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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας για το 2011

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 121
παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής Απασχόλησης,

11406/2/11 REV 2 (en,el)

ROD/ag
DG G

1

EL

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της
Επιτροπής για τη δροµολόγηση µιας νέας στρατηγικής για την απασχόληση και την
ανάπτυξη, της Ευρώπης 2020, η οποία, βασιζόµενη στον µεγαλύτερο συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών, θα εστιαστεί σε νευραλγικούς τοµείς στους οποίους απαιτείται
δράση ώστε να ενισχυθεί το δυναµικό διατηρήσιµης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας
της Ευρώπης.

(2)

Στις 13 Ιουλίου 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά µε τους γενικούς
προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών και της Ένωσης (2010
έως 2014) και, στις 21 Οκτωβρίου 2010, εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών1, οι οποίες από κοινού
αποτελούν τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές». Τα κράτη µέλη καλούνταν να
λαµβάνουν υπόψη τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές στις εθνικές τους
οικονοµικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης.

(3)

Στις 12 Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης,
η οποία σηµατοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ
και του πρώτου Ευρωπαϊκού εξαµήνου εκ των προτέρων και ολοκληρωµένου συντονισµού
πολιτικής, που εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020.

1

∆ιατηρούνται για το 2011 µε την απόφαση 2011/308/ΕΕ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου
2011, για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών (ΕΕ
L 138, 26.5.2011, σ. 56).

11406/2/11 REV 2 (en,el)

ROD/ag
DG G

2

EL

(4)

Στις 25 Μαρτίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπέγραψε τις προτεραιότητες για τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση και τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση (σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου και της 7ης Μαρτίου 2011 και
κατόπιν της Ετήσιας Επισκόπησης Ανάπτυξης που εκπόνησε η Επιτροπή). Τόνισε την
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση υγιών προϋπολογισµών και στη
διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, στη µείωση της ανεργίας µέσω
µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας και στην καταβολή νέων προσπαθειών για την
ενίσχυση της ανάπτυξης.

(5)

Στις 3 Μαΐου 2010, η Ελλάδα υπέβαλε ένα συνολικό πρόγραµµα προσαρµογής
υποστηριζόµενο από χρηµατοδοτική συνδροµή παρεχόµενη από τα κράτη µέλη της ζώνης
του ευρώ και το ∆ΝΤ, ύψους 110 δισεκατοµµυρίων EUR. Το µνηµόνιο κατανόησης που
το συνόδευε και τα διαδοχικά συµπληρώµατά του καθορίζουν τους όρους οικονοµικής
πολιτικής βάσει των οποίων εκταµιεύεται η χρηµατοδοτική συνδροµή.

(6)

Τα βασικά στοιχεία των προϋποθέσεων πολιτικής έχουν καταγραφεί στην απόφαση
2010/320/ΕΕ του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 20101, και στις µεταγενέστερες
τροποποιήσεις της2, απευθυνόµενη προς την Ελλάδα µε σκοπό την ενίσχυση και
εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει
τα µέτρα µείωσης του ελλείµµατος που κρίνονται αναγκαία για την αντιµετώπιση της
κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος, δυνάµει του άρθρου 136 και του άρθρου 126
παράγραφος 9 της Συνθήκης.

1
2

ΕΕ L 145, 11.6.2010, σ. 6.
Απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2010 (2010/486/ΕΕ), (ΕΕ L 241, 14.9.2010,
σ. 12) απόφαση του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2010 (2011/57/ΕΕ), (ΕΕ L 26,
29.1.2011, σ. 15)·απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 (2011/257/ΕΕ), (ΕΕ L
110, 29.4.2011, σ. 26).
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(7)

Στις 25 Μαρτίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε επίσης τα κράτη µέλη που
συµµετέχουν στο Σύµφωνο για το Ευρώ + να υποβάλουν εγκαίρως τις δεσµεύσεις τους,
προκειµένου να περιληφθούν στα δικά τους προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης και
στα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Η Ελλάδα αναµένεται να υποβάλει
επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας και συγκεκριµένες δεσµεύσεις και δράσεις
για το 2011 στο πλαίσιο του Συµφώνου για το Ευρώ +, βασισµένες στο επικαιροποιηµένο
οικονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής.

