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 Φρανκφούρτη, 8 Φεβρουαρίου 2018 

L/MD/18/52 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-110) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Κούνεβα, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 4 Δεκεμβρίου 2017. 

Η ΕΚΤ λαμβάνει γνώση του περιεχομένου και της ανάλυσης που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

(ΕΕΣ) στην ειδική του έκθεση με τίτλο «Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική 

κρίση» στην οποία εξετάζεται η διαχείριση των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής για την 

Ελλάδα.1  

Θα ήθελα να τονίσω ότι το άρθρο 27.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 

και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιορίζει την εντολή του ΕΕΣ σε σχέση με την ΕΚΤ στην «εξέταση 

της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ». Το όριο αυτό στην εντολή του ΕΕΣ έχει τεθεί συνειδητά 

από τον νομοθέτη προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Εντούτοις, όπως είχα την ευκαιρία 

να συζητήσω με τους αξιότιμους συναδέλφους σας στις 20 Νοεμβρίου 2017 στη διάρκεια της ακρόασής μου 

ενώπιον της επιτροπής ECON στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2, τα ερωτήματα που έθεσε το ΕΕΣ στον 

προαναφερόμενο έλεγχο όσον αφορά τη συνδρομή που παρείχε η ΕΚΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην 

                                                   
1 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2017, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43184. 
2 Τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συζήτησης διατίθενται στη διεύθυνση 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133900/Monetary_dialogue_20112017EN.pdf 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43184
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133900/Monetary_dialogue_20112017EN.pdf
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Ευρωομάδα στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της ρόλου για τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής 

υπερέβαιναν, κατά την άποψή μας, την «εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ».  

Εντός των νομικών ορίων της εντολής του ΕΕΣ, η ΕΚΤ στήριξε το έργο των ελεγκτών παρέχοντάς τους 

ολοκληρωμένο σύνολο σχετικών πληροφοριών και εξηγήσεων. Η ΕΚΤ προσφέρθηκε επίσης να συναντήσει 

τους ελεγκτές κατά τις επιτόπιες αποστολές τους με σκοπό την περαιτέρω διευκρίνιση των παρεχόμενων 

πληροφοριών. Αν και το ΕΕΣ δεν έχει αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία μέχρι στιγμής, η προσφορά εκ μέρους 

της ΕΚΤ ισχύει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το προσωπικό της ΕΚΤ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου το ΕΕΣ να μπορέσει να διενεργήσει την αξιολόγηση σύμφωνα με την εντολή που του έχει 

ανατεθεί. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΚΤ λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το σύνολο των 

καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών που έχει παράσχει στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

οικονομικής προσαρμογής. Απόδειξη τούτου είναι, για παράδειγμα, η συμμετοχή του κ. Coeuré σε ειδική 

ακρόαση της ομάδας εργασίας για την οικονομική στήριξη σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής 

προσαρμογής της Ελλάδας. Επιπλέον, τα τελευταία έτη το θέμα των προγραμμάτων οικονομικής 

προσαρμογής στη ζώνη του ευρώ έχει συζητηθεί συχνά κατά τις τακτικές μου ακροάσεις ενώπιον της 

επιτροπής ECON αλλά και σε απαντήσεις μου σε γραπτές ερωτήσεις που εσείς και άλλοι αξιότιμοι 

συνάδελφοί σας μου έχετε απευθύνει. Για την ΕΚΤ, η διατήρηση ανοιχτού διαλόγου με τα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή τους αντιπροσώπους των λαών της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντική, 

μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του συμβουλευτικού μας ρόλου στον τομέα της επίβλεψης και της αξιολόγησης 

προγραμμάτων, ο οποίος ανατίθεται στην ΕΚΤ δυνάμει του παράγωγου δικαίου3 και της Συνθήκης για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

                                                   
3 Ο ρόλος της ΕΚΤ όσον αφορά την επίβλεψη καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας 
των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140, της 27.5.2013, σ. 1) («δίπτυχο» κανονισμών). 


