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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

13 Φεβρουαρίου 2018.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ενισχύσει τη λογοδοσία και τη διαφάνειά της με την πάροδο του
χρόνου, και ιδίως σε σχέση με τις νέες αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν και τα μέτρα που έλαβε για την
αντιμετώπιση της κρίσης. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε επίσης και το ενδιαφέρον ορισμένων άλλων φορέων, όπως
ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
ενεργεί για ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση της ΕΚΤ, ενώ το Ελεγκτικό
Συνέδριο είναι αρμόδιο να εξετάζει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ.
Όσον αφορά το ελεγκτικό έργο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως εξηγείται στην απαντητική
επιστολή 1 της Danièle Nouy, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, προς τους αξιότιμους
συναδέλφους σας, το άρθρο 27.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιορίζει την εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την ΕΚΤ
στην «εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ». Το όριο αυτό έχει τεθεί συνειδητά από τον
Διατίθεται στη διεύθυνση https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter180322_Viegas.en.pdf.
Βλ. επίσης την επιστολή μου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 προς εσάς, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mep180208_Kuneva.el.pdf.
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νομοθέτη προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Κατά παρόμοιο τρόπο, σύμφωνα με τη
Συνθήκη , επιτρέπεται στην ΕΚΤ να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο μόνο εάν
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κρίνεται απαραίτητο για τον σκοπό της εξέτασης της εν λόγω αποτελεσματικότητας.
Κατά την κατάρτιση της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ,
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στην οποία αναφέρεστε στην επιστολή σας, η ΕΚΤ παρείχε στο Ελεγκτικό Συνέδριο πάνω από 500 έγγραφα,
τα οποία αντιστοιχούσαν συνολικά σε 6.000 περίπου σελίδες τεκμηρίωσης, και πραγματοποίησε
38 συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με την ελεγκτική τους ομάδα για την παροχή περαιτέρω αναλυτικών
πληροφοριών σχετικά με την πολιτική, τις διαδικασίες και τις επιμέρους τράπεζες. Οι πληροφορίες για τις
επιμέρους τράπεζες ανωνυμοποιήθηκαν προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα συγκεκριμένων
τραπεζών. Αξιοποιώντας τις εκτενείς πληροφορίες που έλαβε, το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν σε θέση να
συντάξει αναλυτική έκθεση και να εκδώσει συστάσεις για ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συνεργασία,
τον σχεδιασμό της ανάκαμψης τραπεζών, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κρίσεων.
Η ΕΚΤ εκτιμά το έργο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τη συμβολή του στην περαιτέρω
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, η ειδική έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ συμβάλλει εποικοδομητικά στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων. Ως προς αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΚΤ
έχει κάνει δεκτές τις περισσότερες συστάσεις και έχουν ήδη προχωρήσει οι εργασίες για την εφαρμογή τους.
Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την εξέταση από μέρους του καταγγελίας σχετικά με τη δική
μου συμμετοχή καθώς και τη συμμετοχή άλλων μελών των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ στην
«Ομάδα των Τριάντα» (Group of 30 – G30), στο οποίο επίσης αναφέρεστε στην επιστολή σας, θα ήθελα να
τονίσω ότι η ΕΚΤ εκτιμά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στην
προώθηση της χρηστής διαχείρισης και διοίκησης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ΕΚΤ συνεργάστηκε πλήρως στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης και έλαβε γνώση των ευρημάτων
και των συστάσεων του Διαμεσολαβητή. Θα εκδώσει την αναλυτική γνώμη της για τις συστάσεις σύμφωνα με
τις καθιερωμένες διαδικασίες. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι η ΕΚΤ διαθέτει ένα ισχυρό πλαίσιο για τις
αλληλεπιδράσεις της με εξωτερικούς φορείς και παραμένει πάντοτε ανοιχτή σε περαιτέρω διάλογο για αυτό
το σημαντικό θέμα.
Με εκτίμηση,
[Υπογραφή]
Mario Draghi
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Άρθρο 37 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ και άρθρο 27 του κανονισμού ΕΕΜ.
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η
οποία
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_EL.pdf.
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