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Η Ευρώπη διδάχθηκε πολλά από την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση.
∆ιαπιστώνουµε πλέον µε σαφήνεια ότι σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση µε υψηλό βαθµό
ολοκλήρωσης, και ακόµα περισσότερο σε µια νοµισµατική ένωση, οι οικονοµίες µας και οι
επιτυχίες µας είναι αλληλένδετες. Μολονότι η ΕΕ διαθέτει ορισµένα εργαλεία για το
συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής, η κρίση απέδειξε ότι τα εργαλεία αυτά δεν
χρησιµοποιήθηκαν πλήρως και ότι το σηµερινό σύστηµα διακυβέρνησης παρουσιάζει κενά.
Υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση ως προς το γεγονός ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και ότι η
ΕΕ χρειάζεται να εξοπλιστεί µε µια ευρύτερη και αποτελεσµατικότερη δέσµη µέτρων
πολιτικής προκειµένου να διασφαλίσει την µελλοντική της ευηµερία και το βιοτικό επίπεδο.
Η ΕΕ έχει λάβει ισχυρά, διεξοδικά και συνεκτικά µέτρα προκειµένου να εξέλθει από την
κρίση και να βγάλει χρήσιµα συµπεράσµατα για το µέλλον. Η δροµολόγηση του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Οικονοµικής Ανάκαµψης το 2008 συνέβαλε στην άµβλυνση του αντίκτυπου
της οικονοµικής ύφεσης στις οικονοµίες µας. Χορηγήθηκε συντονισµένη στήριξη στα κράτη
µέλη της ΕΕ που είχαν ανάγκη, αλλά και για να διαφυλαχθεί η σταθερότητα της οικονοµικής
και νοµισµατικής ένωσης. Παράλληλα, γίνεται διαπραγµάτευση για µια δέσµη µέτρων µε
σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας και ρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην
ΕΕ και πέρα από αυτή. Έχοντας πλέον διαµορφώσει το πλαίσιο της στρατηγικής για την
Ευρώπη του 2020, θα ακολουθήσει πλέον σειρά πρωτοβουλιών µε σκοπό την αποδέσµευση
του δυναµικού της ΕΕ µε σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης.
Αυτό που έχει ανάγκη η ΕΕ είναι µια σαφώς καθορισµένη πολιτική προσέγγιση που να
στηρίζει την οικονοµική ανάκαµψη, να επαναφέρει τα δηµόσια οικονοµικά σε υγιή τροχιά και
να προωθεί ενεργά τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το
όραµα πολιτικής που τονίζεται στην στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 που µόλις
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όλα τα συναφή εργαλεία πρέπει να συνδυαστούν
ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή των µελλοντικών αποφάσεων πολιτικής, η εξυπηρέτηση των
στόχων αυτών και, από τη στιγµή που θα έχει ληφθεί η απόφαση, η εφαρµογή και επιβολή.
Με την ενίσχυση του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής, η ΕΕ θα είναι σε θέση να
προσφέρει µια νέα ατζέντα βιώσιµης ανάπτυξης για τους πολίτες της.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι:
• Η εκπόνηση των προτάσεων για µεγαλύτερο συντονισµό και εποπτεία της οικονοµικής
πολιτικής σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου σχετικά µε την
ενίσχυση του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής και η διατύπωση συγκεκριµένων
προτάσεων για (i) την αντιµετώπιση των ανισορροπιών µέσω εντονότερης
µακροοικονοµικής εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων µηχανισµών προειδοποίησης και
επιβολής κυρώσεων· (ii) την ενίσχυση των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων µε τον
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καθορισµό ελάχιστων απαιτήσεων για τα εγχώρια δηµοσιονοµικά πλαίσια και κυρίως µε
την µετάβαση από τον ετήσιο στον πολυετή δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό· (iii)
ισχυροποίηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εστιάζοντας ιδίως στο θέµα
της δυναµικής του χρέους καθώς και των ελλειµµάτων.
• Καθορισµός αποτελεσµατικών µηχανισµών επιβολής προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα
κράτη µέλη θα ενεργούν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πλαίσιο της ΕΕ. Σε περίπτωση που
οι οικονοµίες κρατών µελών θέτουν σε κίνδυνο την γενικότερη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προτείνεται σειρά προληπτικών και διορθωτικών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένου
ενός φάσµατος κυρώσεων που µπορούν να εφαρµοστούν σε περίπτωση παραβιάσεων.
• Καθιέρωση Ευρωπαϊκού Εξαµήνου για τον συντονισµό της πολιτικής και την επεξήγηση
της διαδικασίας και του χρονοδιαγράµµατος, που θα προσφέρει µια ευρωπαϊκή εισροή στις
εθνικές αποφάσεις πολιτικής, οδηγώντας σε αποτελεσµατικότερο εκ των προτέρων
πολιτικό συντονισµό. Το ίδιο ισχύει και για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και για τα
µέτρα στήριξης της ανάπτυξης που προβλέπονται στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020.
Όλες οι προτάσεις της παρούσας ανακοίνωσης µπορούν να εγκριθούν µε βάση την συνθήκη
της Λισαβόνας. Απευθύνονται και στα 27 κράτη µέλη, µολονότι κάποιες πτυχές τους θα
εφαρµόζονται µόνο στα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ. Στόχος είναι η ταυτόχρονη
υλοποίηση της παρακολούθησης ανά χώρα δυνάµει του συµφώνου της σταθερότητας και
ανάπτυξης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η εξασφάλιση του ότι η θεµατική
παρακολούθηση των στόχων της Ευρώπης 2020 βασίζεται σε υγιείς οικονοµικές και
δηµοσιονοµικές πολιτικές. Οι προτάσεις αυτές αναπτύσσουν περαιτέρω ιδέες πολιτικής που
έχουν εκτεθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 20101 και στηρίζονται στους
προσανατολισµούς που συµφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
17ης Ιουνίου 2010, αντικατοπτρίζοντας τη µέχρι σήµερα πρόοδο των εργασιών της ειδικής
οµάδας για την οικονοµική διακυβέρνηση. Οι εν λόγω προτάσεις αποτελούν την απόκριση
στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς την ειδική οµάδα και την Επιτροπή να
αναπτύξουν περαιτέρω τους προσανατολισµούς και να τους καταστήσουν λειτουργικές.
Ο συνδυασµός αυτός των προτάσεων θα εξασφαλίσει στις αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις εθνικές αρχές την απαραίτητη εµπιστοσύνη στην ποιότητα της πολιτικής και
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θα θέσει στη διάθεσή τους µηχανισµούς έγκαιρης
προειδοποίησης σε περίπτωση που σηµειωθούν εκτροπές σε εθνικό επίπεδο. Θα επιτρέψει
στα κράτη µέλη να µεγιστοποιήσουν τις θετικές συνέργειες που απορρέουν από την
συµµετοχή τους στην ίδια Ένωση. Θα αποφέρει µεγαλύτερη διαφάνεια και αµοιβαία
εµπιστοσύνη µέσω µιας περισσότερο συλλογικής διαδικασίας και θα ελαχιστοποιήσει επίσης
τις αρνητικές παρεπόµενες επιπτώσεις σε περίπτωση που τα κράτη µέλη δεν τηρήσουν τα
συµφωνηµένα όρια και, τέλος, θα επιβάλλει κυρώσεις σε εκείνους που θέτουν σε κίνδυνο το
γενικό συµφέρον αναλαµβάνοντας µη βιώσιµες εθνικές πρωτοβουλίες. Ενσωµατώνοντας στο
ίδιο πλαίσιο τις διαδικασίες του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της
στρατηγικής Ευρώπης 2020, η ΕΕ µπορεί να στηριχθεί στα αναγκαία µέτρα εξυγίανσης ώστε
να πραγµατοποιήσει ουσιαστικά βήµατα στην πιο µακροπρόθεσµη στρατηγική ανάπτυξής
της, µε την οικοδόµηση µιας ευφυέστερης, περισσότερο βιώσιµης και περισσότερο
συµµετοχικής ΕΕ για το µέλλον.
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1.

∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερη µακροοικονοµική επιτήρηση για κάθε χώρα, ενσωµατώνοντας
όλα τα συναφή πεδία οικονοµικής πολιτικής. Οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες πρέπει να
εξετάζονται από κοινού µε την δηµοσιονοµική πολιτική και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που ενισχύουν την ανάπτυξη. Ο στόχος είναι να διασφαλισθεί µακροοικονοµική
σταθερότητα, να αποφεύγονται οι επιζήµιες ανισορροπίες και να δηµιουργηθεί ένα γενικό
µακροοικονοµικό πλαίσιο που να προάγει την δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη.
1.1.

Επιτήρηση µακροοικονοµικών ανισορροπιών

Η εµφάνιση σοβαρών µακροοικονοµικών ανισορροπιών, συµπεριλαµβανοµένων των
µεγάλων και επίµονων αποκλίσεων όσον αφορά τις τάσεις ανταγωνιστικότητας, αποδείχθηκε
επιζήµια στην ΕΕ και ειδικότερα για το ευρώ όταν ξέσπασε η κρίση. Είναι συνεπώς
σηµαντικό να τεθεί σε εφαρµογή ένας νέος δοµηµένος µηχανισµός για την επιτήρηση
επιζήµιων µακροοικονοµικών ανισορροπιών και τη διόρθωσή τους σε όλα τα κράτη µέλη.
Ακολουθώντας µια προσέγγιση σε δύο φάσεις, η Επιτροπή προτείνει ένα µηχανισµό ο οποίος
περιλαµβάνει:
– ένα προληπτικό
µακροοικονοµικών
προειδοποίησης,

σκέλος µε τακτικές (ετήσιες) εκτιµήσεις του κινδύνου
ανισορροπιών,
συµπεριλαµβανοµένου
ενός
µηχανισµού

