόμενου Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου. 

Αυτό πρέπει να γίνει με την καθιέρωση κανόνων που να θέτουν προϋποθέσεις σχετικά με τη 

συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του ΣΣΑ στους συναφείς κανονισμούς σχετικά με τις δαπάνες 

της ΕΕ. Το πεδίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο και η σύσταση πρέπει να 

εξασφαλίσει ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας και ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών (τα 

μέτρα επιβολής θα πρέπει για παράδειγμα να ορίζονται ως ποσοστό του ΑΕγχΠ). Τα μέτρα 

επιβολής θα πρέπει κατ’ αρχήν να εφαρμοστούν μέσα από τα ίδια στάδια όπως στη ζώνη του 

ευρώ. 

β) Καθιέρωση κυρώσεων για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ σε πιο πρώιμο στάδιο και 

σε προοδευτική βάση 

19. Το παρόν τμήμα περιγράφει τι πρέπει να γίνει στο πρώτο στάδιο, για μέτρα επιβολής σχετικά με 

τη ζώνη του ευρώ, βάσει της παράγωγης νομοθεσίας που βασίζεται στο άρθρο 136. Για τις 

χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, καμία αλλαγή δεν επέρχεται στη διαδικασία σε αυτό το πρώτο 

στάδιο. 
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20. Η Ειδική Ομάδα συνιστά να καθιερωθούν τα ακόλουθα μέτρα στο προληπτικό μέρος του 

ΣΣΑ. Επιβάλλονται κυρώσεις εάν ένα κράτος μέλος, έστω και με έλλειμμα κάτω του 3%, 

παρεκκλίνει αισθητά από την πορεία προσαρμογής που προβλέπεται στο ΣΣΑ και δεν 

διορθώνει την απόκλιση. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό το προληπτικό σκέλος να 

βασίζεται στην αλλαγή στο διαρθρωτικό έλλειμμα. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται αξιολόγηση της 

εξέλιξης των δαπανών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη φορολογικές αλλαγές για τις οποίες 

υπάρχει διακριτική ευχέρεια. Η ακριβής μεθοδολογία και οι παράμετροι για την αξιολόγηση 

αυτή θα καθοριστούν στη παράγωγη νομοθεσία ή/ και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

21. Η διαδικασία για την υλοποίηση αυτού του μέτρου θα βασιζόταν στα ακόλουθα βήματα:

- Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από την πορεία προσαρμογής, η Επιτροπή εκδίδει 

έγκαιρη προειδοποίηση. Μέσα σε ένα μήνα, το Συμβούλιο εκδίδει σύσταση για τη λήψη 

μέτρων πολιτικής θέτοντας προθεσμία για την αντιμετώπιση της απόκλισης, βάσει 

σύστασης της Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 121 παρ. 4 της Συνθήκης.

- Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν αναλάβει την ενδεδειγμένη δράση, εντός πέντε 

μηνών, το Συμβούλιο εγκρίνει αμέσως σύσταση που να διαπιστώνει το γεγονός αυτό, βάσει 

σύστασης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 121 παρ. 4 της Συνθήκης. Ταυτόχρονα, 

επιβάλλεται τοκοφόρος κατάθεση στο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ (με αντίστροφη 

πλειοψηφία).

- Η όλη διαδικασία δεν θα διαρκεί πάνω από έξι μήνες. Η προθεσμία των πέντε μηνών θα 

μειώνεται σε τρεις αν η Επιτροπή στη σύστασή της προς το Συμβούλιο θεωρεί ότι η 

κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δικαιολογεί την ανάληψη επείγουσας δράσης. 

