
1098901.BG PE 540.868 

Въпрос с искане за устен отговор O-000095/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i 

Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve 

Wierinck 
от името на групата ALDE 

Относно: Изпълнение на реформи за създаване на работни места и растеж в Гърция 

От 5 май 2010 г. Гърция получава финансова помощ от европейските си партньори. В замяна на 
заемите държавата пое ангажимент да проведе структурни реформи за създаване на работни 
места и растеж и да намали своя държавен дълг. Шест години по-късно Гърция все още страда 
от високо равнище на задлъжнялост, икономиката ѝ не расте, 25% от гръцките граждани са 
извън пазара на труда и предприятията и домакинствата се задъхват от прекомерното данъчно 
облагане. Изглежда, че модернизирането на гръцката икономика не напредва. Макар че е от 
решаващо значение договорените реформи да се изпълняват, не по-малко важно е да се 
предприемат правилните мерки и да се осигури прилагането и изпълнението на тези мерки. 

В тази връзка Комисията ще обясни ли следното:  

Счита ли, че е направила достатъчно в миналото, за да осигури растеж и работни места в 
Гърция?  Предвижда ли допълнителни конкретни действия?  

Смята ли, че провеждането на реформите в Гърция е успешно или счита, че гръцкото 
правителство би могло да направи повече за прилагането и изпълнението на реформи за 
създаване на работни места и растеж? 

Използвала ли е всички налични средства, за да осигури действителното прилагане и 
изпълнение на договорените реформи?  

Какво означава „пълно“ изпълнение на предварителни действия според изявлението на 
Еврогрупата относно Гърция от 24 май 2016 г. и кои са необходимите конкретни стъпки на 
процедурата по изпълнение, които трябва да бъдат завършени, за да се определят 
предварителните действия като цялостно изпълнени? 
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