– ένα διορθωτικό σκέλος, που αποβλέπει στην επιβολή της εφαρµογής διορθωτικών
µέτρων σε περίπτωση επιζήµιων µακροοικονοµικών ανισορροπιών.
Προληπτικό σκέλος: ένα σύστηµα προειδοποίησης
Στο πλαίσιο της µακροοικονοµικής διαρθρωτικής επιτήρησης των χωρών που προβλέπεται
από την στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή θα προβαίνει σε αξιολόγηση, για κάθε
χώρα, των µακροοικονοµικών διαρθρωτικών αδυναµιών, της επιδείνωσης της
ανταγωνιστικότητας και των εµφανιζόµενων µακροοικονοµικών ανισορροπιών, λαµβάνοντας
υπόψη τις οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές αλληλεξαρτήσεις, ιδιαίτερα στη ζώνη του
ευρώ.
Τη βάση του µηχανισµού προειδοποίησης θα αποτελέσει ένας πίνακας επιδόσεων µε την
εκπόνηση δεικτών για τις εξωτερικές και εσωτερικές ανισορροπίες, σε συνδυασµό µε
ποιοτικές αναλύσεις εµπειρογνωµόνων. Η χρήση των δεικτών θα προσφέρει σηµαντική
καθοδήγηση, πλην όµως δεν θα υπάρχει αυτόµατη σύνδεση µεταξύ των αποτελεσµάτων του
πίνακα και των µέτρων ακολουθητέας πολιτικής.
Για τις χώρες που εµφανίζουν σηµαντικούς κινδύνους θα διενεργείται διεξοδική ανάλυση.
Εφόσον οι εµφανιζόµενοι κίνδυνοι επιβεβαιωθούν, η Επιτροπή θα εισηγείται ειδικές για τη
χώρα συστάσεις προς το Συµβούλιο, µε σκοπό την αντιµετώπιση των επιβλαβών
µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Η Επιτροπή θα µπορεί επίσης να αποστέλλει άµεσα
έγκαιρη προειδοποίηση προς το οικείο κράτος µέλος.
Ανάλογα µε τη φύση των ανισορροπιών που διαπιστώνονται στο εκάστοτε κράτος µέλος (στα
κράτη µέλη) οι συστάσεις είναι δυνατόν να αφορούν ένα ευρύ φάσµα πτυχών που να
καλύπτουν µακροοικονοµικές πολιτικές, µισθούς και αγορές εργασίας, καθώς και την
λειτουργία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών και µακροπροληπτικές πολιτικές. Τα θέµατα
αυτά θα ενσωµατωθούν στην ενιαία δέσµη συστάσεων ανά χώρα που η Επιτροπή θα
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προτείνει ετησίως, µαζί µε τις συστάσεις που εκδίδονται δυνάµει της θεµατικής επιτήρησης
των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Ο µηχανισµός αυτός θα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της ενισχυµένης (µη δηµοσιονοµικής)
µακροοικονοµικής επιτήρησης των χωρών που προβλέπεται από την στρατηγική «Ευρώπη
2020». Σε συνδυασµό µε τη δηµοσιονοµική επιτήρηση βάσει του Συµφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, η επιτήρηση των χωρών αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός σταθερού
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος που δηµιουργεί ανάπτυξη και απασχόληση, λαµβάνοντας
πλήρως υπόψη την αλληλεξάρτηση µεταξύ των οικονοµιών των κρατών µελών, ιδιαίτερα στη
ζώνη του ευρώ. Αυτό θα εξασφαλίσει τη συνεκτική εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», επιτρέποντας κυρίως να εντοπισθούν οι µακροοικονοµικοί/δηµοσιονοµικοί
περιορισµοί οι οποίοι οριοθετούν το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη µέλη καλούνται να
υλοποιήσουν τις διαρθρωτικές τους µεταρρυθµίσεις και προσδιορίζουν την ικανότητά τους να
επενδύουν σε αναπτυξιακές πολιτικές που εντάσσονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, η Επιτροπή θα εισηγείται την κήρυξη του κράτους
µέλους σε «κατάσταση υπερβολικής ανισορροπίας», γεγονός το οποίο αποτελεί το
έναυσµα για την ενεργοποίηση του «διορθωτικού σκέλους» του µηχανισµού που
περιγράφεται κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί επίσης να απευθύνει
άµεσα έγκαιρη προειδοποίηση προς το εν λόγω κράτος µέλος.
Κύρια χαρακτηριστικά του µηχανισµού προειδοποίησης για µακροοικονοµικές ανισορροπίες
Ο µηχανισµός προειδοποίησης θα εντοπίζει κράτη µέλη µε εν δυνάµει προβληµατικά επίπεδα
µακροοικονοµικών ανισορροπιών και για τα οποία απαιτείται περαιτέρω λεπτοµερέστερη ανάλυση.
Ο µηχανισµός προειδοποίησης θα αποτελείται από ένα πίνακα επιδόσεων βάσει δεικτών, που θα
συµπληρώνεται από µια περισσότερο ποιοτική ανάλυση. Μεταξύ των δεικτών θα περιλαµβάνονται
κυρίως µετρήσεις της εξωτερικής θέσης και της ανταγωνιστικότητας από απόψεως τιµής ή κόστους,
καθώς και εσωτερικοί δείκτες. Η χρήση των εσωτερικών δεκτών δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι
εξωτερικές ισορροπίες έχουν αναγκαστικά αντιστοίχηση σε εσωτερικό επίπεδο. Για παράδειγµα,
δείκτες όπως τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, οι καθαρές θέσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων,
η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία µε βάση το κατά µονάδα κόστος εργασίας και ο
αποπληθωριστής ΑΕΠ, οι αυξήσεις των πραγµατικών τιµών ακινήτων, το δηµόσιο χρέος και ο δείκτης
των πιστώσεων του ιδιωτικού τοµέα προς το ΑΕΠ θα περιλαµβάνονται στον εν λόγω πίνακα
επιδόσεων.
Τα όρια προειδοποίησης θα καθορίζονται και θα ανακοινώνονται για κάθε δείκτη. Τα όρια
µπορούν να υπολογίζονται στη βάση ενός απλού και διαφανούς στατιστικού µοντέλου. Μια πιθανή
προσέγγιση θα µπορούσε να είναι η χρήση του 75ου και 25ου εκατοστηµόριου των στατιστικών
κατανοµών κάθε µεταβλητής (ανά χώρα και χρονολογικά) στο επίπεδο άνω ή κάτω του οποίου
απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. Είναι ωστόσο σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ότι τα απόλυτα επίπεδα
ορίων για τις µεµονωµένες µεταβλητές έχουν περιορισµένη µόνο οικονοµική σπουδαιότητα και
χρειάζεται να συµπληρώνονται από οικονοµική ανάλυση, καθώς τα κατάλληλα επίπεδα µπορεί να
ποικίλουν ανάλογα µε τις οικονοµικές περιστάσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα.
Φαίνεται να δικαιολογείται η κατάρτιση διαφορετικού πίνακα επιδόσεων για τα κράτη µέλη της
ζώνης του ευρώ και για τα κράτη µέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη αυτή. Λόγω των διαφορών στα
συναλλαγµατικά καθεστώτα και σε βασικά οικονοµικά χαρακτηριστικά, η συµπεριφορά ορισµένων
οικονοµικών µεταβλητών στη ζώνη του ευρώ είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των χωρών που
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Το γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ της χρησιµοποίησης διαφορετικών
ορίων προειδοποίησης για τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και εκείνα που δεν ανήκουν στη ζώνη
του ευρώ. Επιπλέον, λόγω της απουσίας ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών εντός της
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νοµισµατικής ένωσης, η ζώνη του ευρώ χρήζει ειδικής ανάλυσης της πορείας της πραγµατικής
σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

∆ιορθωτική δράση
Το πλαίσιο επιτήρησης των ανισορροπιών θα περιλαµβάνει έναν µηχανισµό επιβολής. Τα
κράτη µέλη που παρουσιάζουν σηµαντικούς κινδύνους θα κηρύσσονται από το Συµβούλιο σε
κατάσταση «υπερβολικών ανισορροπιών» µετά από σύσταση της Επιτροπής. Οι
προειδοποιήσεις κινδύνου ή/και οι συστάσεις που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Συστηµικού Κινδύνου για την µακροοικονοµική και χρηµατοπιστωτική σταθερότητα θα
λαµβάνονται υπόψη.
Τα κράτη µέλη που βρίσκονται σε «κατάσταση υπερβολικών ανισορροπιών» θα υπόκεινται
σε αυστηρότερη επιτήρηση. Το Συµβούλιο θα απευθύνει συστάσεις πολιτικής (βάσει του
άρθρου 121 παράγραφος 4 και του άρθρου 136 ΣΛΕΕ για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης) και
τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στο Συµβούλιο Ecofin και στο
Eurogroup (π.χ. εντός 6 µηνών από τη σύσταση του Συµβουλίου και στη συνέχεια σε
τριµηνιαία βάση) για την πρόοδο όσον αφορά την εφαρµογή των συνιστώµενων
µεταρρυθµίσεων.
Ο εν λόγω µηχανισµός θα εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη. Όπως συµβαίνει µε το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο επίσης ισχύει για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, θα
ισχύσουν αυστηρότεροι κανόνες για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης. Λαµβάνοντας υπόψη την
ισχυρή οικονοµική και χρηµατοπιστωτική αλληλεξάρτηση εντός της ευρωζώνης και των
σχετικών επιπτώσεων για το ενιαίο νόµισµα, θα µπορούσε να προβλεφθεί ειδικός
µηχανισµός επιβολής για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης σε περίπτωση επανειληµµένης
µη τήρησης των συστάσεων για την αντιµετώπιση επιζήµιων µακροοικονοµικών
ανισορροπιών οι οποίες µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία της
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.
Η ανεπαρκής συµµόρφωση µε τις συστάσεις στο πλαίσιο της επιτήρησης των ανισορροπιών
µπορεί να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας στη δηµοσιονοµική αξιολόγηση δυνάµει
του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Έως το τέλος Σεπτεµβρίου, η Επιτροπή θα υποβάλει επίσηµες προτάσεις για τη θέσπιση
διατάξεων του παραγώγου δικαίου, µε τις οποίες καθιερώνεται ένα πλαίσιο αντιµετώπισης
των υπερβολικών ανισορροπιών µε βάση τα άρθρα 121 και 136 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτάσεις αυτές θα διευκρινίζουν το ρόλο του
µηχανισµού προειδοποίησης, το ρόλο και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, των κρατών µελών
και του Συµβουλίου, καθώς και την διαδικασία για την έκδοση συστάσεων· και τους κανόνες
και τις διαδικασίες, καθώς επίσης και τους µηχανισµούς επιβολής για τα κράτη µέλη της
ευρωζώνης.
1.2.

Θεµατική επιτήρηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

Για την επάνοδο των οικονοµιών τους σε βιώσιµη ανάπτυξη και για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας τους, τα κράτη µέλη πρέπει να αποκαταστήσουν την µακροοικονοµική
σταθερότητα και να διασφαλίσουν υγιή δηµόσια οικονοµικά. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και στους πέντε βασικούς στόχους που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Είναι σηµαντική η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης στον σχεδιασµό και την
εφαρµογή της πολιτικής, δεδοµένων των περιορισµών που βαρύνουν τα δηµόσια οικονοµικά.
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Ο εντοπισµός των δυσχερειών που κωλύουν ή καθυστερούν την επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελεί κύριο στοιχείο της θεµατικής επιτήρησης.
Ως εκ τούτου, ο στόχος της θεµατικής επιτήρησης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων είναι
διπλός:
(i)

Να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδιαίτερα
των πέντε βασικών στόχων2. Αυτό περιλαµβάνει µέτρα στα πεδία της απασχόλησης,
της κοινωνικής ενσωµάτωσης, της έρευνας και ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της
ενέργειας και της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και µέτρα για την αντιµετώπιση άλλων
παραγόντων οι οποίοι εµποδίζουν την οικονοµική µεγέθυνση ή ανάπτυξη των
κρατών µελών.

(ii)

Να διασφαλισθεί η φιλόδοξη εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε
τρόπο που συνάδει µε τους µακροοικονοµικούς και δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.