22. Η Ειδική Ομάδα συνιστά να καθιερωθούν τα ακόλουθα μέτρα στο διορθωτικό μέρος του 

ΣΣΑ:

- Όταν ένα κράτος μέλος, στο οποίο έχει ήδη επιβληθεί τοκοφόρος κατάθεση στο πλαίσιο του 

προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, τίθεται σε ΔΥΕ, η τοκοφόρος κατάθεση μετατρέπεται σε μη 

τοκοφόρο. 
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- Κατά κανόνα, όταν σε ένα κράτος μέλος υπό ΔΥΕ δεν έχει επιβληθεί τοκοφόρος κατάθεση 

στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους, το Συμβούλιο εκδίδει σύσταση, θέτοντας προθεσμία 

για αποτελεσματική δράση βάσει σύστασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση ιδιαίτερα 

σοβαρών υπερβάσεων πολιτικής, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα κυρώσεις από το 

Συμβούλιο βάσει σύστασης της Επιτροπής.

- Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει βάσει του άρθρου 126 παρ. 8 της Συνθήκης ότι το κράτος 

μέλος δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 

εντός της δεδομένης προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο, που αποφασίζεται με αντίστροφη 

πλειοψηφία. 

- Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην θέτει σε εφαρμογή τις 

συστάσεις του (άρθρο 126 παρ. 9 της Συνθήκης), το πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες διατάξεις του ΣΣΑ και περιλαμβάνει μεταβλητή συνιστώσα ανάλογη προς το 

επίπεδο του ελλείμματος.

- Όταν το επιτρέπει η κατάσταση, τα βήματα βάσει της ΔΥΕ πρέπει να επιταχυνθούν (π.χ. η 

προθεσμία για την αποτελεσματική δράση θα μπορούσε να μειωθεί από έξι σε τρεις μήνες).

23. Αυτές οι νέες κυρώσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης δεν μπορούν να ισχύσουν αναδρομικά. Για 

ορισμένα στοιχεία των προτάσεων αυτών θα απαιτηθεί μια μεταβατική φάση.

γ) η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα νέα αυτά χρηματοοικονομικά μέτρα επιβολής πρέπει 

να εξασφαλίζει υψηλότερο βαθμό αυτοματισμού

24. Στα πλαίσια της παράγωγης νομοθεσίας πρέπει να θεσπιστεί αντίστροφος κανόνας πλειοψηφίας 

για τα προτεινόμενα νέα μέτρα επιβολής (δηλ. τοκοφόρος κατάθεση στο προληπτικό τμήμα του 

σύμφωνου, μη τοκοφόρος κατάθεση όταν μια χώρα τίθεται υπό ΔΥΕ, πρόστιμο σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης). Για το μεταγενέστερο στάδιο της κύρωσης (δηλ. αυξανόμενο πρόστιμο σε 

περίπτωση επανειλημμένης έλλειψης συμμόρφωσης) που προβλέπεται τώρα στη Συνθήκη, θα 

συνεχίσει να ισχύει ο συνήθης κανόνας πλειοψηφίας μέσα στο Συμβούλιο. 
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25. Οι αποφάσεις σχετικά με τα νέα μέτρα επιβολής πρέπει να βασιστούν σε συστάσεις της 
Επιτροπής. Η σύσταση της Επιτροπής εγκρίνεται, εκτός εάν η ειδική πλειοψηφία των κρατών 
μελών στο Συμβούλιο ψηφίσουν κατά εντός δεδομένης προθεσμίας. Οι πρακτικές όψεις της 
διαδικασίας απόφασης θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς στη νομοθετική διαδικασία.

26. Αυτό θα αύξανε τον αυτοματισμό στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, θα ενίσχυε αισθητά το ρόλο της Επιτροπής και θα συνέβαλλε στην αξιοπιστία του 
βασισμένου στους κανόνες συστήματος. Η Επιτροπή θα υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να εκπληρώσει τις ευθύνες της με πλήρη ανεξαρτησία και θα εφαρμόσει αυστηρά 
τα προβλεπόμενα βήματα.

2.1.3 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και πλαισίων

27. Η Ειδική Ομάδα έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η εμπλοκή των κρατών μελών 
στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Η ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων 2

και η εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ έχει κομβική 
σημασία για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την εξασφάλιση συμμόρφωσης 
προς το ΣΣΑ. Αυτό είναι ιδίως σημαντικό διότι στην αρχιτεκτονική τής ΟΝΕ οι αποφάσεις 
δημοσιονομικής πολιτικής παραμένουν αποκεντρωμένες.

