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Σύνοψη 

Το παρόν υπόμνημα εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την 
εισαγωγή μακροοικονομικών όρων ευρείας κλίμακας στην πολιτική συνοχής. 
Στην ουσία, κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για τη συνοχή 
να εξαρτάται από την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων οικονομικής 
διακυβέρνησης.  Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι, ενώ η εισαγωγή των εν λόγω 
όρων θα ωφελούσε την οικονομική διακυβέρνηση, πιθανότατα θα επηρέαζε 
αρνητικά την πολιτική συνοχής. Κυρίως, είναι αμφίβολο αν η πρόταση της 
Επιτροπής θα συνέβαλε στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου αμφότερων των 
πολιτικών, ήτοι στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 
Στο παρόν υπόμνημα εξετάζεται η πρόταση της Επιτροπής για σημαντική διεύρυνση των 
μακροοικονομικών όρων στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Σε περίπτωση 
θέσπισης των εν λόγω μακροοικονομικών όρων, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς ένα 
κράτος μέλος στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, θα εξαρτάται από τη συμμόρφωσή του 
προς τις διαδικασίες της οικονομικής διακυβέρνησης. 
 
Στόχος της οικονομικής ένωσης της ΕΕ είναι η προώθηση της ολοένα μεγαλύτερης 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως της νομισματικής ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί 
ορισμένοι στόχοι, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω στόχοι 
μεταφράζονται σε δεσμευτικούς κανόνες καθώς και σε λιγότερο αυστηρούς στόχους 
πολιτικής και αφορούν τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, έχει θεσπιστεί ένα σύνολο ευρωπαϊκών διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης. 
 
Η προληπτική διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης εστιάζει στην εποπτεία και τον 
συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω διαδικασίας, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μη δεσμευτικές προειδοποιήσεις 
και συστάσεις προς τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που η προληπτική διαδικασία αποδειχθεί 
ανεπαρκής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους δεσμευτικούς κανόνες, μπορούν να 
θεσπισθούν οι εξής δύο διορθωτικές διαδικασίες: α) η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και β) η διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οι διορθωτικές 
διαδικασίες είναι πιο αυστηρές για τα μέλη της ζώνης του ευρώ, τα οποία αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο επιβολής οικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η παροχή 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης υπό όρους σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρές 
οικονομικές δυσχέρειες αποτελεί έσχατη λύση στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΕ δεν προβαίνει απλώς στον καθορισμό των 
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από το εν λόγω κράτος μέλος αλλά, επιπλέον, 
διαπραγματεύεται τις εθνικές πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων. 
 
Μακροοικονομικοί όροι 
 
Η οικονομική ένωση της ΕΕ δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να αποτρέψει τις μείζονες 
κρίσεις στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο για την 
ενίσχυση της οικονομικής ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει η θέσπιση μακροοικονομικών 
όρων ευρείας κλίμακας. Η Επιτροπή σχεδιάζει την επέκταση των μερικώς υφιστάμενων 
μακροοικονομικών όρων σε όλα τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, καθώς και στα κονδύλια 
για τη γεωργία και την αλιεία. Οι μακροοικονομικοί όροι θα μπορούσαν να καλύψουν, 
επιπλέον, όλες τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης και να εφαρμοστούν τόσο στα 
δημοσιονομικά όσο και στα μακροοικονομικά ζητήματα. 
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τις συστάσεις της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει την τροποποίηση των 
εθνικών στρατηγικών εγγράφων της πολιτικής συνοχής. Στη συνέχεια, εάν το κράτος μέλος 
δεν τροποποιούσε επαρκώς τα εθνικά στρατηγικά έγγραφα πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή 
θα μπορούσε να αναστείλει τις πληρωμές που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. Η εν λόγω προαιρετική αναστολή θα επιβαλλόταν μετά το πέρας μιας διαδικασίας 
διάρκειας έως και πέντε μηνών. Η μεγάλη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας 
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προαιρετικής αναστολής θα ήταν δύσκολο να ενσωματωθεί στις διαδικασίες οικονομικής 
διακυβέρνησης και τις σχετικές κυρώσεις. 
 
Στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική αναστολή της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, εφόσον οι διορθωτικές διαδικασίες ή οι 
διαδικασίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται πέρα από τα αρχικά τους στάδια. Η υποχρεωτική 
αναστολή μπορεί να λάβει τη μορφή είτε της αναστολής αναλήψεων υποχρεώσεων είτε της 
αναστολής πληρωμών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η τελευταία ενδέχεται να έχει 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στα μεμονωμένα έργα, καθώς η αναστολή αναλήψεων υποχρεώσεων 
εξακολουθεί να επιτρέπει τις πληρωμές βάσει προηγούμενων αναλήψεων υποχρεώσεων. 
 