Η εν λόγω επιτήρηση θα διεξάγεται σύµφωνα µε τα άρθρα 121 και 148 της ΣΛΕΕ και στη
βάση των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την «Ευρώπη 2020». Με βάση τα
εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή θα αξιολογεί τον
τρόπο µε τον οποίο κάθε χώρα αντιµετωπίζει τις δυσχέρειες τις οποίες έχει εντοπίσει και την
πρόοδο που επιτελείται στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την «Ευρώπη 2020».
Σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου, ή εάν οι πολιτικές δεν είναι επαρκώς συνεπείς προς τις
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές (δηλαδή τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες
γραµµές για την οικονοµική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση), εκδίδεται
σύσταση για την οικεία χώρα ή για την ζώνη του ευρώ.
Στις περιπτώσεις στις οποίες οι οικονοµικές πολιτικές δεν συνάδουν µε τις γενικές
κατευθύνσεις οικονοµικής πολιτικής, ή όταν µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την οµαλή
λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, η Επιτροπή θα απευθύνει άµεσα
προειδοποίηση προς το(τα) οικείο(οικεία) κράτος µέλος(κράτη µέλη).
Στηριζόµενη στην παρακολούθηση αυτή ανά χώρα, η Επιτροπή θα προβεί σε µια συνολική
αξιολόγηση της προόδου για την επίτευξη των πέντε βασικών στόχων της ΕΕ, θα αξιολογήσει
τα αποτελέσµατα έναντι εκείνων (των διεθνών) εµπορικών εταίρων και θα εξετάσει τις
υποκείµενες αιτίες σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου. Στην εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα
αξιολογήσει επίσης την πρόοδο στην επίτευξη των θεµελιωδών πρωτοβουλιών της Ευρώπης
2020, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, δεδοµένου ότι στηρίζουν και
συµπληρώνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η Επιτροπή θα υποβάλλει κάθε χρόνο αναφορά προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και θα
προτείνει ειδικούς προσανατολισµούς για την ενίσχυση της εφαρµογής των αντίστοιχων
µέτρων µεταρρύθµισης. Οι προσανατολισµοί αυτοί θα ενσωµατωθούν επίσης στην ενιαία
δέσµη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων τις οποίες θα προτείνει η Επιτροπή στις αρχές
Ιουλίου.
2.

2
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Εθνικά ∆ηµοσιονοµικά Πλαίσια

Οι
στόχοι
αυτοί
περιγράφονται
στον
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf
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Η ύπαρξη αξιόπιστων και αποτελεσµατικών εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων
διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στην ενδυνάµωση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και την
εξασφάλιση βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι ειδικές ανάγκες και προτιµήσεις των κρατών µελών, επιβάλλεται εν τούτοις η
τήρηση ορισµένων κριτηρίων που είναι αναγκαία για την διασφάλιση της ελάχιστης
ποιότητας και συµπληρωµατικότητας µε τους κανόνες της ΕΕ3:
(1)

Πρώτον, για να διασφαλισθούν ποιοτικά πρότυπα σε όλα τα κράτη µέλη, είναι
απαραίτητη µια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη λογιστική καταχώρηση (η
δηµοσιονοµική επιτήρηση σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί την χρήση του ΕΣΟΛ95)· η
ικανότητα των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών πρέπει να είναι επαρκής ώστε να
εξασφαλίζεται συµµόρφωση µε τα δεδοµένα ΕΕ και τις απαιτήσεις αναφοράς· και τα
συστήµατα προγνώσεων πρέπει να επιτρέπουν την παραγωγή αξιόπιστων και
αµερόληπτων προβολών για την ανάπτυξη και τα δηµόσια οικονοµικά. Το ιδεώδες θα
ήταν να χρησιµοποιούνται οι προγνώσεις της Επιτροπής ως πλαίσιο αναφοράς.
Η Επιτροπή προτείνει να διευκρινιστεί σαφώς η αντιστοιχία µεταξύ εθνικών
ταµειακών δεδοµένων και δεδοµένων ΕΣΟΛ95, µε την παροχή µηνιαίων δεδοµένων
σε ταµειακή βάση και µετατροπή σε όρους ΕΣΟΛ95 σε τριµηνιαία βάση. Οι µέθοδοι
προγνώσεων και οι µακροοικονοµικές παραδοχές που θα χρησιµοποιηθούν για
δηµοσιονοµικούς σκοπούς πρέπει να αποτελούν αντικείµενο κατάλληλου ελέγχου.

(2)

∆εύτερον, τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν εθνικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες
που να εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά δηµοσιονοµικά πλαίσια αντικατοπτρίζουν τις
υποχρεώσεις που επιβάλλει η Συνθήκη. Οι διατάξεις των εθνικών δηµοσιονοµικών
κανόνων πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των τιµών αναφοράς που προβλέπει η
Συνθήκη για το έλλειµµα και το χρέος και να συνάδουν µε τον µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο (ΜΣ). Οι δηµοσιονοµικοί κανόνες και οι αξιόπιστοι µηχανισµοί
εφαρµογής θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο κωδικοποίησης στο εθνικό δίκαιο.

(3)

Τρίτον, οι µεταρρυθµίσεις των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων πρέπει να
προάγουν την µετάβαση σε πολυετή δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. Οι ετήσιοι
δηµοσιονοµικοί στόχοι πρέπει να υποστηρίζονται από πολυετή δηµοσιονοµικά
πλαίσια τα οποία να περιλαµβάνουν κυρίως ανάλυση των αναµενόµενων εσόδων και
δαπανών και να αναφέρουν τα σηµεία όπου προβλέπονται προσαρµογές προς τους
επιδιωκόµενους στόχους.

(4)

Τέλος, τα εθνικά πλαίσια πρέπει να είναι διεξοδικά και να καλύπτουν ολόκληρο το
σύστηµα των δηµοσίων οικονοµικών. Η πτυχή αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία στις
αποκεντρωµένες οικονοµίες. Η ανάθεση δηµοσιονοµικών αρµοδιοτήτων σε διάφορες
κυβερνητικές βαθµίδες πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς και να θεσπιστούν κατάλληλες
διατάξεις παρακολούθησης και εκτέλεσης.

Η Επιτροπή θα υποβάλει τον Σεπτέµβριο επίσηµες προτάσεις που θα διευκρινίζουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τον σχεδιασµό των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων
και τις διαδικαστικές απαιτήσεις (υποβολή αναφορών) που θα επιτρέψουν την εξακρίβωση
της συµµόρφωσης. Οι προτάσεις αυτές θα λάβουν τη µορφή νέου κανονισµού βάσει του
άρθρου 126 παράγραφος 14 της ΣΛΕΕ, µε σκοπό να ενισχυθεί η εφαρµογή του πρωτοκόλλου
3
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αριθ. 12 της Συνθήκης σχετικά µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης θα είναι δυνατή η κίνηση διαδικασιών παράβασης.
3.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΣΑ

ΣΤΟ

∆ΗΜΟΣΙΟ

ΧΡΕΟΣ

ΚΑΙ

ΤΗ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) πρέπει να συνυπολογίζει περισσότερο την
αλληλεπίδραση µεταξύ χρέους και ελλείµµατος προκειµένου να βελτιωθούν τα κίνητρα για
την άσκηση συνετών πολιτικών.
Όσον αφορά το προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, η Επιτροπή προτείνει να ζητηθεί από τα κράτη
µέλη που εµφανίζουν υψηλό επίπεδο χρέους ή σηµαντικούς κινδύνους ως προς τη µελλοντική
εξέλιξη του χρέους, να επιτυγχάνουν ταχύτερους ρυθµούς προόδου προς δηµοσιονοµικά
ισοζύγια τα οποία παρέχουν περιθώρια ασφάλειας σε σχέση µε το όριο του 3% του ΑΕΠ για
το έλλειµµα και που εξασφαλίζουν ταχύτερη πρόοδο προς την βιωσιµότητα, δηλαδή τον
λεγόµενο µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο (ΜΣ).
Όσον αφορά το διορθωτικό σκέλος, η Επιτροπή προτείνει όπως το κριτήριο του χρέους της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος εφαρµόζεται αποτελεσµατικά µέσω µιας σαφούς και
απλής αριθµητικής τιµής αναφοράς για τον προσδιορισµό ικανοποιητικού ρυθµού µείωσης
του χρέους: τα κράτη µέλη µε δείκτες χρέους που υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ µπορούν να
υπόκεινται στην ∆ΥΕ εάν η µείωση του χρέους σε δεδοµένη προηγούµενη περίοδο
υπολείπεται της εν λόγω τιµής αναφοράς (ποσοστό της απόκλισης µεταξύ του επιπέδου του
χρέους και του ορίου του 60% του ΑΕΠ). Οµοίως, η µείωση του ελλείµµατος κάτω από το
3% του ΑΕΠ ενδέχεται να µην επαρκεί για την άρση της ∆ΥΕ εάν το χρέος δεν έχει τεθεί σε
φθίνουσα τροχιά. Οι ακριβείς παράµετροι θα καθορισθούν στον κώδικα δεοντολογίας που
συνοδεύει το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Το δηµόσιο χρέος, περισσότερο από το έλλειµµα, υπόκειται σε παράγοντες οι οποίοι δεν
ελέγχονται άµεσα από τις κυβερνήσεις (ιδιαίτερα ο πληθωρισµός, τα επιτόκια και η
οικονοµική συγκυρία), µε αποτέλεσµα να χρειάζεται η άσκηση κρίσης προτού αποφασισθεί
εάν συντρέχει λόγος να τεθεί µια χώρα σε ∆ΥΕ. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διενεργηθεί µια
συνολική αξιολόγηση, λαµβάνοντας υπόψη σειρά παραµέτρων. Οι παράµετροι αυτές
περιλαµβάνουν τον βαθµό εγγύτητας του δείκτη του χρέους στην τιµή αναφοράς του 60% του
ΑΕΠ και κατά πόσον το χρέος έχει προσωρινό ή/και έκτακτο χαρακτήρα· πρέπει επίσης να
ληφθούν υπόψη άλλοι σχετικοί παράγοντες που αντικατοπτρίζουν κινδύνους µελλοντικής
αύξησης του χρέους και χρηµατοδοτικούς περιορισµούς, όπως:
– η διάρθρωση της ληκτότητας και το νόµισµα του χρέους·
– οι εγγυήσεις προς τις επιχειρήσεις, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τα νοικοκυριά·
– τα σωρευµένα αποθεµατικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου·
– οι τεκµαρτές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα εκείνες που συνδέονται µε τη δηµογραφική γήρανση·
– το επίπεδο και η µεταβολή του ιδιωτικού χρέους, στο βαθµό που ενδέχεται να
αντιπροσωπεύει τεκµαρτή υποχρέωση για το δηµόσιο·
– οι παράγοντες που προσδιορίζουν την µεταβολή του χρέους (πρωτογενές ισοζύγιο,
πληθωρισµός, ανάπτυξη, επιτόκια, έκτακτα κονδύλια)· και
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– πράξεις αποθεµάτων – ροών.
Σε περίπτωση αδυναµίας συµµόρφωσης µε τις συστάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις.
Το Σεπτέµβριο η Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις τόσο του προληπτικού σκέλους
(κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1466/97) όσο και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ (κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1467/97) προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι αρχές αυτές.
4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΕΣΩ

