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Θέμα: Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για μια 
νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, αναφορικά με 
την οικογενειακή αφερεγγυότητα και την παροχή δεύτερων ευκαιριών σε άτομα και 
οικογένειες 

Στις 12 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική 
αποτυχία και την αφερεγγυότητα1. Το έγγραφο αυτό προσδιόρισε το πρόβλημα της αφερεγγυότητας 
με άψογο και λογικό τρόπο, και υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός συστήματος που επιτρέπει στους 
επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, προς όφελος της πιστωτικής 
αγοράς, της απασχόλησης και της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Ωστόσο, για ακόμα μία φορά, το 
έγγραφο δεν εφαρμόζει τα ίδια αυτά συμπεράσματα στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας των 
καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι αποτελούν πλέον περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων 
αφερεγγυότητας στην Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι η μη υιοθέτηση κοινής λύσης για αυτό το 
πρόβλημα προκαλεί ανησυχητική αύξηση στην αδήλωτη εργασία, τις απώλειες κατοικιών και την 
επιβάρυνση της οικογενειακής οικονομίας. Στην πρόσφατη απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση E-
010294/2014 σχετικά με την ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα αυτό, η Επίτροπος Vĕra Jourová δήλωσε 
για πρώτη φορά ότι: «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεξοδικής ανάλυσης της νομοθεσίας των 
κρατών μελών περί αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων οφειλετών 
καταναλωτών, η Επιτροπή (...), θα εξετάσει αν χρειάζεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα». Σήμερα 
πλησιάζουμε τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση της σύστασης, η οποία καλούσε ρητά τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν δράση όσον αφορά το επείγον αυτό ζήτημα κατά τους πρώτους δώδεκα 
μήνες. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη.  

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι νομικές διατάξεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο είναι αρκετά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής αύξησης που έχει 
σημειωθεί μετά το 2007 στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας ατόμων και καταναλωτών;  

2. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι η υπερχρέωση παρουσιάζει σαφή κοινωνιολογική 
τυπολογία, επηρεάζοντας πρωτίστως τις πιο ευπαθείς ομάδες και εμφανίζει εντυπωσιακές 
διαφορές στους τρόπους αντιμετώπισης ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ο κάθε 
πολίτης;  

3. Θα δώσει η Επιτροπή συνέχεια στο έργο της και θα επεκτείνει τη σύσταση της 12ης Μαρτίου 2014 
σε μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα ώστε να 
συμπεριλάβει εναρμονισμένα πρότυπα για την οικογενειακή αφερεγγυότητα και την παροχή 
δεύτερων ευκαιριών σε άτομα και οικογένειες; 
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1  http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_el.pdf 


