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1. Στη νομοθεσία της ΕΕ καθορίζονται μόνον εναρμονισμένοι ελάχιστοι συντελεστές. Αποφάσεις των 
κρατών μελών για συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ υψηλότερους των κατώτατων 
αυτών ορίων εξαρτώνται από τις εθνικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής. 
Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τους συντελεστές οι οποίοι εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρει ο 
κ. βουλευτής, αλλά πρέπει να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων της. Όλα τα 
δημοσιονομικά μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ελλάδα για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων 
οικονομικών και για την επίτευξη σημαντικών και βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων 
περιγράφονται στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και της 
Επιτροπής, η οποία ενεργούσε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας1. 
 
2. Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Όπως 
αναφέρεται στο μνημόνιο συμφωνίας, η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η 
παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Έχει θεσπιστεί προσωρινή δέσμη μέτρων ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα η οποία θα καταργηθεί σταδιακά ώστε να συμπέσει με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
του καθεστώτος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ). Οι αρχές επωφελούνται από τη 
διαθέσιμη τεχνική βοήθεια που παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και από την Επιτροπή στον 
τομέα αυτό. 
 
3. Τέλος, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να μειωθεί η περιεκτικότητα σε 
άνθρακα του μείγματος καυσίμων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη θέρμανση, όπου η 
επικράτηση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες εκπομπές και υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές. Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις και η ελευθέρωση της αγοράς φυσικού 
αερίου θα πρέπει να ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση του φυσικού αερίου ως καυσίμου 
θέρμανσης, καθώς είναι λιγότερο δαπανηρό και μικρότερης έντασης άνθρακα. Η μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για θέρμανση από τα νοικοκυριά, που 
εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να έχει θετικά αποτελέσματα στο θέμα αυτό. 

                                                      
1  http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/smou_en.pdf 