28. Συνιστάται προσέγγιση δύο επιπέδων. Πρέπει να καλύπτεται ένα σύνολο συμφωνημένων 
ελάχιστων απαιτήσεων για τα εθνικά πλαίσια. Όλα τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια πρέπει να 
καλύψουν τις απαιτήσεις στους ακόλουθους τομείς το αργότερο έως το τέλος το 2013: (i) 
δημόσια συστήματα λογιστικής και στατιστικές· (ii) αριθμητικοί κανόνες· (iii) συστήματα 
πρόβλεψης· (iv) αποτελεσματικά μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια· και (v) επαρκής 
κάλυψη των γενικών δημόσιων οικονομικών. 

29. Επιπλέον αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων, πρέπει να συμφωνηθεί ένα σύνολο μη 
δεσμευτικών πρόσθετων προτύπων, που να καλύπτει ιδίως τη χρήση εκ των άνω 
δημοσιονομικών διαδικασιών, δημοσιονομικών κανόνων και το ρόλο δημόσιων υπηρεσιών 
(π.χ. δημοσιονομικών συμβουλίων) επιφορτισμένων με την παροχή ανεξάρτητων αναλύσεων, 
αξιολογήσεων και προβλέψεων σχετικών με εσωτερικά θέματα δημοσιονομικής πολιτικής.

  
2 Εθνικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το σύνολο των στοιχείων που στηρίζουν την εθνική 

φορολογική διακυβέρνηση, δηλ. τα ειδικά για κάθε χώρα θεσμικά, νομοθετικά και 
ρυθμιστικά πλαίσια που διαμορφώνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή της φορολογικής 
πολιτικής σε επίπεδο χώρας.
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30. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να εξασφαλίσουν ομοιομορφία μεταξύ των κρατών 
μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης και εάν είναι απαραίτητο θα εκδώσουν συστάσεις για να τα 
ενισχύσουν. 

2.1.4 Βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων

31. Ισχυρότεροι μηχανισμοί εποπτείας και επιβολής πρέπει να βασίζονται σε διαφανείς, αξιόπιστες 
και έγκαιρες στατιστικές. Πρόσφατα στο Συμβούλιο συμφωνήθηκε ένας κανονισμός που 
ενισχύει τις αρμοδιότητες λογιστικού ελέγχου της EUROSTAT3. Πρέπει όμως να εξεταστούν 
και άλλα βήματα, μεταξύ άλλων για να ενισχυθεί περαιτέρω η επαγγελματική ανεξαρτησία του 
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, καθώς και οι αρμοδιότητες λογιστικού ελέγχου της 
EUROSTAT. Πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο κυρώσεων για επανειλημμένα 
στατιστικά προβλήματα, όπως η έλλειψη επικύρωσης στοιχείων από την Eurostat. Ο 
δεσμευτικός χαρακτήρας του «κώδικα πρακτικής για ευρωπαϊκές στατιστικές» πρέπει να 
ενισχυθεί και κάποια από τα ελάχιστα πρότυπα να κατοχυρωθούν σε νομική πράξη. Πρέπει να 
επιταχυνθεί η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα, ιδίως προκειμένου να ενισχυθούν 
οι εντολές για συλλογή δεδομένων, και να ενισχυθεί περαιτέρω η ποιότητα. 

2.2 Διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας και εμβάθυνση του συντονισμού

2.2.1 Ένας νέος μηχανισμός εποπτείας

32. Επίμονες και ευρείες μακροοικονομικές ανισορροπίες και αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα, 
ιδίως μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, επιδεινώνουν την ευπάθεια της οικονομίας 
της ΕΕ και αποτελούν απειλή για την ομαλή λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Η παγκόσμια 
κρίση απέδειξε ότι η συμμόρφωση με το ΣΣΑ δεν είναι αρκετή. Οι εξελίξεις στην κατανάλωση, 
οι στεγαστικές φούσκες και η συσσώρευση εξωτερικού και εσωτερικού χρέους σε ορισμένα 
κράτη μέλη εμβάθυναν τον αντίκτυπο της κρίσης και περιόρισαν την ικανότητα αντίδρασης. 
Με δεδομένο τον υψηλό βαθμό οικονομικής και χρηματοοικονομικής αλληλεξάρτησης, ιδίως 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, τέτοιες ανισορροπίες μπορούν να δημιουργήσουν 
σοβαρά φαινόμενα διάχυσης που να απειλούν τη σταθερότητα της οικονομίας της ΕΕ συνολικά. 