(8)

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι επιδόσεις ανάπτυξης της Ελλάδας βασίζονταν σε µη
διατηρήσιµους παράγοντες: η αύξηση στην κατανάλωση και στις επενδύσεις σε κατοικίες
συνοδεύτηκαν από µεγάλες αυξήσεις στους πραγµατικούς µισθούς και ταχεία πιστωτική
ανάπτυξη· τα χαµηλά πραγµατικά επιτόκια που συνδέονταν µε την υιοθέτηση του ευρώ
και την απελευθέρωση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς τροφοδότησαν την οικονοµική
έξαρση. Η παγκόσµια κρίση του 2008-2009 αποκάλυψε τα τρωτά σηµεία της οικονοµίας,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: µη βιώσιµες δηµοσιονοµικές πολιτικές, εν µέρει
συγκεκαλυµµένες από αναξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και προσωρινά υψηλά έσοδα,
άκαµπτες αγορές εργασίας και προϊόντων και απώλεια ανταγωνιστικότητας και
αυξανόµενο εξωτερικό χρέος. Αν και όχι στην αρχή, ο τραπεζικός τοµέας επηρεάστηκε
από την οικονοµική κρίση και την κρίση εµπιστοσύνης. Η έκταση της επιδείνωσης της
δηµοσιονοµικής κατάστασης αποκαλύφθηκε αργά, λόγω σοβαρών ελλείψεων στα
συστήµατα λογαριασµών και στατιστικών της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό καθυστέρησε η
εφαρµογή διορθωτικών µέτρων. Καθώς αυξήθηκε ο προβληµατισµός για την ελληνική
δηµοσιονοµική βιωσιµότητα και εντάθηκε η παγκόσµια αποστροφή για κινδύνους, η
στάση των αγορών απέναντι στην Ελλάδα επιδεινώθηκε έντονα στις αρχές του 2010. Τον
Απρίλιο του 2010, η Ελλάδα ζήτησε διεθνή χρηµατοδοτική συνδροµή, καθώς
αντιµετώπιζε ευµεγέθεις χρηµατοδοτικές ανάγκες και δεν µπορούσε να έχει πρόσβαση
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
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(9)

Η Ελλάδα δεσµεύθηκε να εφαρµόσει το πρόγραµµα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
προσαρµογής µε στόχο τη διόρθωση των δηµοσιονοµικών και εξωτερικών ανισορροπιών
και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης βραχυπρόθεσµα. Μεσοπρόθεσµα, θα πρέπει να
θέσει τα θεµέλια για ένα αναπτυξιακό µοντέλο που να στηρίζεται περισσότερο στις
επενδύσεις και τις εξαγωγές, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το
πρόγραµµα προσαρµογής προβλέπει εκτενείς δράσεις σε τρία µέτωπα: i) µια
εµπροσθοβαρή στρατηγική δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, υποστηριζόµενη από
διαρθρωτικά δηµοσιονοµικά µέτρα και βελτίωση του δηµοσιονοµικού ελέγχου, ii)
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων µε στόχο την
αντιµετώπιση των προβληµάτων ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, και iii) προσπάθειες
για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος.

(10)

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει το σχέδιο του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Έχει
λάβει υπόψη όχι µόνο τη σηµασία του για µια διατηρήσιµη δηµοσιονοµική και
κοινωνικοοικονοµική πολιτική στην Ελλάδα, αλλά και τη συµµόρφωσή του προς τους
κανόνες και κατευθύνσεις της ΕΕ, δεδοµένης της ανάγκης ενδυνάµωσης της όλης
οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ, µέσω της συνεκτίµησης στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ
κατά τη διαµόρφωση µελλοντικών εθνικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρµογής των προγραµµατισµένων µέτρων για τη
συµµόρφωση µε την απόφαση 2010/320/ΕΕ,
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ΣΥΝΙΣΤΑ στην Ελλάδα:
να εφαρµόσει πλήρως τα µέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/320/ΕΕ, όπως
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2011/257/ΕΕ, και όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στο µνηµόνιο
κατανόησης της 3ης Μαΐου 2010 και στα µεταγενέστερα συµπληρώµατά του, ιδίως στο τελευταίο
συµπλήρωµα της 2ας Ιουλίου 2011.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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