Οι κοινοί κανόνες και οι διαδικασίες συντονισµού που προβλέπονται στη Συνθήκη και στο
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν εµπόδισαν ορισµένα κράτη µέλη να θέσουν σε
εφαρµογή δηµοσιονοµικές πολιτικές που δεν τηρούν το υφιστάµενο πλαίσιο. Υπάρχει σαφής
ανάγκη ενδυνάµωσης της αξιοπιστίας του πλαισίου δηµοσιονοµικής εποπτείας της ΕΕ µέσω
της εφαρµογής κυρώσεων που να βασίζονται περισσότερο στους κανόνες. Προκειµένου να
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους στο µέλλον, πρέπει να χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερο
φάσµα κυρώσεων και κινήτρων προληπτικά και σε προγενέστερο στάδιο. Το αποτρεπτικό
αποτέλεσµα των οικονοµικών κυρώσεων πρέπει να αποτελεί πραγµατικό κίνητρο
συµµόρφωσης µε τους κανόνες.
Στο άρθρο 126 παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ προβλέπονται αρκετά είδη κυρώσεων σε
περιπτώσεις στις οποίες κάποιο κράτος µέλος δεν συµµορφώνεται µε τις κατευθυντήριες
γραµµές της ΕΕ. Στις κυρώσεις αυτές περιλαµβάνεται η υποχρέωση δηµοσίευσης
συµπληρωµατικών πληροφοριών, πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να
επανεξετάσει την δανειακή πολιτική της προς το οικείο κράτος µέλος, η απαίτηση άτοκης
κατάθεσης κατάλληλου ποσού µέχρις ότου διορθωθεί το υπερβολικό έλλειµµα, και η
δυνατότητα επιβολής ενδεδειγµένου ύψους προστίµων.
Κατά τον ορισµό των λεπτοµερειών της λειτουργίας και του φάσµατος των πιθανών
δηµοσιονοµικών κινήτρων, είναι σηµαντικό και αναγκαίο να αναζητηθεί η
αποτελεσµατικότητα και η ίση µεταχείριση των κρατών µελών. Για να εξασφαλισθεί η
αναλογικότητα, οι οικονοµικές κυρώσεις που συνδέονται µε τον προϋπολογισµό της ΕΕ θα
µπορούσαν να καθορισθούν ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος ή του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του οικείου κράτους µέλους, µέχρις ενός παρόµοιου για
όλα τα κράτη µέλη ανωτάτου ορίου. Το ανώτατο αυτό όριο θα διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη
µέλη µπορούν να αποτελέσουν de facto αντικείµενο κυρώσεων. Επιπλέον, τα ποσά των
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών που αποτελούν αντικείµενο αναστολής ή/και
ακύρωσης θα καθορίζονται κατ' αναλογία προς τα επιλέξιµα κονδύλια µέχρι το ανώτατο αυτό
όριο.
Η νέα «εργαλειοθήκη» κυρώσεων θα περιλαµβάνει συνεπώς διάφορα είδη κυρώσεων και
κινήτρων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ανάλογα µε τις περιστάσεις και την σοβαρότητα της
κατάστασης. Οι προτεινόµενες βελτιώσεις στους υφιστάµενους µηχανισµούς επιβολής θα
απαιτήσουν τροποποίηση του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ
(κανονισµοί 1466/97 και 1467/97), καθώς και µέσω ενός κατάλληλου µηχανισµού που θα
βασίζεται στις διάφορες νοµικές πράξεις στις οποίες στηρίζονται τα προγράµµατα δαπανών
της ΕΕ.
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Όσον αφορά το προληπτικό σκέλος (δηλαδή όταν ένα κράτος µέλος δεν πραγµατοποιεί
επαρκή πρόοδο προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό του στόχο σε περιόδους ευνοϊκής
οικονοµικής συγκυρίας), θα προτείνονται δύο δέσµες κινήτρων/κυρώσεων.
Πρώτον, για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης, το κίνητρο θα συνίσταται σε µια τοκοφόρο
κατάθεση που θα επιβάλλεται προσωρινά σε ένα κράτος µέλος το οποίο πραγµατοποιεί
ανεπαρκή πρόοδο στο πεδίο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Μία επιλογή θα ήταν να
καθοριστεί ένας απλός κανόνας δαπανών, συνεπής προς την προσαρµογή προς τον ειδικό για
τη χώρα ΜΣ. Κάθε σηµαντική απόκλιση από την συµφωνηµένη πορεία για τις δαπάνες θα
θεωρείται ως µη συνετή δηµοσιονοµική πολιτική και θα συνοδεύεται από προειδοποίηση της
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. Σε
περίπτωση συνέχισης των παραβιάσεων, θα επιβάλλεται τοκοφόρος κατάθεση από το
Συµβούλιο έως ότου διορθωθεί η παραβίαση. Η κατάθεση θα αποδεσµεύεται µε τον
τερµατισµό της κατάστασης η οποία προκαλεί την επιβολή της εν λόγω κατάθεσης.
∆εύτερον, πάντοτε στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους, η Επιτροπή θα προτείνει την
καθιέρωση εκ των προτέρων όρων που θα συνδέουν την εκταµίευση της χρηµατοδοτικής
στήριξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής µε διαρθρωτικές και θεσµικές ρυθµίσεις
άµεσα συνδεδεµένες µε τη λειτουργία της πολιτικής συνοχής προκειµένου να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά της.
Όσον αφορά το διορθωτικό σκέλος (δηλαδή όταν ένα κράτος µέλος υπόκειται σε
διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος), η Επιτροπή προτείνει ένα νέο σύστηµα οικονοµικών
κυρώσεων και κινήτρων για την συµπλήρωση της χρήσης των καταθέσεων και προστίµων.
Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα χρησιµοποιείται ως
συµπληρωµατικός µοχλός για την εγγύηση της τήρησης των κυριότερων µακροοικονοµικών
όρων του ΣΣΑ. Οι κυρώσεις δεν θα επηρεάζουν τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων της
ΕΕ αλλά µάλλον την πληρωµή προς τα κράτη µέλη ή τις πληρωµές για τις οποίες τα κράτη
µέλη ενεργούν ως ενδιάµεσοι. Για τον καθορισµό του ποιες κατηγορίες δαπανών και ποια
προγράµµατα της ΕΕ ενδέχεται να θιγούν από τα ανωτέρω, θα προταθεί η θέσπιση των
κατωτέρω κριτηρίων:
• η αποδοτικότητα των σχετικών κονδυλίων εξαρτάται από υγιείς δηµοσιονοµικές πολιτικές,
• να αποδίδονται σαφώς στο κράτος µέλος το οποίο διαπιστώνεται ότι δεν συµµορφώνεται
µε το ΣΣΑ ή άλλους πόρους,
• οι σχετικές δαπάνες πρέπει να είναι προγραµµατισµένες και να υλοποιούνται στο πλαίσιο
κοινής διαχείρισης, δηλαδή όταν τα κράτη µέλη έχουν την κύρια ευθύνη ή
αντιπροσωπεύουν επιστροφές κονδυλίων της ΕΕ στα κράτη µέλη,
• το µέγεθός τους πρέπει να είναι επαρκές ώστε να δηµιουργεί αξιόπιστες κυρώσεις ή
κίνητρα,
• µε αντίκτυπο (εν δυνάµει) στην ποιότητα των δηµοσίων δαπανών και των διαρθρωτικών
προσαρµογών.
Τα κριτήρια αυτά ικανοποιούνται στην περίπτωση των περισσοτέρων δαπανών που
σχετίζονται µε την πολιτική συνοχής, την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) και
µε τις δαπάνες του Ταµείου για την Αλιεία (ΕΤΑ). Όσον αφορά την ΚΓΠ και το ΕΤΑ, θα
αποκλείεται η δηµιουργία µιας κατάστασης στην οποία η µείωση των δαπανών της ΕΕ θα
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οδηγούσε σε µείωση του εισοδήµατος των γεωργών και των αλιέων. Ως εκ τούτου, οι όροι
για τις πληρωµές θα αφορούν µόνο τις επιστροφές της ΕΕ προς τους εθνικούς
προϋπολογισµούς: Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις
γεωργικές επιδοτήσεις, πλην όµως η επιστροφή της δαπάνης αυτής από τον προϋπολογισµό
της ΕΕ θα µπορούσε (εν µέρει) να ανασταλεί.
Σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων, µπορούν να δηµιουργηθούν κίνητρα µε την
αναστολή ή ακύρωση µέρους των τρεχουσών ή µελλοντικών πιστώσεων του προϋπολογισµού
της ΕΕ. Οι πόροι που ακυρώνονται θα πρέπει συνεπώς να παραµείνουν στον προϋπολογισµό
της ΕΕ.
Ως συµπλήρωµα των διατάξεων του άρθρου 126 παράγραφος 11, θα µπορούσαν να
προβλεφθούν δύο είδη οικονοµικών κυρώσεων σε προγενέστερο στάδιο της ∆ΥΕ.
• Στάδιο 1 – η διαπίστωση του υπερβολικού ελλείµµατος (άρθρο 126 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ)
θα οδηγεί στην αναστολή αναλήψεων υποχρεώσεων που συνδέονται µε πολυετή
προγράµµατα. Η αναστολή αυτή δεν θα έχει άµεσο αντίκτυπο στις πληρωµές και θα παρέχει
συνεπώς τον χρόνο για την ανάληψη αποτελεσµατικής διορθωτικής δράσης. Τα κράτη µέλη
είναι δυνατόν να κληθούν να τροποποιήσουν την χρήση των κονδυλίων προκειµένου να
βελτιωθεί η ποιότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Οµοίως, για τις επιστροφές στο πλαίσιο
της ΚΓΠ (ΕΓΤΕ), θα γίνεται αναγγελία της απόφασης ακύρωσης των πληρωµών εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας. Μόλις το κράτος µέλος συµµορφωθεί µε τις συστάσεις του
Συµβουλίου θα προβλέπεται επανεγγραφή στον προϋπολογισµό.
• Στάδιο 2 – µη συµµόρφωση µε τις αρχικές συστάσεις για διόρθωση του υπερβολικού
ελλείµµατος (άρθρο 126 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ) θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση των
αναλήψεων υποχρεώσεων του έτους n. Οµοίως, οι επιστροφές ΚΓΠ (ΕΓΤΕ) για το έτος n θα
ακυρώνονται. Αυτό θα οδηγήσει σε οριστική απώλεια πληρωµών για το οικείο κράτος µέλος.
Μπορούν επίσης να δηµιουργηθούν άλλα κίνητρα µε την διαµόρφωση ποσοστών
συγχρηµατοδότησης ή την εισαγωγή αποθεµατικού επιδόσεων της Ένωσης που θα
αποσκοπεί στην επιβράβευση υγιών δηµοσιονοµικών πολιτικών. Το αποθεµατικό αυτό
µπορεί να χρηµατοδοτείται από τις ακυρωµένες αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει της
προαναφερθείσας διαδικασίας 2 σταδίων.
Η χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού της ΕΕ θα µπορούσε επίσης να συµβάλει στην
ενίσχυση της συµµόρφωσης. Το ισχύον σύστηµα ιδίων πόρων προβλέπει ότι τα πρόστιµα που
καταβάλλονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της ∆ΥΕ αυτόµατα µειώνουν την συνδροµή
των συµµετεχόντων κρατών µελών χωρίς υπερβολικό έλλειµµα (σε συνάρτηση µε τη
συµµετοχή τους στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα των επιλέξιµων κρατών µελών).
Το σύστηµα αυτό εξασφαλίζει ότι η συµµετοχή στον προϋπολογισµό των κρατών µελών στα
οποία έχει επιβληθεί πρόστιµο θα αυξηθεί πραγµατικά και η συµµετοχή των υπολοίπων
κρατών µελών θα µειωθεί. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης κατά πόσον το σκέλος των
εσόδων του προϋπολογισµού της ΕΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα ως κίνητρο
συµµόρφωσης.
Οι απαιτούµενες αλλαγές θα ενσωµατωθούν στις προτάσεις της Επιτροπής που θα υποβάλει
το 2011 για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Εν τω µεταξύ, θα προταθεί έως το
τέλος Σεπτεµβρίου κανονισµός βάσει του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ για τη δηµιουργία µιας νέας
δέσµης κυρώσεων που θα έχουν παρόµοια αποτελέσµατα για τα κράτη µέλη της ζώνης του
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ευρώ. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τρόπους επέκτασης, το συντοµότερο δυνατό, των
κυρώσεων και κινήτρων αυτών σε όλα τα κράτη µέλη.
5.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Εξαµήνου θα επιτρέψει την οµαδοποίηση των διαφόρων
πτυχών του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών, προκειµένου να καταστεί δυνατός ο
καλύτερος και εκ των προτέρων συντονισµός των οικονοµικών αυτών πολιτικών.
Εκ των προτέρων συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών. Ο βασικός στόχος της
πρότασης είναι να δοθεί µια σαφής εκ των προτέρων διάσταση στον συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ. Στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, η συµπληρωµατικότητα των εθνικών σχεδίων οικονοµικής πολιτικής
θα εξασφαλισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε κατευθύνσεις πολιτικής προτού ληφθούν στα
κράτη µέλη οι δηµοσιονοµικές αποφάσεις για το επόµενο έτος. Για την ζώνη του ευρώ, θα
πρέπει να πραγµατοποιηθεί οριζόντια αξιολόγηση του δηµοσιονοµικού προσανατολισµού
βάσει των εθνικών προγραµµάτων σταθερότητας και των προγνώσεων της Επιτροπής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον συνολικό προσανατολισµό στις περιπτώσεις
σοβαρών οικονοµικών διαταραχών στη ζώνη του ευρώ, εφόσον µεµονωµένα κράτη µέλη
λαµβάνουν σηµαντικού εύρους µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής τα οποία είναι πιθανόν να
προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις. Εάν τα δηµοσιονοµικά προγράµµατα για το επόµενο έτος
παρουσιάζουν προφανείς ανεπάρκειες θα συνιστάται αναθεώρηση των προγραµµάτων.
Καλύτερα ολοκληρωµένη επιτήρηση. Το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο θα καλύπτει όλα τα στοιχεία
της οικονοµικής επιτήρησης, συµπεριλαµβανοµένων πολιτικών για την διασφάλιση της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της µακροοικονοµικής σταθερότητας και ενίσχυσης της
ανάπτυξης, σε συµφωνία µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι υφιστάµενες διαδικασίες –
π.χ. µε βάση το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τους γενικούς προσανατολισµούς
οικονοµικών πολιτικών – θα ευθυγραµµιστούν από πλευράς χρονοδιαγράµµατος ενώ θα
παραµένουν νοµικά διακριτές. Τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) και τα
εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) θα υποβάλλονται από τα κράτη µέλη κατά την
ίδια χρονική στιγµή και θα αξιολογούνται συγχρόνως από την Επιτροπή.
Το περιεχόµενο των προγραµµάτων σταθερότητας της σύγκλισης (ΠΣΣ) πρέπει να
προσαρµοστεί στην λογική του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Προφανώς δεν υπάρχει πρόθεση
να ζητηθεί από τα κράτη µέλη να υποβάλουν ολοκληρωµένους προϋπολογισµούς στην
Ένωση για «επικύρωση» προτού οι προϋπολογισµοί αυτοί υποβληθούν στα εθνικά
κοινοβούλια. Ωστόσο, τα εν λόγω προγράµµατα πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκείς
πληροφορίες που θα επιτρέψουν την διενέργεια χρήσιµων συζητήσεων σε προγενέστερο
στάδιο σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πολιτική. Θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
• ένα πλήρες και επικαιροποιηµένο µακροοικονοµικό σενάριο,
• σαφείς ενδείξεις των προγραµµάτων για το έτος t+1·
• περιγραφή των προβλεπόµενων πολιτικών,
• µεσοπρόθεσµες προβολές για τις κυριότερες µεταβλητές των δηµοσίων οικονοµικών,
• αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών εξελίξεων το έτος t-1,
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• επικαιροποίηση των δηµοσιονοµικών προγραµµάτων για το τρέχον έτος.
Το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. Ο κύκλος αρχίζει τον Ιανουάριο µε µια «Ετήσια Επισκόπηση της
Ανάπτυξης» (ΕΑΑ) που θα εκπονεί η Επιτροπή, στην οποία θα γίνεται µια επανεξέταση των
οικονοµικών προκλήσεων για την ΕΕ και την ζώνη του ευρώ συνολικά. Έως το τέλος
Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση για τις πολιτικές, η
οποία λαµβάνεται υπόψη από τα κράτη µέλη στα ΠΣΣ και στα ΕΠΜ τα οποία θα υποβληθούν
τον Απρίλιο. Το Συµβούλιο εκδίδει ειδικούς προσανατολισµούς πολιτικής για κάθε χώρα
όπως αναφέρεται στο σηµείο 1 στις αρχές Ιουλίου. Στο δεύτερο ήµισυ του έτους, τα κράτη
µέλη οριστικοποιούν τους εθνικούς προϋπολογισµούς. Στην ΕΑΑ του επόµενου έτους, η
Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη έλαβαν υπόψη τις κατευθυντήριες
γραµµές της ΕΕ.
Πολιτικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Οι συστάσεις θα είναι
αµερόληπτες και συγκεκριµένες. Στον τοµέα της δηµοσιονοµικής πολιτικής θα δοθεί µεγάλη
έµφαση στο έτος t+1, και η επιτήρηση θα παράσχει σαφείς ενδείξεις για την καταλληλότητα
των προβλεπόµενων στόχων και των πολιτικών για την επίτευξή τους. Όσον αφορά τις
πολιτικές ενδυνάµωσης της ανάπτυξης και αντιµετώπισης των µακροοικονοµικών και
χρηµατοπιστωτικών κινδύνων, οι συστάσεις θα εστιαστούν σε περιορισµένο αριθµό κρίσιµων
µεταρρυθµίσεων και θα καθορισθούν προθεσµίες για την υλοποίησή τους.
Ισχυρότερη εµπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον Ιανουάριο κάθε έτους η
Επιτροπή θα υποβάλλει την ΕΑΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εθνικά Κοινοβούλια. Η ενισχυµένη αυτή οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ θα επωφεληθεί
από την πρώιµη και ενεργό συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην διαδικασία του
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου και από τον διεξοδικότερο διάλογο µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ταχεία εφαρµογή. Η Επιτροπή προτείνει την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου από το
2011. Οι τροποποιήσεις στον υφιστάµενο κώδικα δεοντολογίας για ΠΣΣ4,
συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων της νέας ηµεροµηνίας για την υποβολή τους, θα
υποβληθούν στο Συµβούλιο ECOFIN προς έγκριση. ∆εν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για
άµεσες νοµοθετικές αλλαγές.
Μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. Η Επιτροπή θα δώσει κατευθύνσεις όσον αφορά τα
περιεχόµενα και τη φύση των µελλοντικών Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρύθµισης τον
Ιούλιο. Θα προτείνει επίσης διµερή διάλογο µε κράτη µέλη το φθινόπωρο του 2010
προκειµένου να συζητηθεί:
• ένα µεσοπρόθεσµο εθνικό µακροοικονοµικό σενάριο για την πλαισίωση των
προγραµµάτων πολιτικής στην περίοδο έως το 2015, συµπεριλαµβανοµένων των
αναπτυξιακών προσδοκιών και των γενικών δηµοσιονοµικών προσανατολισµών·
• επιβεβαίωση των εθνικών στόχων σύµφωνα µε τους πέντε συµφωνηθέντες στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κράτη µέλη πρέπει να αναφέρουν για κάθε στόχο τις
πολιτικές που θα ακολουθήσουν προκειµένου να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους
και τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό δηµόσιες επενδύσεις·