  
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2010 της 26ης Ιουλίου 2010 όσον αφορά την ποιότητα των 

στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.
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33. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, δράση για την αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών 
και αποκλίσεων στην ανταγωνιστικότητα απαιτείται σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά η φύση, η 
σημασία και το επείγον των πολιτικών προκλήσεων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τα κράτη 
μέλη. Με δεδομένες τις ευπάθειες και την έκταση της απαιτούμενης προσαρμογής, η ανάγκη 
για δράση πολιτικής είναι ιδιαίτερα πιεστική στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σταθερά 
μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και σημαντικές απώλειες ανταγωνιστικότητας. 
Επίσης, στα κράτη μέλη που έχουν συσσωρεύσει μεγάλα πλεονάσματα τρεχούμενων 
λογαριασμών, οι πολιτικές πρέπει να στοχεύουν να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βοηθούν την εγχώρια ζήτηση και το αναπτυξιακό δυναμικό 
τους.

34. Η Ειδική Ομάδα συνιστά βαθύτερη μακροοικονομική εποπτεία με την καθιέρωση νέου 
μηχανισμού που να στηρίζεται σε νέο νομικό πλαίσιο βάσει του άρθρου 121 ΣΛΕΕ, παράλληλο 
με το ΣΣΑ, το οποίο να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και να λαμβάνει υπόψη την 
ιδιομορφία της ζώνης του ευρώ. Η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού θα γινόταν κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται συνοχή με την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών, διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που να ενισχύουν τη μεγέθυνση και τη μακροοικονομική χρηματοδοτική 
σταθερότητα, και να αποφεύγονται περιττές ενέργειες και επικαλύψεις. 

35. Αυτό το νέο πλαίσιο εποπτείας πρέπει να στηριχτεί σε μια προσέγγιση δύο σταδίων: 

(i) Πρώτα, ετήσια αξιολόγηση του κινδύνου μακροοικονομικών ανισορροπιών και ευπαθειών, 
στα πλαίσια των αξιολογήσεων των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και των 
Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης των κρατών μελών, περιλαμβανομένου ενός 
μηχανισμού προειδοποίησης βασισμένου σε πίνακα βαθμολογίας ο οποίος να καλύπτει 
περιορισμένο αριθμό δεικτών και οικονομική ανάλυση. Η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει σε 
βάθος ανάλυση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους εάν ο μηχανισμός προειδοποίησης 
επισημάνει υπάρχουσες ή δυνάμει υπερβολικές ανισορροπίες. Αυτή η σε βάθος ανάλυση θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει αποστολές εποπτείας χωρών εκ μέρους της Επιτροπής, σε 
συνδυασμό με την ΕΚΤ για τις χώρες της ζώνης του ευρώ και τα κράτη μέλη του ΜΣΙ ΙΙ. 

(ii) Δεύτερον, ένα πλαίσιο επιβολής που να περιλαμβάνει μια διορθωτική φάση με σκοπό να 
επιβάλει την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση επιβλαβών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών.
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2.2.1.1 Δείκτες

36. Αυτός ο μηχανισμός εποπτείας πρέπει να βασίζεται σε πρακτικούς, απλούς, μετρήσιμους και 

διαθέσιμους δείκτες. Ο πίνακας επιδόσεων βάσει δεικτών, και ιδίως των κατώτατων ορίων 

προειδοποίησης, πρέπει να διαφοροποιείται για τα κράτη μέλη και μη μέλη της Ευρωζώνης 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της νομισματικής 

ένωσης και να απεικονίζονται συναφείς οικονομικές περιστάσεις. Η Επιτροπή θα καταρτίσει 

κατάλογο δεικτών που θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο και θα ενημερώνεται δεόντως.

