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Θέμα: Σχέδιο «Next Generation EU» και άρθρο 311 της ΣΛΕΕ

Στις 27 Μαΐου 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen παρουσίασε το σχέδιό της για 
την ανάκαμψη της ΕΕ, το «Next Generation EU», προϋπολογισμού 750 δισεκατομμυρίων EUR, 
προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τον οικονομικό κλυδωνισμό που 
προκάλεσε η κρίση COVID-19. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Επιτροπή θα μπορεί να 
δανείζεται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, το άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από ίδιους πόρους, είναι ασυμβίβαστο προς την πρόταση αυτή. Στην απάντησή της στη 
γραπτή ερώτηση E-001662/2015, η Επιτροπή ανέφερε ρητά ότι η κάλυψη του κενού μεταξύ εσόδων 
και δαπανών μέσω της έκδοσης δημόσιου χρέους δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι δεν συνάδει με τις 
Συνθήκες. Η έκδοση χρέους θα άλλαζε ουσιαστικά τις οικονομικές σχέσεις εντός της ΕΕ, καθώς θα 
σήμαινε διάρρηξη της σχέσης μεταξύ της ευθύνης για τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική και 
της ευθύνης για τους απορρέοντες κινδύνους. Αυτό θα απαιτούσε τροποποίηση της Συνθήκης – 
ισχυρισμός που διατυπώθηκε από την Deutsche Bundesbank στη  Monatsbericht (μηνιαία έκθεση) 
του Απριλίου 2020.

1. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα σχέδια ανάκαμψης συνάδουν με τα 
άρθρα 310 και 311 της ΣΛΕΕ;

2. Πώς συνδυάζει η Επιτροπή ότι την έκδοση χρέους με τη θεμελιώδη αρχή, η οποία 
κατοχυρώνεται τόσο στις Συνθήκες όσο και στα εθνικά Συντάγματα, ότι η αυτονομία του 
προϋπολογισμού πρέπει να έχει ως βάση το εθνικό δημοσιονομικό επίπεδο, και ότι αυτό πρέπει 
να εξακολουθήσει να ισχύει για όσο διάστημα η ΕΕ δεν έχει αναγνωριστεί ως κράτος στο διεθνές 
δίκαιο;

3. Πόσο προσωπικό και πόσους πόρους εκτιμά η Επιτροπή ότι έχει στη διάθεσή της για τη 
διαχείριση αυτού του χρέους, δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αναθέτουν τη διαχείριση 
αυτή σε εξωτερικό ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης χρέους ή σε ιδιωτικά funds;
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