4
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Ο πλήρης τίτλος είναι «Προδιαγραφές εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και
κατευθυντήριες γραµµές για τη µορφή και το περιεχόµενο των προγραµµάτων σταθερότητας και
σύγκλισης».

14

EL

• τον τρόπο µε τον οποίο θα εξαλειφθούν οι αγκυλώσεις που εµποδίζουν τα κράτη µέλη να
υλοποιήσουν τους στόχους τους και τους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020».
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες επίσηµες προτάσεις που περιλαµβάνονται στην
παρούσα ανακοίνωση έως το τέλος Σεπτεµβρίου – βλέπε παράρτηµα για λεπτοµέρειες.
Εν τω µεταξύ, η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο Ecofin της 13ης Ιουλίου να επιβεβαιώσει την
έναρξη του κύκλου επιτήρησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου από τον Ιανουάριο
2011 και να εγκρίνει τον αναθεωρηµένο κώδικα δεοντολογίας για το Σύµφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) που προσαρτάται στην ανακοίνωση.

EL
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Παράρτηµα 1: Οδικός χάρτης
Θέµα

∆ράση

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία
υποβολής

Ευρύτερη µακροοικονοµική
επιτήρηση

Νοµοθετική πρόταση δυνάµει του άρθρου 121
παράγραφος 6 και του άρθρου 136 για την
θέσπιση
πλαισίου
αντιµετώπισης
των
υπερβολικών ανισορροπιών

Τέλος Σεπτεµβρίου

Θεµατική επιτήρηση διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων

Έκδοση ειδικών συστάσεων για την ενίσχυση της
εφαρµογής των µέτρων µεταρρύθµισης

Έναρξη µε τον ετήσιο κύκλο
πολιτικής της «Ευρώπη 2020»:
πρώτη έκθεση στο Εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2011

∆ηµοσιονοµική επιτήρηση: εθνικά
δηµοσιονοµικά πλαίσια

Πρόταση κανονισµού δυνάµει του άρθρου 126
παράγραφος 14 περί καθορισµού των ελάχιστων
απαιτήσεων για το σχεδιασµό των εθνικών
δηµοσιονοµικών πλαισίων και των απαιτήσεων
αναφοράς ώστε να επιτραπεί η εξακρίβωση ης
συµµόρφωσης

Τέλος Σεπτεµβρίου

∆ηµοσιονοµική επιτήρηση:
µεγαλύτερη προσοχή στο δηµόσιο
χρέος και την βιωσιµότητα στο
ΣΣΑ

Προτάσεις για την τροποποίηση τόσο του
προληπτικού (κανονισµός 1466/97) όσο και του
διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ (κανονισµός
1467/97). Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας
(κανόνας δαπανών για την προσαρµογή προς τον
ΜΣ· αριθµητική τιµή αναφοράς για ελάχιστο
ρυθµό µείωσης του χρέους)

Τέλος Σεπτεµβρίου

Επιβολή της οικονοµικής
επιτήρησης (κυρώσεις/κίνητρα):
προσωρινή επιβολή τοκοφόρων
καταθέσεων σε κράτος µέλος της
ζώνης του ευρώ

Πρόταση κανονισµού δυνάµει του άρθρου 121
παράγραφος 6 και του άρθρου 136 παράγραφος 1
στοιχείο α).

