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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000068/2015 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Θέμα: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), και ιδίως για 
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και (ΕΚ) αριθ. 1467/97, η εφαρμογή των κανόνων του να 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια, να είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να 
πραγματοποιείται εγκαίρως και βάσει έγκυρης οικονομικής ανάλυσης. 

1. Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει τη μεθοδολογία της όσον αφορά τις οικονομικές 
εκτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΣΑ; Θα μπορούσε να διευκρινίσει πότε χρησιμοποιεί οικονομική 
ανάλυση από την κορυφή προς τη βάση και πότε οικονομική ανάλυση από τη βάση προς την 
κορυφή προκειμένου να αξιολογήσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των κρατών μελών, 
ποια είναι η διαφορά στην προσέγγιση και το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων και ποιος ο 
αντίκτυπός τους στην εφαρμογή των κανόνων του ΣΣΑ; 

2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις οικονομικές εκτιμήσεις της που 
πραγματοποιούνται με προσέγγιση είτε από την κορυφή προς τη βάση είτε από τη βάση προς 
την κορυφή για κάθε κράτος μέλος, και να αναφέρει σε κάθε περίπτωση ποια εκτίμηση 
χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις συστάσεις προς το Συμβούλιο από την έναρξη ισχύος της 
«δέσμης έξι μέτρων» και έπειτα; Θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει ιδίως τις οικονομικές 
αναλύσεις της, προσέγγισης από την κορυφή προς τη βάση και από τη βάση προς την 
κορυφή, που οδήγησαν στη σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 
2015; 

3. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ανακοίνωση COM(2015)0012, στην οποία παραπέμπει στη σύστασή 
της προς το Συμβούλιο, είναι πλήρως νομικά συμβατή με τους κανόνες του ΣΣΑ και τον 
κώδικα δεοντολογίας του, ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεγάλων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου; 
Προτίθεται να δημοσιοποιήσει τη νομική της γνωμοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των κανόνων, και αν όχι, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 

Κατάθεση: 3.6.2015 
Διαβίβαση: 5.6.2015 
Λήξη προθεσμίας: 12.6.2015 


