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προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 
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Θέμα: Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ελλάδα 

Από τις 5 Μαΐου 2010, η Ελλάδα δέχεται χρηματοδοτική συνδρομή από τους Ευρωπαίους εταίρους 
της. Ως αντάλλαγμα για τα δάνεια, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να υλοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς και να μειώσει το δημόσιο χρέος της. Έξι 
χρόνια αργότερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα χρέους, η οικονομία της δεν 
αναπτύσσεται, το 25% των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, και η υπερβολική 
φορολογία στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Φαίνεται ότι ο εκσυγχρονισμός της 
ελληνικής οικονομίας δεν προχωρά. Παρότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστούν οι 
μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί, είναι εξίσου σημαντικό να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η επιβολή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από την Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:  

Πιστεύει ότι έχει κάνει αρκετά στο παρελθόν για να προωθήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
απασχόλησης στην Ελλάδα; Προβλέπει περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα;  

Θεωρεί επιτυχή την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα ή πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα 
μπορούσε να κάνει περισσότερα για να εφαρμόσει και να επιβάλει μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν 
απασχόληση και ανάπτυξη; 

Έχει χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει την πραγματική εφαρμογή 
και επιβολή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί;  

Τι σημαίνει «πλήρης» εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων, σύμφωνα με τη δήλωση της 
Ευρωομάδας σχετικά με την Ελλάδα, της 24ης Μαΐου 2016, και ποια είναι τα απαραίτητα 
συγκεκριμένα βήματα στη διαδικασία υλοποίησης που πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να 
θεωρείται ότι έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι προαπαιτούμενες δράσεις; 
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