Επιβολή της οικονοµικής
επιτήρησης (κυρώσεις/κίνητρα):
χρήση του προϋπολογισµού της ΕΕ
ως συµπληρωµατικού µοχλού

Εισαγωγή συγκεκριµένων διατάξεων στις
νοµικές πράξεις για την υποστήριξη ορισµένων
προγραµµάτων δαπανών της ΕΕ

Να συµπεριληφθούν στις
προτάσεις της Επιτροπής του
2011 για το επόµενο πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο

Πρόταση κανονισµού δυνάµει του άρθρου 136
παράγραφος 1 στοιχείο α) για τα κράτη µέλη της
ζώνης του ευρώ που εισάγουν κυρώσεις
αναλόγου αποτελέσµατος

Τέλος Σεπτεµβρίου

Αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για το
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)

Έναρξη του κύκλου επιτήρησης
από τον Ιανουάριο 2011 δυνάµει
του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου

Τέλος Σεπτεµβρίου

Καθιέρωση Ευρωπαϊκού Εξαµήνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΚΑΙ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ I – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 4

A. ΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1) Ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος (MΣ)

Σελίδα 4

2) Η πορεία προσαρµογής προς την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
στόχου και οι αποκλίσεις από αυτή

Σελίδα 5

3) Παροχή συµβουλών και προειδοποιήσεις από την Επιτροπή σχετικά µε την πολιτική

Σελίδα 6

Σελίδα 6

B. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

EL

Σελίδα 4

1) Έκθεση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 104 παράγραφος 3

Σελίδα 6

2) Απόφαση σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος

Σελίδα 7

3) ∆ιόρθωση υπερβολικού ελλείµµατος

Σελίδα 8

4) Κατάργηση αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το Συµβούλιο στο πλαίσιο της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος στην περίπτωση κρατών µελών που εφαρµόζουν
µεταρρυθµίσεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος µε τις οποίες καθιερώνεται
πολυπυλωνικό σύστηµα

Σελίδα 9

ΤΜΗΜΑ II - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Σελίδα 10

1) Καθεστώς του προγράµµατος και των µέτρων

Σελίδα 10

2) Περιεχόµενο των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης

Σελίδα 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Σελίδα 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Σελίδα 15
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ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

ΣΤΑ
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αµοιβαία στήριξη και αµοιβαία άσκηση πίεσης
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή οφείλουν να αιτιολογούν και να
δηµοσιοποιούν τις θέσεις και τις αποφάσεις τους σε
όλα τα ενδεδειγµένα στάδια της διαδικασίας του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη
µέλη οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις
και τις συστάσεις που απευθύνει το Συµβούλιο, ιδίως
κατά την κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισµών,
και να εξασφαλίζουν τη δέουσα συµµετοχή των
εθνικών κοινοβουλίων στα διάφορα στάδια των
διαδικασιών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα γνωµοδότηση επικαιροποιεί και
αντικαθιστά τη γνώµη της Οικονοµικής και
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής σχετικά µε τη µορφή και
το περιεχόµενο των προγραµµάτων σταθερότητας και
σύγκλισης, η οποία επικυρώθηκε από το Συµβούλιο
Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων (Ecofin)
στις 10 Ιουλίου 2001.
Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που
τέθηκε πλήρως σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1999,
συνίσταται σε ένα πλαίσιο βασισµένο σε κανόνες, µε
προληπτικές
και
διορθωτικές
συνιστώσες.
Απαρτιζόταν αρχικά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1466/97 του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για
την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής
κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1467/97 του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για
την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος και από το
ψήφισµα της 17ης Ιουνίου 1997 για το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στις 20 Μαρτίου 2005
το Συµβούλιο ενέκρινε έκθεση µε τον τίτλο
«Βελτίωση της εφαρµογής του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης». Η έκθεση αυτή
επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε τα
συµπεράσµατά του της 22ας Μαρτίου 2005, όπου
αναφέρεται ότι η έκθεση αναθεωρεί και συµπληρώνει
το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του
οποίου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τµήµα. Στις 27
Ιουνίου 2005 το Σύµφωνο συµπληρώθηκε µε δύο
ακόµη
κανονισµούς,
τροποποιητικούς
των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και 1467/97.

Για να βελτιωθεί η αποδοχή του δηµοσιονοµικού
πλαισίου της ΕΕ, οι εθνικοί δηµοσιονοµικοί κανόνες
θα πρέπει να συµπληρώνουν το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χωρίς να θίγεται η
ισορροπία µεταξύ των αρµοδιοτήτων των κρατών
µελών και της Ένωσης, η εφαρµογή των κανόνων
αυτών θα µπορούσε να συζητείται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
στο
πλαίσιο
των
προγραµµάτων
σταθερότητας και σύγκλισης. Οµοίως, οι ρυθµίσεις
διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να
συµπληρώνουν το πλαίσιο της ΕΕ. Οι εθνικοί θεσµοί
θα µπορούσαν να αναλάβουν ουσιαστικότερο ρόλο
στη δηµοσιονοµική εποπτεία, ώστε να ενισχυθεί η
επιβολή µέσω της εθνικής κοινής γνώµης και να
συµπληρώνεται η οικονοµική και πολιτική ανάλυση
σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη θα
µπορούσαν να συστήσουν οικονοµικό συµβούλιο
προσωπικοτήτων για την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών σχετικά µε τις µακροοικονοµικές
προβλέψεις (προβολές).
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές για την
εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης αποτελούνται από δύο τµήµατα: στο
πρώτο εξετάζεται λεπτοµερώς η εφαρµογή του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ το
δεύτερο τµήµα συνίσταται σε κατευθύνσεις που
αφορούν τη µορφή και το περιεχόµενο των
προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης.

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί
ουσιώδες τµήµα του µακροοικονοµικού πλαισίου της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, που
συµβάλλει
στην
επίτευξη
µακροοικονοµικής
σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στη
διασφάλιση
της
αειφορίας
των
δηµοσίων
οικονοµικών. Ένα σύστηµα βασισµένο σε κανόνες
είναι η καλύτερη εγγύηση για την τήρηση των
ανειληµµένων υποχρεώσεων και την ίση µεταχείριση
όλων των κρατών µελών. Τα δύο ονοµαστικά µεγέθη
στα οποία στηρίζεται το Σύµφωνο – οι τιµές
αναφοράς 3% του ΑΕΠ για τον δείκτη
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και 60% του ΑΕΠ για
τον δείκτη δηµόσιου χρέους – και οι µεσοπρόθεσµοι
δηµοσιονοµικοί στόχοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο
λίθο της πολυµερούς εποπτείας.

__________________

Τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και η Επιτροπή έχουν
δεσµευθεί να ασκούν τις αρµοδιότητές τους,
εφαρµόζοντας τη Συνθήκη και το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεσµατικά και
έγκαιρα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η αποτελεσµατική
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κατευθύνσεις που χαράσσει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, όταν καταρτίζουν τα οικεία προγράµµατα
σταθερότητας και σύγκλισης. Οµοίως, η Επιτροπή
και το Συµβούλιο οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις
κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την
αξιολόγηση των προγραµµάτων.

ΤΜΗΜΑ II
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Λαµβανοµένου υπόψη του ενισχυµένου ρόλου των
προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, είναι σηµαντικό
να περιέχουν κατάλληλες πληροφορίες που να
καθιστούν δυνατή τη σύγκριση µεταξύ των κρατών
µελών. Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1466/97 του
Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1055/05 του Συµβουλίου, ορίζει τα βασικά
στοιχεία
των
εν
λόγω
προγραµµάτων,
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αρµόδιες γι’ αυτά
είναι οι εθνικές αρχές και ότι οι δυνατότητες και οι
πρακτικές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ειδικότερα,
τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης
περιλαµβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για
ουσιαστική συζήτηση όσον αφορά τη δηµοσιονοµική
πολιτική µε βραχυµεσοπρόθεσµο ορίζοντα, στις
οποίες
συµπεριλαµβάνονται
ένα
ώριµο
µακροοικονοµικό σενάριο, προβλέψεις για τις
βασικές µεταβλητές των δηµοσίων οικονοµικών και
τις κυριότερες συνιστώσες τους, καθώς και
περιγραφή των προγραµµατιζόµενων πολιτικών.

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβάλλει
στα κράτη µέλη την υποχρέωση να υποβάλλουν
προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης και
επικαιροποιήσεις των προγραµµάτων αυτών, τα
οποία αποτελούν τη βάση για την εποπτεία των
δηµοσιονοµικών θέσεων, καθώς και για την εποπτεία
και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, από
το Συµβούλιο. Το Συµβούλιο µπορεί να γνωµοδοτεί
σχετικά µε κάθε επικαιροποιηµένο πρόγραµµα – µε
βάση σύσταση της Επιτροπής και έπειτα από
διαβουλεύσεις
µε
την
Οικονοµική
και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή – και, εάν θεωρεί ότι
χρειάζεται να ενισχυθούν οι στόχοι και το
περιεχόµενό του, µπορεί να ζητεί από το αντίστοιχο
κράτος µέλος να προσαρµόσει το πρόγραµµά του.
Τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν τα
διορθωτικά µέτρα που κρίνουν αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων των οικείων προγραµµάτων
σταθερότητας ή σύγκλισης όποτε έχουν στη διάθεσή
τους στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις
πραγµατικής ή αναµενόµενης σηµαντικής απόκλισης
από τους εν λόγω στόχους.

Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά τα πρώτα έτη
εφαρµογής του Συµφώνου όσον αφορά τα
προγράµµατα
σταθερότητας
και
σύγκλισης,
προκύπτει ότι οι κατευθυντήριες γραµµές για το
περιεχόµενο και τη µορφή τους όχι µόνο βοηθούν τα
κράτη µέλη στη σύνταξη του προγράµµατος του
καθενός, αλλά διευκολύνουν και την εξέτασή του από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή και από το Συµβούλιο.

Η υποβολή και αξιολόγηση των προγραµµάτων
σταθερότητας και σύγκλισης αποτελεί θεµελιώδη
συνιστώσα
του
«Ευρωπαϊκού
Εξαµήνου»
συντονισµού και εποπτείας της οικονοµικής
πολιτικής. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, η
Επιτροπή και το Συµβούλιο αξιολογούν τα
προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης πριν από
τη λήψη καίριων αποφάσεων για τους εθνικούς
προϋπολογισµούς του επόµενου έτους, έτσι ώστε να
παρέχουν εκ των προτέρων συµβουλές σχετικά µε τη
δηµοσιονοµική πολιτική. Ο χρόνος υποβολής και
αξιολόγησης των προγραµµάτων σταθερότητας και
σύγκλισης ευθυγραµµίζεται µε εκείνον των εθνικών
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων.

Οι κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθούν θα
πρέπει να θεωρούνται κώδικας ορθής πρακτικής και
κατάλογος σηµείων ελέγχου προς χρήση από τα
κράτη µέλη κατά την κατάρτιση προγραµµάτων
σταθερότητας ή σύγκλισης. Τα κράτη µέλη οφείλουν
να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές στον
µέγιστο δυνατό βαθµό και να αιτιολογούν κάθε
απόκλιση από αυτές.

1) Καθεστώς του προγράµµατος και των
µέτρων

Ο κύκλος εποπτείας και συντονισµού της πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου ξεκινά στις
αρχές του έτους µε οριζόντια επισκόπηση, κατά την
οποία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στηριζόµενο σε
αναλυτικά στοιχεία που υποβάλλει η Επιτροπή,
εντοπίζει τις κυριότερες προκλήσεις για την ΕΕ και
τη ζώνη του ευρώ και παρέχει στρατηγική
καθοδήγηση σχετικά µε τις πολιτικές. Τα κράτη µέλη
οφείλουν να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τις
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Σε κάθε πρόγραµµα αναφέρεται το καθεστώς του στο
πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών, κυρίως ως προς το
εθνικό Κοινοβούλιο. Αναφέρεται επίσης αν
υποβλήθηκε στο εθνικό Κοινοβούλιο η γνώµη του
Συµβουλίου σχετικά µε το προηγούµενο πρόγραµµα.
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Θα πρέπει να διευκρινίζεται η πορεία εφαρµογής των
µέτρων (θέσπιση έναντι προγραµµατισµού) που
παρουσιάζονται στο πρόγραµµα.