Εκτός της χρήσης τους ως κυρωτικών μέτρων, οι μακροοικονομικοί όροι θα μπορούσαν 
επίσης να διευκολύνουν την εθνική πρόσβαση στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό μόνο σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος λάμβανε 
χρηματοδοτική ενίσχυση. Η Επιτροπή, περιορίζοντας τη χρήση των μακροοικονομικών όρων 
ως κινήτρων, έχασε την ευκαιρία να προτείνει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση 
«ανταμοιβής και τιμωρίας». 
 
Οι επιπτώσεις της εισαγωγής μακροοικονομικών όρων 
 
Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, η εισαγωγή μακροοικονομικών όρων θα είχε, ως 
επί το πλείστον, θετικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεύρυνση της 
υφιστάμενης «εργαλειοθήκης» κυρώσεων και στην αύξηση των προσπαθειών «από τη βάση 
προς την κορυφή» για υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές, καθώς οι τοπικές 
αρχές θα είχαν πολύ περισσότερα να χάσουν στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Η εισαγωγή μακροοικονομικών όρων θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο 
αυτόματη και ενδεχομένως καινοτόμα μορφή κυρώσεων για ολόκληρο το φάσμα των 
διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να μεταβάλει τον μη 
δεσμευτικό χαρακτήρα της προληπτικής διαδικασίας διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι 
μακροοικονομικοί όροι θα ίσχυαν για όλα τα κράτη μέλη, θεσπίζοντας ως εκ τούτου τη 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. 
 
Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η θέσπιση μακροοικονομικών όρων θα μπορούσε να έχει 
ορισμένες θετικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να περιορίσει τις άσκοπες δαπάνες 
των πόρων της πολιτικής συνοχής. Παρά τη θετική αυτή συνέπεια, οι προτεινόμενοι 
μακροοικονομικοί όροι θα επηρέαζαν μάλλον αρνητικά την πολιτική συνοχής. Στις αρνητικές 
επιπτώσεις για την πολιτική συνοχής περιλαμβάνονται οι εξής:  

 η πολιτική συνοχής θα καθίστατο λιγότερο δίκαια: οι περιφέρειες θα πλήττονταν από 
τις κυρώσεις των μακροοικονομικών όρων, παρόλο που δεν είναι υπεύθυνες, ως επί το 
πλείστον, για τη συμμόρφωση με τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης. 
Επιπλέον, η αναστολή της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα 
μπορούσε να έχει δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες για τις φτωχότερες περιφέρειες και 
κράτη μέλη, καθώς εξαρτώνται περισσότερο από την εν λόγω χρηματοδότηση, 

 η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα καθίστατο λιγότερο αξιόπιστη: 
ακόμα και αν οι κυρώσεις δεν επιβάλλονταν ποτέ, οι μακροοικονομικοί όροι θα 
μπορούσαν να επιφέρουν αβεβαιότητα όσον αφορά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για 
μελλοντικά έργα. Επιπλέον, η εφαρμογή των κυρώσεων των μακροοικονομικών όρων 
θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη εκτέλεση των εν εξελίξει έργων. 
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Πέρα από τη μεμονωμένη εξέταση των επιπτώσεων στην οικονομική διακυβέρνηση και την 
πολιτική συνοχής, κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν οι γενικές συνέπειες της θέσπισης 
μακροοικονομικών όρων. Η επιβολή μακροοικονομικών κυρώσεων θα μπορούσε να 
λειτουργήσει αντιπαραγωγικά ως προς την επίτευξη βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης, 
η οποία αποτελεί στόχο τόσο της οικονομικής διακυβέρνησης όσο και της πολιτικής συνοχής. 
Ωστόσο, χωρίς τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, οι μακροοικονομικοί όροι δεν θα 
διέθεταν τα απαραίτητα όπλα και ως εκ τούτου θα ήταν αναποτελεσματικοί. 
 
Υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές που θα περιόριζαν τις αρνητικές επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών όρων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες που προσφέρουν. 
Μία από αυτές τις εναλλακτικές θα ήταν η χρήση της προσέγγισης «ανταμοιβή και τιμωρία». 
Η δεύτερη εναλλακτική θα ήταν η καλύτερη ευθυγράμμιση των κυρώσεων των 
μακροοικονομικών όρων με τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης. Τέλος, η επιβολή των 
κυρώσεων θα μπορούσε πρωτίστως να συνεπάγεται την αναστολή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων, με την αναστολή των πληρωμών να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση. 
Ακόμα και αν συνυπολογισθούν οι εν λόγω δυνητικές βελτιώσεις, η μετατροπή της 
ελκυστικής ιδέας της εισαγωγής μακροοικονομικών όρων σε χρήσιμη πρακτική ενδέχεται να 
αποδειχθεί προβληματική. 


