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Αξιότιμα μέλη, 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας. Η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των μελών του σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ιδιαίτερα 

καλοδεχούμενη. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν ήταν και παραμένει υπέρ των συλλογικών προσπαθειών 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους. Έχω δεσμευτεί 

προσωπικά στην υποστήριξη της Ελλάδας και του λαού της, ο οποίος έχει υποφέρει πάρα 

πολύ εξαιτίας της κρίσης και πρέπει να βρει κάτι ώστε να ελπίσει ξανά. 

 

Έχω εκφράσει και επαναλάβει τη δέσμευση αυτή πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο - τόσο ενώπιον της επιτροπής ECON, όσο και της Ομάδας Εργασίας Οικ. 

Βοήθειας του Ευρωκοινοβουλίου (Financial Assistance Working Group - FAWG) για τον 

Έλεγχο του Ελληνικού Προγράμματος, η οποία συστάθηκε στις αρχές του έτους, καθώς και 

σε συζητήσεις στην Ολομέλεια, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που έλαβε χώρα την 

περασμένη εβδομάδα. Επίσης έκανα την ίδια τοποθέτηση και δημόσια αυτή την εβδομάδα, 

μετά το τελευταίο Eurogroup. 

 

Πιστεύω ότι όλα τα όργανα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σταθερότητας και στήριξης 

της Ελλάδας, συμμερίζονται τον ίδιο στόχο: η ελληνική οικονομία να επανακτήσει 

αξιοπιστία και σταθερότητα σε βάθος χρόνου, ώστε η χώρα να ανακτήσει πρόσβαση στις 

αγορές. Και, όπως και εσείς, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή μέτρων για το χρέος είναι 

απαραίτητη για να διευκολυνθεί η διαδικασία επίτευξης του στόχου αυτού. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν όλοι 

σαφείς σε αυτό το ζήτημα. Οι απόψεις τους είναι γνωστές και σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουν 

σε ότι αφορά τις βασικές αρχές. Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

(ESM) έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο, συμβάλλοντας σε τεχνικό επίπεδο. 

 

Να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απ’ τη μεριά της -και εγώ για λογαριασμό της- 

θα συνεχίσει να διαδραματίζει πιστό ρόλο μεσολαβητή διασφαλίζοντας ότι όλες οι πλευρές 

σέβονται τις υποχρεώσεις τους, ως προς την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο 

Eurogroup το Μάιο του 2016. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τη 

δέσμευσή της για μεταρρυθμίσεις, ανταποκρινόμενη στην οικονομική στήριξη που έλαβε 

από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Ως προς αυτό, σημειώνω με ικανοποίηση ότι η 

πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. 



 

Ακολούθως, το Eurogroup συμφώνησε τον περασμένο Μάιο να συζητήσει το φθινόπωρο, 

σχετικά με την υλοποίηση μιας σειράς βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Σε αυτό το τελευταίο σημείο, θα σημειώσω ότι τα 

κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, που είναι και οι μόνοι πιστωτές στο πρόγραμμα στήριξης, 

είναι υπεύθυνα για την τελική απόφαση. Ως εκ τούτου, εξαρτάται από τα κράτη μέλη το να 

αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους σε σχέση με την πολιτική συμφωνία. Και αναμένω 

συνεπώς πως θα συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία αυτή το φθινόπωρο. Η μπάλα 

είναι στο γήπεδό τους. 

 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την απαραίτητη αυτή διαδικασία, για την Ελλάδα 

και για την Ευρωζώνη συνολικά. Και μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα στο ότι θα μεταφέρω 

αυτό το εποικοδομητικό μήνυμα. 

 

Με εκτίμηση, 

Πιερ Μοσκοβισί 

 

 

 

 

  

 
 