τα οποία προτίθενται να επιτύχουν τους στόχους
αυτούς, εκθέτοντας τη δηµοσιονοµική στρατηγική
τους.

2)
Περιεχόµενο
των
προγραµµάτων
σταθερότητας και σύγκλισης

Κάθε κράτος µέλος θα επικαιροποιεί στο οικείο
πρόγραµµα σταθερότητας ή σύγκλισης τα
δηµοσιονοµικά προγράµµατα για το έτος υποβολής
του προγράµµατος, βάσει της κοινοποίησης του
Απριλίου. Στο πρόγραµµα σταθερότητας ή σύγκλισης
θα
επεξηγούνται
οι
αναθεωρήσεις
των
δηµοσιονοµικών στόχων των προγραµµάτων που
υποβλήθηκαν κατά το έτος t-1 (µε ιδιαίτερη έµφαση
στην εξέλιξη των δηµοσίων δαπανών).

Για να διευκολύνεται η σύγκριση µεταξύ των χωρών,
τα κράτη µέλη οφείλουν να ακολουθούν, στον
µέγιστο δυνατό βαθµό, το υπόδειγµα για τη δοµή των
προγραµµάτων που παρατίθεται στο παράρτηµα 1. Η
τυποποίηση της µορφής και του περιεχοµένου των
προγραµµάτων σύµφωνα µε τις κατωτέρω
κατευθύνσεις θα βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες
ίσης µεταχείρισης.

Για να είναι δυνατή η πληρέστερη κατανόηση της
πορείας του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου και,
γενικότερα, της δηµοσιονοµικής στρατηγικής, θα
πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τους δείκτες
δαπανών και εσόδων και τις κυριότερες συνιστώσες
τους, καθώς και για τα έκτακτα και λοιπά προσωρινά
µέτρα. Για να είναι δυνατή η πληρέστερη κατανόηση
της πορείας του δείκτη χρέους, θα πρέπει, στο µέτρο
το δυνατού, να παρέχονται στοιχεία σχετικά µε τις
συνιστώσες της προσαρµογής των αποθεµάτων-ροών,
όπως έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και άλλες
χρηµατοδοτικές πράξεις.

Τα ποσοτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιάζονται
µε τη µορφή τυποποιηµένης σειράς πινάκων
(παράρτηµα 2). Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
παροχή όλων των στοιχείων µέσω των πινάκων
αυτών, τους οποίους µπορούν να συµπληρώνουν µε
περισσότερες πληροφορίες, όποτε το κρίνουν
σκόπιµο.
Πέραν των κατευθυντήριων γραµµών που
ακολουθούν, τα προγράµµατα θα πρέπει να παρέχουν
πληροφορίες για τη συνέπεια των δηµοσιονοµικών
στόχων και των µέτρων επίτευξής τους µε τους
γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής,
καθώς και για τα µέτρα που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων οικονοµικών
και στην επίτευξη µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας.

Το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο θα πρέπει να αναλύεται
ανά υποτοµέα της γενικής κυβέρνησης (κεντρική
κυβέρνηση, κυβέρνηση οµόσπονδου κράτους, στην
περίπτωση των κρατών µελών µε οµοσπονδιακές ή
οιονεί οµοσπονδιακές θεσµικές ρυθµίσεις, τοπική
κυβέρνηση και κοινωνική ασφάλιση).

Παραδοχές και δεδοµένα

Οι στόχοι και η υλοποίησή τους

Τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης θα
πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικές και µετριοπαθείς
µακροοικονοµικές προγνώσεις. Οι προγνώσεις της
Επιτροπής µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στον
συντονισµό των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
πολιτικών. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να
στηρίζουν τα οικεία προγράµµατα σταθερότητας ή
σύγκλισης στις δικές τους προβλέψεις. Ωστόσο, οι
σηµαντικές αποκλίσεις των προγνώσεων των κρατών
µελών από εκείνες των υπηρεσιών της Επιτροπής θα
πρέπει να επεξηγούνται µε κάποιες λεπτοµέρειες. Η
επεξήγηση αυτή θα χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς
κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση των
σφαλµάτων των προγνώσεων.

Τα κράτη µέλη παρουσιάζουν στα οικεία
προγράµµατα
σταθερότητας
και
σύγκλισης
δηµοσιονοµικούς στόχους για το δηµοσιονοµικό
ισοζύγιο σε σχέση µε τον µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο και την προβλεπόµενη πορεία
για τον δείκτη χρέους. Στα προγράµµατα σύγκλισης
παρουσιάζονται επίσης οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι
νοµισµατικής πολιτικής και η σχέση τους µε τη
σταθερότητα των τιµών και των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών.
Κατά την πρώτη επικαιροποίηση προγράµµατος
σταθερότητας ή σύγκλισης µετά την ανάληψη
καθηκόντων νέας κυβέρνησης, καλούνται τα κράτη
µέλη να διαφυλάσσουν τη συνέχεια ως προς τους
δηµοσιονοµικούς στόχους που έχει επικυρώσει το
Συµβούλιο
µε
βάση
την
προηγούµενη
επικαιροποίηση του προγράµµατος σταθερότητας ή
σύγκλισης και, έχοντας ως προοπτική το σύνολο της
θητείας του νοµοθετικού σώµατος, να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε τα µέσα και τα εργαλεία µε
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Στα προγράµµατα θα πρέπει να παρουσιάζονται οι
βασικές παραδοχές σχετικά µε τις προσδοκώµενες
οικονοµικές εξελίξεις και µε σηµαντικές οικονοµικές
µεταβλητές που έχουν σηµασία για την υλοποίηση
των δηµοσιονοµικών προγραµµάτων των κρατών
µελών, όπως οι δαπάνες δηµοσίων επενδύσεων, η
πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ, η απασχόληση και ο
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πληθωρισµός. Οι παραδοχές που αφορούν την
πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ θα πρέπει να
υποστηρίζονται από ένδειξη της προσδοκώµενης
συµβολής της ζήτησης στην αύξηση. Θα πρέπει να
προβάλλονται οι πιθανότητες θετικών και αρνητικών
εξελίξεων στις οποίες είναι εκτεθειµένες οι
προοπτικές.

Στα προγράµµατα θα πρέπει να περιγράφονται τα
δηµοσιονοµικά και λοιπά µέτρα οικονοµικής
πολιτικής που έχουν ληφθεί ή προγραµµατιστεί για
την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και,
όσον αφορά τα βασικά δηµοσιονοµικά µέτρα, να
αξιολογούνται τα ποσοτικά τους αποτελέσµατα για το
δηµοσιονοµικό ισοζύγιο. Τα µέτρα µε σηµαντικά
µεµονωµένα
αποτελέσµατα
θα
πρέπει
να
προσδιορίζονται επακριβώς. Ο βαθµός λεπτοµέρειας
των πληροφοριών µπορεί να µειώνεται ανάλογα µε το
πόσο αποµακρυσµένο είναι το έτος του
προγράµµατος. Για τα απώτερα έτη του
προγράµµατος, λόγου χάριν, οι αρµόδιες αρχές
µπορούν να παρέχουν έναν κατάλογο πιθανών
µέτρων µε τα οποία θεωρείται ότι θα επιτευχθούν οι
στόχοι του προγράµµατος, συνοδευόµενο από
εκτίµηση των επιπτώσεών τους.

Παράλληλα, τα προγράµµατα θα πρέπει να παρέχουν
επαρκή στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ ώστε να
καθιστούν δυνατή την ανάλυση της θέσης της
οικονοµίας στον συγκυριακό κύκλο και των πηγών
δυνητικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να αναλύονται οι
προοπτικές των τοµεακών ισοζυγίων, όπως επίσης το
ισοζύγιο
εξωτερικών
συναλλαγών,
κυρίως
προκειµένου για χώρες µε υψηλό εξωτερικό
έλλειµµα.

Ωστόσο, για να είναι δυνατή η ουσιαστική συζήτηση,
τα προγράµµατα θα πρέπει να παρέχουν
συγκεκριµένες ενδείξεις όσον αφορά τη σκοπούµενη
πολιτική κατά το έτος t+1, µεταξύ των οποίων
προκαταρτικές προβλέψεις ή/και στόχους για το
δηµοσιονοµικό ισοζύγιο, τις δαπάνες και τα έσοδα
και για τις κυριότερες συνιστώσες τους, καθώς και
περιγραφή
των
πολιτικών
που
έχουν
προγραµµατιστεί
για
την
επίτευξη
των
δηµοσιονοµικών στόχων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
πρέπει να ζητείται από το σχετικό κράτος µέλος να
υποβάλει αναθεωρηµένο πρόγραµµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του
άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1466/97.

Όσον αφορά τις εξωτερικές µακροοικονοµικές
εξελίξεις, τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και,
ιδίως, εκείνα που συµµετέχουν στον µηχανισµό
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ERM II θα πρέπει να
χρησιµοποιούν τις «κοινές εξωτερικές υποθέσεις» για
τις κύριες εκτός ΕΕ µεταβλητές τις οποίες
χρησιµοποιεί η Επιτροπή στην εαρινή της πρόγνωση
ή, για λόγους συγκρισιµότητας, να παρουσιάζουν
ανάλυση ευαισθησίας βασιζόµενη στις κοινές
υποθέσεις για τις µεταβλητές αυτές, σε περίπτωση
σηµαντικών διαφορών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής
πρέπει να καταθέτουν σε εύθετο χρόνο τις εν λόγω
παραδοχές (έπειτα από διαβούλευση µε τους εθνικούς
εµπειρογνώµονες), µε βάση τον τελικό πίνακα του
παραρτήµατος 2, προς συζήτηση στη Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή.

Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να
αναλύονται συγκεκριµένα, όταν αναµένεται να
συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του
προγράµµατος. Ειδικότερα, µε δεδοµένη τη συνάφεια
των «µειζόνων διαβρωτικών µεταρρυθµίσεων» µε τον
καθορισµό της πορείας προσαρµογής προς την
επίτευξη του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
στόχου, προκειµένου για τα κράτη µέλη που δεν τον
έχουν ακόµη επιτύχει, και την αποδοχή προσωρινής
απόκλισης από τον εν λόγω στόχο, στην περίπτωση
των κρατών µελών που τον έχουν επιτύχει (βλ. τµήµα
I), τα προγράµµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν
εκτενείς πληροφορίες σχετικά µε τα δηµοσιονοµικά
και οικονοµικά αποτελέσµατα των µεταρρυθµίσεων.
Θα πρέπει κυρίως να περιλαµβάνουν λεπτοµερή
ποσοτική ανάλυση κόστους-οφέλους για το
βραχυπρόθεσµο κόστος των µεταρρυθµίσεων, εάν
συνεπάγονται κόστος, και τα µακροπρόθεσµα οφέλη
τους από δηµοσιονοµικής πλευράς. Στα προγράµµατα
θα πρέπει επίσης να αναλύονται οι προβλεπόµενες
διαχρονικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη
και, ταυτόχρονα, επεξηγείται η χρησιµοποιούµενη
µεθοδολογία.