2.2.1.2 Επιβολή

37. Όταν οι οικονομικές πολιτικές δεν συνάδουν με τις γενικές κατευθύνσεις οικονομικής 

πολιτικής, ή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει έγκαιρη προειδοποίηση απ’ ευθείας στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών ανισορροπιών, το Συμβούλιο 

πρέπει να αποφασίσει να θέσει το κράτος μέλος σε «κατάσταση υπερβολικών ανισορροπιών» 

βάσει σύστασης της Επιτροπής. Αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα για την ενεργοποίηση του 

«διορθωτικού σκέλους» του μηχανισμού βάσει του άρθρου 121.4. Το Συμβούλιο πρέπει, βάσει 

των συστάσεων της Επιτροπής, να απευθύνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύνολο 

συστάσεων πολιτικής προς διόρθωση των ανισορροπιών. Στο βαθμό που οι συστάσεις του 

Συμβουλίου αφορούν τις δημοσιονομικές πολιτικές, πρέπει να συνάδουν με τις συστάσεις που 

παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του ΣΣΑ. Με την επιφύλαξη του γενικού συντονιστικού ρόλου του 

Συμβουλίου ECOFIN, το Συμβούλιο υπό τις συνθέσεις του «Ανταγωνιστικότητα» και 

«EPSCO» μπορούν να έχει χρήσιμη συμμετοχή εάν το πεδίο εφαρμογής των συστάσεων 

περιλαμβάνει θέματα της αρμοδιότητάς τους.

38. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να υποχρεούται να υποβάλει τακτικά έκθεση σχετικά 

με την πρόοδο της εφαρμογής. Επιπλέον, η Επιτροπή, πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή 

των συστάσεων, μέσω και αποστολών εποπτείας εφόσον απαιτούνται, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών, σε συνδυασμό με την ΕΚΤ όσον αφορά την ευρωζώνη 

και τα κράτη μέλη του ΜΣΙ ΙΙ. Εάν οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται, τα συμπεράσματα των 

αποστολών δημοσιοποιούνται και ακολουθεί υποβολή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
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39. Όσον αφορά τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, ο μηχανισμός επιβολής πρέπει να οδηγεί 

τελικά σε κυρώσεις, σε περίπτωση επανειλημμένης απουσίας συμμόρφωσης με τις συστάσεις 

του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι, στον τομέα αυτόν, είναι δυνατόν να υπάρχουν μεγάλα 

διαστήματα μεταξύ της υιοθέτησης της διορθωτικής δράσης και της ουσιαστικής διόρθωσης 

των ανισορροπιών, και να μην υπάρχει απαραιτήτως άμεση συνέπεια, η αξιολόγηση του 

Συμβουλίου πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσματική εφαρμογή των συνιστώμενων δράσεων. 

40. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 136 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ θα λαμβάνονται μόνο από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Η 

ψήφος του μέλους του Συμβουλίου που εκπροσωπεί το κράτος μέλος που αφορούν οι 

αποφάσεις δεν λαμβάνεται υπόψη.

41. Η ίδια διαδικασία λήψης αποφάσεων που προτείνεται ανωτέρω για το νέο καθεστώς κυρώσεων 

στο πλαίσιο του ΣΣΑ πρέπει να ισχύει επίσης για όλα τα νέα μέτρα επιβολής όσον αφορά τον 

μηχανισμό μακροοικονομικής εποπτείας. 

2.2.2 Βαθύτερος και ευρύτερος συντονισμός - το «Ευρωπαϊκό εξάμηνο»

42. Βάσει των προηγούμενων συστάσεων της Ειδικής Ομάδας, ένας ενισχυμένος κύκλος 

συντονισμού των πολιτικών, το λεγόμενο «ευρωπαϊκό εξάμηνο», ήδη εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αποφασίστηκε από το Συμβούλιο. Θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η 

Ιανουαρίου 2011. 

