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 Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2019 

L/MD/19/13 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-047) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Παπαδημούλη, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 24 Οκτωβρίου 2019. 

Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ 

στο πλαίσιο της εισαγωγικής δήλωσής μου κατά την πιο πρόσφατη τακτική ακρόασή μου ενώπιον της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και στο πλαίσιο της 

συνέντευξης Τύπου της ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 

12 Δεκεμβρίου 2019. Στην εισαγωγική δήλωσή μου κατά την ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής ECON, 

παρουσίασα επίσης συγκεκριμένα την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική.1 

Απαντώντας στην ερώτησή σας για το τι σκοπεύει να πράξει η ΕΚΤ προκειμένου να διευκολύνει τη θέσπιση 

ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (European Deposit Insurance Scheme - EDIS), θα ήθελα 

να υπογραμμίσω ότι η ΕΚΤ στηρίζει πλήρως το EDIS, ως τον τρίτο πυλώνα που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Η ΕΚΤ έχει εκφράσει αυτήν τη θέση στη γνώμη της σχετικά με την 

πρόταση της Επιτροπής2 και σε διάφορες δημόσιες ομιλίες. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι 

                                                      
1 Για λεπτομέρειες, βλ. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191202~8d8d9feef5.en.html  
2 Για λεπτομέρειες, βλ. https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/ssm/op/html/act_13835_amend.el.html. 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191202%7E8d8d9feef5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/ssm/op/html/act_13835_amend.el.html
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η ΕΚΤ δεν είναι νομοθετικό όργανο και ότι ο ρόλος της σε αυτόν τον τομέα περιορίζεται στην παροχή 

συμβουλών για θέματα εντός του πεδίου αρμοδιότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ παρέχει πληροφορίες 

και τεχνικές συμβουλές με σκοπό να προχωρήσει η συζήτηση σε όλα τα σχετικά φόρουμ όπου συμμετέχει, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωομάδας και των επιμέρους δομών της, και αυτό θα συνεχίσει να πράττει.  

Τέλος, όσον αφορά την ερώτησή σας για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι γραπτές συμφωνίες συντονισμού 

και συνεργασίας για τα σώματα εποπτών, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το 65% αυτών έχουν ήδη 

υπογραφεί και προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε και τις υπόλοιπες το ταχύτερο δυνατόν. 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Christine Lagarde 

 

 

 


