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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(1) Το άρθρο 48 παράγραφος 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) δίνει το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα και 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, να εκδώσει απόφαση, 
η οποία τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τις 
διατάξεις του τρίτου μέρους της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να 
αυξάνει τις αρμοδιότητες που απονέμονται 
στην Ένωση από τις Συνθήκες και τίθεται 
σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή της από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες 
τους.

(1) Το άρθρο 48 παράγραφος 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) δίνει το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα και 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, να εκδώσει απόφαση, 
η οποία τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τις 
διατάξεις του τρίτου μέρους της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να 
αυξάνει τις αρμοδιότητες που απονέμονται 
στην Ένωση από τις Συνθήκες και τίθεται 
σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή της από 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες 
τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ποιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
να εγκρίνουν την προτεινόμενη τροποποίηση της Συνθήκης.

Τροπολογία 2
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Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(3a) Στη συνεδρίασή του της 16ης
Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ δύνανται να αποφασίζουν κατά 
περίπτωση να συμμετέχουν σε ενέργειες 
προωθούμενες από τον μηχανισμό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2010.

Τροπολογία 3

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4) Ο μηχανισμός σταθερότητας θα 
παράσχει το απαραίτητο μέσο για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε 
κίνδυνο τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της, όπως συνέβη το 2010, και θα 
συνδράμει συνεπώς στη διατήρηση της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας της ίδιας της Ένωσης. Κατά 
τη σύνοδό του στις 16 Δεκεμβρίου 2010, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, 
καθόσον ο παρών μηχανισμός προορίζεται 
να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της, το άρθρο 122 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ δεν θα απαιτείται πλέον για τους 
σκοπούς αυτούς. Ως εκ τούτου, οι αρχηγοί 
κρατών ή κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους 
σκοπούς αυτούς.

(4) Ο μηχανισμός σταθερότητας, που θα 
αποτελείται από τα κράτη μέλη που έχουν 
ως νόμισμα το ευρώ, θα παράσχει το 
απαραίτητο μέσο για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ, όπως συνέβη το 2010, και 
θα συνδράμει συνεπώς στη διατήρηση της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας της ίδιας της Ένωσης. Κατά 
τη σύνοδό του στις 16 Δεκεμβρίου 2010, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, 
καθόσον ο παρών μηχανισμός προορίζεται 
να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της, το άρθρο 122 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ δεν θα απαιτείται πλέον για τους 
σκοπούς αυτούς, από την ημέρα έναρξης 
ισχύος της παρούσας Απόφασης.
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Τροπολογία 4

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4a) Ο μηχανισμός σταθερότητας θα
προσφέρει πρόσθετα μέτρα που θα 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των
κινδύνων που απειλούν τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα και στα 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση
του προληπτικού και διορθωτικού
εξοπλισμού του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, η αυστηρότερη εποπτεία 
των εθνικών προϋπολογισμών, και η 
χρήση νέων διαδικασιών για τις 
μακροοικονομικές ανισοσκέλειες.

Τροπολογία 5

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4β) Τα κράτη μέλη, και ειδικότερα
εκείνα που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, 
οφείλουν να συνεργάζονται με πνεύμα
αλληλεγγύης για να αντιμετωπίζουν τα
ζητήματα που αφορούν τη
μεσομακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα 
και τις μακροοικονομικές ανισοσκέλειες 
μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 6

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4γ) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει
προς έγκριση δια της κανονικής
νομοθετικής διαδικασίας μια πρόταση
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που θα ορίζει μια λεπτομερή σειρά 
κανόνων που θα διέπουν τον τρόπο με τον 
οποίο ο μηχανισμός σταθερότητας θα 
διευθύνεται και θα λειτουργεί, και θα 
πρέπει να διευκρινίσει ποιά μέσα θα 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 7

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4δ) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να
εξετάσει και άλλους μηχανισμούς για να
διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, και να 
υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές 
προτάσεις.

Τροπολογία 8

Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4ε) Η Επιτροπή θα πρέπει να
διερευνήσει τις δυνατότητες ενός
μελλοντικού συστήματος ευρω-ομόλογων
ως συμπληρωματικού μηχανισμού για τη
διαφύλαξη της σταθερότητας της ζώνης
του ευρώ, και ειδικότερα να εξετάσει τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα τέτοιο
σύστημα θα καταστεί επωφελές για όλα 
τα μετέχοντα κράτη μέλη και για τη ζώνη 
του ευρώ στο σύνολό της.

Τροπολογία 9
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Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4στ) Η κρίση κατέδειξε την ανάγκη 
επίσπευσης μιας διαδικασίας 
ισορροπημένης, βιώσιμης και πλήρως 
στοχοθετημένης οικονομικής σύγκλισης 
και την ανάγκη συντονισμού της 
πολιτικής, που θα προχωρά πέρα από το 
σημερινό πλαίσιο και που θα συμβάλλει 
επομένως στην ενίσχυση της "ενωσιακής 
μεθόδου". Κατά συνέπεια, κάθε 
περαιτέρω αναθεώρηση της ΣΛΕΕ δια 
της κανονικής διαδικασίας θα πρέπει να 
περιέχει προτάσεις αποβλέπουσες στην 
ενοποίηση και εφαρμογή, βάσει της 
"ενωσιακής μεθόδου", των διατάξεων 
εκείνων που αφορούν τη θέσπιση και 
λειτουργία οποιουδήποτε μηχανισμού 
σταθερότητας.

Τροπολογία 10

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο 
άρθρο 136 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στο 
άρθρο 136, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ:

"3. Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό 
σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου 
να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης 
του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν 
απαιτούμενης χρηματοοικονομικής 
συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα 
υπόκειται σε αυστηρούς όρους.».

"(γ) να θεσπισθεί ένας μόνιμος
μηχανισμός σταθερότητας για να
διασφαλίζει τη σταθερότητα της ζώνης
του ευρώ και που θα αποτελείται από τα 
κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως
νόμισμα το ευρώ δύνανται να
αποφασίσουν να συμμετέχουν στο
μηχανισμό. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης 
χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει 
του μηχανισμού θα υπόκειται σε 
αυστηρούς όρους συνάδοντες με τις αρχές 



PE456.896v02-00 8/10 AD\857471EL.doc

EL

και τους σκοπούς της Ένωσης, όπως 
ορίζονται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στην παρούσα Συνθήκη. Ο
μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας θα 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθεί τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και να 
συμβάλλει σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα 
δημόσια οικονομικά.".

Τροπολογία 11

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

Άρθρο 1a
Στο άρθρο 136, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
εξής κείμενο:
"Για τα προβλεπόμενα στα εδάφια α) και
β) της παραγράφου 1 μέτρα, μόνον τα
μέλη εκείνα του Συμβουλίου που
εκπροσωπούν κράτη μέλη που έχουν ως
νόμισμα το ευρώ θα συμμετέχουν στην 
ψηφοφορία. Ως προς το εδάφιο γ) της
παραγράφου 1, μόνον τα μέλη εκείνα του
Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη
μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και
εκείνα που εκπροσωπούν κράτη μέλη που 
συμμετέχουν και καταβάλλουν συνδρομή 
στο μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας θα 
συμμετέχουν στην ψηφοφορία."

Τροπολογία 12

Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στον 
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης 
της απόφασης αυτής σύμφωνα με τους 

Όλα τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί 
στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
έγκρισης της απόφασης αυτής σύμφωνα με 
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αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες 
τους.

τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες 
τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ποιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
κοινοποιήσουν στον Γ.Γ. του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της 
παρούσας Απόφασης.
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