43. Ο εν λόγω κύκλος ενισχυμένου συντονισμού εκ των προτέρων θα καλύπτει όλα τα στοιχεία της 

οικονομικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για την διασφάλιση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, της μακροοικονομικής σταθερότητας και ενίσχυσης της 

μεγέθυνσης, σε συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι υφιστάμενες διαδικασίες – π.χ. 

με βάση το ΣΣΑ και τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικών πολιτικών – θα 

ευθυγραμμιστούν από πλευράς χρονοδιαγράμματος ενώ θα παραμένουν νομικά διακριτές. Τα 

προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη κατά την ίδια χρονική στιγμή την άνοιξη και θα 

αξιολογούνται συγχρόνως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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44. Αυτή η προηγούμενη συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερης 

συνεκτίμησης της ενωσιακής / ευρωζωνικής διάστασης κατά τον καταρτισμό των 

προϋπολογισμών και την κατάστρωση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των χωρών, και 

ως εκ τούτου θα συμβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού των πολιτικών μεταξύ των 

κρατών μελών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα μακροοικονομικής σταθερότητας 

εξετάζονται επίσης παράλληλα με τη μακροοικονομική, τη δημοσιονομική και τη διαρθρωτική 

πολιτική, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Συστημικού Κινδύνου (όπως προειδοποιήσεις και συστάσεις). 

45. Για την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής ανάληψης ιδίας ευθύνης όσον αφορά τις συστάσεις 

που εκδίδονται στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου», οι κυβερνήσεις, όταν υποβάλλουν το 

σχέδιο προϋπολογισμού στο εθνικό κοινοβούλιο αναμένονται να περιλαμβάνουν τις συστάσεις 

πολιτικής του Συμβουλίου ή/και της Επιτροπής συνοδευόμενες από επεξήγηση του τρόπου 

ενσωμάτωσής τους.
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2.3 Προς ένα εύρωστο πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων

46. Η ελληνική κρίση έδειξε ότι απαιτείται ένα πιο εύρωστο πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων. 
Πράγματι, από τα πρόσφατα γεγονότα καταδείχθηκε ότι οι χρηματοοικονομικές δυσχέρειες 
ενός κράτους μέλους μπορούν γρήγορα να απειλήσουν τη μακροοικονομική σταθερότητα της 
ΕΕ στο σύνολό της μέσω διαφόρων διαύλων εξάπλωσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη ζώνη του 
ευρώ, όπου οι οικονομίες, και οι χρηματοπιστωτικοί τομείς ειδικότερα, αλληλοσυνδέονται 
στενά και όπου απουσιάζουν τα μέσα διαχείρισης κρίσεων. 

47. Μετά τη δημιουργία της Ειδικής Ομάδας συγκροτήθηκαν και βρίσκονται ήδη σε πλήρη 
λειτουργία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) για τα κράτη 
μέλη της ευρωζώνης και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης 
(EFSM), εξασφαλίζοντας μια καλή γραμμή άμυνας για την επόμενη τριετία. Συμπληρώνουν τη 
στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών προς τα εκτός ευρωζώνης κράτη μέλη (βάσει του άρθρου 143 
της Συνθήκης).

48. Η Ειδική Ομάδα εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα χρειάζεται να συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο 
επίλυσης κρίσεων για την ευρωζώνη, ικανό να αντιμετωπίζει καταστάσεις χρηματοοικονομικών 
δυσχερειών και να προλαμβάνει την εξάπλωσή τους. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει αποφασιστικά το ζήτημα του «ηθικού κινδύνου» που εμπεριέχει κάθε 
σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων εκ των προτέρων. Πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει τα 
κίνητρα προς τα κράτη μέλη για να επιδιώκουν υγιείς δημοσιονομικές και γενικές
μακροοικονομικές πολιτικές, οι δε συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά να δανείζουν 
υπεύθυνα, με σεβασμό των προνομίων και της ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών.