Εάν στο πρόγραµµα δεν περιλαµβάνονται παραδοχές
για τα επιτόκια και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, θα
πρέπει να παρέχονται στις υπηρεσίες της Επιτροπής
ώστε να είναι δυνατή η τεχνική αξιολόγηση των
προγραµµάτων.
Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης, τα
χρησιµοποιούµενα µοντέλα πρέπει να είναι
εναρµονισµένα µε τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΛ). Τα
προγράµµατα θα πρέπει να διασφαλίζουν την τυπική
και ουσιαστική συνέπεια των απαιτούµενων
πληροφοριών για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη και τις
οικονοµικές παραδοχές µε τα µοντέλα του ΕΣΛ. Οι
πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να συµπληρώνονται
µε παρουσίαση συγκεκριµένων λογιστικών µοντέλων
που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για µια χώρα.

Μέτρα,
διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα
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Τα προγράµµατα θα πρέπει επίσης να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε τα προγραµµατιζόµενα
µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων
οικονοµικών, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς
τις δαπάνες (π.χ. φορολογική µεταρρύθµιση,
οικονοµικά αποδοτικές πρωτοβουλίες, µέτρα για τη
βελτίωση της απόδοσης του φοροεισπρακτικού
µηχανισµού και τον έλεγχο των δαπανών).

Με δεδοµένη την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις
µακροπρόθεσµες προβλέψεις, η αξιολόγηση από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει να
περιλαµβάνει ελέγχους αντοχής, οι οποίοι παρέχουν
µια ένδειξη των κινδύνων που διατρέχει η
βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών σε
περίπτωση δυσµενών δηµογραφικών, οικονοµικών ή
δηµοσιονοµικών εξελίξεων.

Τα προγράµµατα θα µπορούσαν επιπλέον να
περιλαµβάνουν πληροφορίες για την τήρηση των
ισχυόντων εθνικών δηµοσιονοµικών κανόνων
(κανόνες δαπανών κ.λπ.), καθώς και για άλλα
θεσµικά χαρακτηριστικά των δηµοσίων οικονοµικών,
ιδίως τις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισµού και
τη διακυβέρνηση στον τοµέα της στατιστικής
δηµοσίων οικονοµικών.

Πέραν των προαναφερόµενων απαιτήσεων, τα κράτη
µέλη µπορούν να υποβάλλουν διαφορετικές
προβλέψεις, βασιζόµενες σε εθνικούς υπολογισµούς.
Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξηγούν
λεπτοµερώς τις υποκείµενες παραδοχές των εν λόγω
προβλέψεων, τη µεθοδολογία που χρησιµοποιούν, τις
πολιτικές που εφαρµόζουν ή έχουν προγραµµατίσει
για την υλοποίηση των παραδοχών και τις αποκλίσεις
µεταξύ των εθνικών προβλέψεων και των
προβλέψεων της οµάδας εργασίας για τη
δηµογραφική γήρανση, που έχει συσταθεί στο
πλαίσιο της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής.

Τέλος, στα προγράµµατα θα πρέπει να περιγράφονται
σε γενικές γραµµές οι στρατηγικές µε τις οποίες οι
χώρες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα
των δηµοσίων οικονοµικών, λαµβάνοντας ιδίως
υπόψη τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις της δηµογραφικής γήρανσης.

Οι ανωτέρω εθνικές προβλέψεις και οι σχετικές
παραδοχές, καθώς και η αξιοπιστία τους, θα
αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της
βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών των
κρατών µελών στο πλαίσιο του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης από την Επιτροπή και
το Συµβούλιο.

Η οµάδα εργασίας για τη δηµογραφική γήρανση, που
έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής
Οικονοµικής Πολιτικής (EΟΠ), είναι αρµόδια για την
εκπόνηση κοινών δηµοσιονοµικών προβλέψεων όσον
αφορά τις δηµόσιες δαπάνες για συντάξεις, την
υγειονοµική ασφάλιση, τη µακροχρόνια περίθαλψη,
την εκπαίδευση, τα επιδόµατα ανεργίας και – εφόσον
είναι δυνατόν και έχει σηµασία – τα συνδεόµενα µε
την ηλικία έσοδα, όπως οι συνταξιοδοτικές εισφορές.
Οι κοινές αυτές προβλέψεις θα αποτελούν τη βάση
για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας των δηµοσίων
οικονοµικών των κρατών µελών στο πλαίσιο του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο και θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα.

Ανάλυση ευαισθησίας
∆εδοµένου ότι τα σφάλµατα στις προγνώσεις είναι
αναπόφευκτα, τα προγράµµατα σταθερότητας και
σύγκλισης περιλαµβάνουν διεξοδικές αναλύσεις
ευαισθησίας ή/και εναλλακτικά σενάρια ώστε η
Επιτροπή και το Συµβούλιο να είναι σε θέση να
εξετάζουν το πλήρες φάσµα των πιθανών
δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων.

Τα προγράµµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα συµπληρωµατικά στοιχεία, ποιοτικά και
ποσοτικά, ώστε η Επιτροπή και το Συµβουλίου να
είναι σε θέση να αξιολογούν τη βιωσιµότητα των
δηµοσίων οικονοµικών των κρατών µελών µε βάση
τις τρέχουσες πολιτικές. Για τον σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες των προγραµµάτων θα πρέπει να
επικεντρώνονται σε νέα κατάλληλα στοιχεία που δεν
αποτυπώθηκαν πλήρως στις τελευταίες προβλέψεις
της ΕΟΠ. Για παράδειγµα, τα κράτη µέλη µπορεί να
επιθυµούν να συµπεριλάβουν στοιχεία σχετικά µε τις
πιο πρόσφατες δηµογραφικές τάσεις και µεγάλες
αλλαγές πολιτικής στο συνταξιοδοτικό και στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Στα προγράµµατα θα πρέπει
να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ θεσπισµένων και
προγραµµατισµένων µέτρων.
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Ειδικότερα, τα προγράµµατα παρέχουν ανάλυση του
τρόπου µε τον οποίο οι µεταβολές των βασικών
οικονοµικών παραδοχών θα επηρέαζαν τη
δηµοσιονοµική θέση και την κατάσταση του χρέους
και αναφέρουν τις υποκείµενες παραδοχές που
αφορούν τον προβλεπόµενο τρόπο αντίδρασης των
εσόδων και των δαπανών σε διακυµάνσεις των
οικονοµικών µεταβλητών. Στα ανωτέρω θα πρέπει να
περιλαµβάνονται οι επιπτώσεις στη δηµοσιονοµική
θέση και την κατάσταση του χρέους από τις
διαφορετικές παραδοχές για τα επιτόκια και,
προκειµένου για τα κράτη µέλη που δεν ανήκουν στη
ζώνη του ευρώ, τις διαφορετικές παραδοχές για τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι χώρες που δεν
χρησιµοποιούν τις «κοινές εξωτερικές υποθέσεις» θα
πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την παροχή ανάλυσης ευαισθησίας µε αντικείµενο
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και τις κυριότερες εκτός ΕΕ µεταβλητές, όταν οι
διαφορές είναι σηµαντικές.

Από τις ετήσιες επικαιροποιήσεις των προγραµµάτων
σταθερότητας και σύγκλισης θα πρέπει επίσης να
προκύπτει η παραβολή των εξελίξεων µε τους
δηµοσιονοµικούς στόχους του προηγούµενου
προγράµµατος ή επικαιροποίησης. Θα πρέπει να
παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι απόκλισης από τους
εν λόγω στόχους, κατά περίπτωση. Όταν
σηµειώνονται σηµαντικές αποκλίσεις, θα πρέπει να
αναφέρεται στην επικαιροποίηση το κατά πόσον
λαµβάνονται µέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης
και να παρέχονται πληροφορίες για τα µέτρα αυτά.

Στη περίπτωση των «µειζόνων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων» (βλ. τµήµα I), τα προγράµµατα θα
πρέπει να παρέχουν επίσης ανάλυση του τρόπου µε
τον οποίο οι µεταβολές των παραδοχών θα επηρέαζαν
τα αποτελέσµατα για τον προϋπολογισµό και την
δυνητική ανάπτυξη.

Χρονικός ορίζοντας

__________________

Τα στοιχεία που αφορούν την πορεία του δείκτη
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος/πλεονάσµατος, των
δεικτών δαπανών και εσόδων και των συνιστωσών
τους, καθώς και του δείκτη χρέους και των
κυριότερων οικονοµικών παραδοχών, θα πρέπει να
παρέχονται σε ετήσια βάση και να καλύπτουν,
επιπλέον το τρέχοντος και του προηγούµενου έτους,
τουλάχιστον τα τρία επόµενα έτη (άρθρο 3
παράγραφος 3 και άρθρο 7 παράγραφος 3), ενώ
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών
να καλύπτουν µεγαλύτερη περίοδο, εφόσον το
επιθυµούν.
Ο χρονικός ορίζοντας των µακροπρόθεσµων
προβλέψεων για τις δηµοσιονοµικές συνέπειες της
δηµογραφικής γήρανσης θα πρέπει να συµπίπτει µε
την περίοδο που καλύπτουν οι προβλέψεις της ΕΟΠ.
Επικαιροποίηση των προγραµµάτων
Για να εξασφαλιστεί ο ορθός εκ των προτέρων
συντονισµός και εποπτεία των οικονοµικών
πολιτικών, οι επικαιροποιήσεις των προγραµµάτων
σταθερότητας και σύγκλισης θα πρέπει να
υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Απριλίου κάθε έτους567. Η όλη διαδικασία θα πρέπει
να ολοκληρώνεται µε τις γνωµοδοτήσεις του
Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα, κατά
κανόνα πριν από το τέλος Ιουλίου κάθε έτους.
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Στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, όπου το
οικονοµικό έτος διαφέρει, η υποβολή θα πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην κατάθεση της
φθινοπωρινής προκαταρκτικής έκθεσης για τον
προϋπολογισµό (pre-Budget Report).
Η Αυστρία και η Πορτογαλία δεν µπορούν επί του
παρόντος να τηρήσουν το χρονοδιάγραµµα αυτό, θα
υποβάλλουν όµως τα δικά τους προγράµµατα
σταθερότητας στις 15 ∆εκεµβρίου, το αργότερο.
Θα θεωρείται ότι η Ιρλανδία εκπληρώνει την
υποχρέωση αυτή µε την υποβολή της επικαιροποίησης
του δικού της προγράµµατος σταθερότητας την ηµέρα
κατάθεσης του ετήσιου προϋπολογισµού της, που είναι
κατά παράδοση η πρώτη Τετάρτη του ∆εκεµβρίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο
συντονισµού πολιτικής
Ιανουάριος

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Ιούλιος

Κατευθύνσεις
άσκησης πολιτικής
και πιθανές
συστάσεις
∆ιάλογος και
προσανατολισµοί

Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

∆ιάλογος και
προσανατολισµοί

Κράτη µέλη

Ιούνιος

Ετήσια
επισκόπηση
της ανάπτυξης

Συµβούλιο
Υπουργών

Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο

Μάιος

Φθινόπωρο:
Θεµατική
αξιολόγηση
από
οµότιµους σε
επίπεδο ΕΕ

Οριστικοποίηση
και έγκριση
κατευθύνσεων

Ετήσια οικονοµική
και κοινωνική
σύνοδος κορυφής

Επικύρωση
κατευθύνσεων
Έγκριση εθνικών
προγραµµάτων
µεταρρυθµίσεων και
προγραµµάτων
σταθερότητας και
σύγκλισης

Φθινόπωρο:
Επακόλουθες
ενέργειες σε
εθνικό
επίπεδο

_____________
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