49. Αυτός ο νέος μηχανισμός πρέπει να βοηθήσει στην πρόληψη της οικονομικής αστάθειας στην 
ευρωζώνη, εφόσον δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική να συνεχισθεί η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση μέσω της αγοράς. Στα θέματα που πρέπει να εξετασθούν σχετικά με αυτόν τον 
νέο μελλοντικό μόνιμο μηχανισμό μπορεί να περιλαμβάνεται ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, ο 
ρόλος του ΔΝΤ και οι πολύ αυστηρές προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργήσουν 
αυτά τα προγράμματα. 

50. Όσον αφορά τα ακριβή χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα επιχειρησιακά μέσα αυτού του 
μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων θα απαιτηθούν περαιτέρω εργασίες, καθώς επίσης σχετικά με 
τους αντίστοιχους ρόλους και ευθύνες της ΕΕ, της ευρωζώνης και των κρατών μελών της 
ευρωζώνης. Η Ειδική Ομάδα σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει μια 
αξιολόγηση της λειτουργίας των διαφόρων εν ισχύι μηχανισμών μόλις καταστεί εφικτό.
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2.4 Ισχυρότεροι θεσμοί για αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση

51. Η Ειδική Ομάδα εντόπισε και εξέτασε τα κενά του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης. Η οικονομική διακυβέρνηση πρέπει, επομένως, να βελτιωθεί, λαμβανομένης 
υπόψη της ισχυρής αλληλεξάρτησης των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της 
ευρωζώνης. 

52. Πολλά θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των άλλων τομέων που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση - η ενίσχυση 
του ΣΣΑ, η διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας, ο ενισχυμένος συντονισμός και τα εθνικά 
δημοσιονομικά πλαίσια. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή προκειμένου να ενισχυθούν τόσο οι κεντρικοί όσο και οι εθνικοί δημοσιονομικοί 
φορείς, και να οργανωθεί ένα σύστημα με προσδιορισμένα εκ των προτέρων κίνητρα 
δημοσιονομικής πειθαρχίας σε όλα τα επίπεδα.

53. Στο εθνικό επίπεδο, η Ειδική Ομάδα συνιστά τη χρησιμοποίηση ή την ίδρυση δημόσιων 
θεσμικών οργάνων ή φορέων για την παροχή ανεξάρτητων αναλύσεων, εκτιμήσεων και 
προβλέψεων σε θέματα εσωτερικής δημοσιονομικής πολιτικής, ως μέσο ενίσχυσης της 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης και εξασφάλισης μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας 
(παράγραφος 2.1.3 ανωτέρω). 

54. Η ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα 
δημοσιονομικής και μακροοικονομικής εποπτείας είναι θεμελιώδης για την αξιοπιστία του νέου 
πλαισίου. Η Ειδική Ομάδα επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής να είναι η ανάλυση και η 
αξιολόγηση που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Επιτρόπου για τις οικονομικές και 
νομισματικές υποθέσεις σαφώς διακριτές από τη λήψη αποφάσεων από το σώμα σχετικά με 
προτάσεις πολιτικής προς το Συμβούλιο. Ουσιαστικός θα είναι ο ρόλος του Συμβουλίου και της 
Ευρωομάδας στην εφαρμογή του νέου πλαισίου συντονισμού εποπτείας και πολιτικής στην ΕΕ 
και την ευρωζώνη αντίστοιχα. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

55. Η έγκριση των συστάσεων της παρούσας έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και της ευρωζώνης και θα μπορεί να 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών. Η εφαρμογή τους θα παράσχει την 
απαραίτητη ώθηση προς βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση, αντίστοιχα. 
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56. Για την υλοποίηση πολλών από τις εν λόγω συστάσεις θα χρειαστεί η θέσπιση πράξεων 

παράγωγου δικαίου. Η Ειδική Ομάδα καλεί όλα τα ενεχόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν με κάθε 

σπουδή το θέμα, ώστε να εξασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν η αποτελεσματική υλοποίηση των 

νέων αυτών ρυθμίσεων εποπτείας. 

57. Η οργάνωση ενός πλαισίου επίλυσης κρίσεων απαιτεί περαιτέρω εργασία. Καθώς ενδέχεται να 

συνεπάγεται τροποποιήσεις της Συνθήκης, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του, εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται, επιπλέον, 

να εξετάσει άλλα ανοικτά ζητήματα, όπως η αναστολή του δικαιώματος ψήφου.

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύνθεση της Ειδικής Ομάδας

Ημερομηνίες συνεδριάσεων

Συμβολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και της ΕΚΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - Κατάλογος Μελών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ. Herman Van Rompuy

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ. Olli Rehn

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ. Jean-Claude Trichet 

ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ Κ. Jean-Claude Juncker *

ΑΥΣΤΡΙΑ Κ. Josef Pröll 

ΒΕΛΓΙΟ Κ. Didier Reynders 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κ. Συμεών Ντιάνκοφ

ΚΥΠΡΟΣ Κ. Χαρίλαος Σταυράκης 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. Eduard Janota 

Κ. Miroslav Kalousek 

ΔΑΝΙΑ Κ. Claus Hjorth Frederiksen 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Κ. Brian Lenihan

ΕΣΘΟΝΙΑ Κ. Aare Järvan 

Κ. Jürgen Ligi 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Κ. Jyrki Katainen 

ΓΑΛΛΙΑ Κα Christine Lagarde 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κ. Wolfgang Schäuble 

ΕΛΛΑΔΑ Κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κ. Péter Oszkó 

Κ. György Matolcsy 
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ΙΤΑΛΙΑ Κ. Giulio Tremonti 

ΛΕΤΟΝΙΑ Κ. Mārtiņš Bičevskis

Κ. Einars Repse 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Κα Ingrida Šimonyté 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κ. Luc Frieden 

ΜΑΛΤΑ Κ. Tonio Fenech 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Κ. Jan Kees De Jager

ΠΟΛΩΝΙΑ Κ. Jan Vincent-Rostowski 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κ. Fernando Teixeira Dos Santos 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κ. Sebastian Vladescu 

Κ. Gheorghe Ialomitianu

ΙΣΠΑΝΙΑ Κα Elena Salgado 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Κ. Jan Počiatek 

Κ. Ivan Mikloš 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Κ. Mitja Gaspari 

Κ. Franc Križanič 

ΣΟΥΗΔΙΑ Κ. Anders Borg 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Κ. George Osborne 

(* Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ δεν συντάσσεται με όλα τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ημερομηνίες συνεδριάσεων της Ειδικής Ομάδας

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

21 Μαΐου 2010
7 Ιουνίου 2010
12 Ιουλίου 2010
6 Σεπτεμβρίου 2010
27 Σεπτεμβρίου 2010
18 Οκτωβρίου 2010

Προπαρασκευαστική Επιτροπή (Σέρπα) της Ειδικής Ομάδας

1η Ιουνίου 2010
23 Ιουνίου 2010
5 Ιουλίου 2010
30 Αυγούστου 2010
21 Σεπτεμβρίου 2010
5 Οκτωβρίου 2010
12 Οκτωβρίου 2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Συμβολές των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

Κράτος μέλος / 

Θεσμικά όργανα

Ημερομηνία υποβολής

ΑΥΣΤΡΙΑ 31/05/10

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1/06/10

ΚΥΠΡΟΣ 11/10/10

ΔΑΝΙΑ 27/08/10

ΕΣΘΟΝΙΑ 5/07/10

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2/06/10

ΓΑΛΛΙΑ 22/07/10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20/05/10, 22/07/10, 

23/09/10

ΙΤΑΛΙΑ 5/07/10

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10/06/10

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 29/05/10

ΠΟΛΩΝΙΑ 31/05/10

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1/06/10

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2/06/10

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2/06 και 7/07/10

ΣΟΥΗΔΙΑ 3/06/10

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

9/07/10

ΕΚΤ 10/06/10

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17-18-29-30/06/10

_______________


