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Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν 
µέτρα πέραν των προσωρινών µέτρων 
που στοχεύουν στην σταθεροποίηση της 
ζώνης του ευρώ και ότι η Ένωση θα 
πρέπει να οικοδοµήσει την οικονοµική 
της διακυβέρνηση, εκτός των άλλων 
µέσω πολιτικών και µέσων σχεδιασµένων 
για να προωθήσουν τη βιώσιµη ανάπτυξη 
στα κράτη µέλη· είναι της άποψης ότι η 
ενίσχυση του ΣΣΑ, το ευρωπαϊκό 
εξάµηνο, η στρατηγική ΕΕ 2020 και η 
τροποποίηση του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ 
σχετικά µε το µηχανισµό σταθερότητας 
δεν είναι παρά ένα πρώτο βήµα προς 
αυτήν την κατεύθυνση· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/14 

Τροπολογία  14 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. προειδοποιεί ότι η πρόθεση να 
δηµιουργηθεί ένας µόνιµος µηχανισµός 
σταθερότητας εκτός του θεσµικού 
πλαισίου της ΕΕ συνιστά κίνδυνο για την 
ακεραιότητα του συστήµατος το οποίο 
βασίζεται στη Συνθήκη· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή πρέπει να είναι µέλος του 
συµβουλίου του µηχανισµού και να µην 
έχει απλώς την ιδιότητα του παρατηρητή· 
θεωρεί επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωµα 
να λαµβάνει δικές της πρωτοβουλίες 
προκειµένου να επιτύχει, εφόσον 
συγκατατίθενται τα ενδιαφερόµενα κράτη 
µέλη, τους στόχους του ΕΜΣ· 
υπογραµµίζει ότι τα κράτη µέλη θα 
πρέπει οπωσδήποτε να σέβονται την 
ενωσιακή νοµοθεσία και τις 
αρµοδιότητες των θεσµικών οργάνων που 
αυτή ορίζει· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
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Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι η θέσπιση και λειτουργία του 

µόνιµου µηχανισµού σταθερότητας θα 

πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς 

τις βασικές αρχές της δηµοκρατικής λήψης 

αποφάσεων, όπως είναι η διαφάνεια, ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος και η 

δηµοκρατική λογοδοσία· τονίζει ότι τα 
θεσµικά όργανα και οι οργανισµοί της ΕΕ 
που είναι αρµόδια για νοµισµατικά 
θέµατα - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- θα 
πρέπει να συνδέονται στενά µε τον 
µηχανισµό· επισηµαίνει ότι ο µηχανισµός 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιο νέο 
πρότυπο ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, το 
οποίο να µην ανταποκρίνεται στο επίπεδο 
των δηµοκρατικών προτύπων που έχει 
επιτευχθεί σε επίπεδο Ένωσης· 

8. τονίζει ότι η θέσπιση και λειτουργία του 

µόνιµου µηχανισµού σταθερότητας θα 

πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς 

τις βασικές αρχές της δηµοκρατικής λήψης 

αποφάσεων, όπως είναι η διαφάνεια, ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος και η 

δηµοκρατική λογοδοσία· 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. εκφράζει την απογοήτευσή του που το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν διερεύνησε 
όλες τις δυνατότητες που 
περιλαµβάνονται στις Συνθήκες όσον 
αφορά τη δηµιουργία ενός µονίµου 
µηχανισµού σταθερότητας· θεωρεί ιδίως 
ότι, στο πλαίσιο των σηµερινών 
αρµοδιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά 
την οικονοµική και νοµισµατική ένωση 
(άρθρο 3 παράγραφος 4 ΣΕΕ) και τη 
νοµισµατική πολιτική για τα κράτη µέλη 
µε νόµισµα το ευρώ (άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο (γ) ΣΛΕΕ), θα 
ήταν σκόπιµο να ασκηθούν οι εξουσίες 
που εκχωρούνται στο Συµβούλιο στο 
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ ή εναλλακτικά να 
πραγµατοποιηθεί προσφυγή στο άρθρο 
352 της ΣΛΕΕ σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 133 και 136 της ΣΛΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Francesco Enrico Speroni 
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Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει 
άλλους µηχανισµούς για να εξασφαλιστεί 
η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και 
µια βιώσιµη και επαρκής οικονοµική 
ανάπτυξη της ευρωζώνης, και να 
υποβάλει τις απαιτούµενες νοµοθετικές 
προτάσεις· υπογραµµίζει την ανάγκη να 
περιλαµβάνονται στον µηχανισµό 

σταθερότητας µέτρα για την άµβλυνση των 

κινδύνων που απειλούν τη 

χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και 

κοινωνική σταθερότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης µιας 

αποτελεσµατικής ρύθµισης των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών, της 

αναθεώρησης του ΣΣΑ και της βελτίωσης 

του οικονοµικού συντονισµού, της 

καθιέρωσης µηχανισµών για τη µείωση 

των µακροοικονοµικών ανισορροπιών 

στην ευρωζώνη, καθώς και µέτρων που 
αποβλέπουν σε οικολογική 
ανασυγκρότηση· 

10. υπογραµµίζει την ανάγκη να 
περιλαµβάνονται στον µηχανισµό 

σταθερότητας µέτρα για την άµβλυνση των 

κινδύνων που απειλούν τη 

χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και 

κοινωνική σταθερότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης µιας 

αποτελεσµατικής ρύθµισης των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών, της 

αναθεώρησης του ΣΣΑ και της βελτίωσης 

του οικονοµικού συντονισµού, καθώς και 
της καθιέρωσης µηχανισµών για τη µείωση 

των µακροοικονοµικών ανισορροπιών 

στην ευρωζώνη· 

Or. en 
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Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. θεωρεί επιπλέον ότι η δηµιουργία και 
η λειτουργία του µόνιµου µηχανισµού 
σταθερότητας θα πρέπει να ενταχθεί στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
χρησιµοποιώντας επίσης, τηρουµένων 
των αναλογιών, το θεσµικό µηχανισµό 
µιας ενισχυµένης συνεργασίας ως µέσο 
για τη συµµετοχή των θεσµικών οργάνων 
της Ένωσης σε όλα τα στάδια και για την 
ενθάρρυνση των κρατών µελών που δεν 
έχουν ως νόµισµα το ευρώ να συµµετέχουν 
στον µηχανισµό· 

11. θεωρεί ότι για να συµµετέχουν όπως 
πρέπει τα θεσµικά όργανα της Ένωσης, 
ειδικά το Κοινοβούλιο, και για να 
καθησυχασθούν εκείνα τα κράτη µέλη 
που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, πρέπει 
επίσης να εισαχθεί πλήρης συνοχή µεταξύ 
των Κεφαλαίων 1 και 4 του Τίτλου VIII 
του τρίτου µέρους της ΣΛΕΕ·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. τονίζει ότι προκειµένου να ελεγχθεί 

όπως πρέπει το προτεινόµενο σχέδιο 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

χρειάζονται συµπληρωµατικές 

πληροφορίες όσον αφορά τον 

προβλεπόµενο σχεδιασµό του µηχανισµού 

σταθερότητας και των σχέσεων που θα έχει 

µε τα θεσµικά όργανα, µε το 

προβλεπόµενο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό 

Ταµείο και µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο· κατά συνέπεια καλεί το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να εκπληρώσει τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις στη διαδικασία 

δηµιουργίας του νέου ευρωπαϊκού 

µηχανισµού σταθερότητας: 

12. τονίζει ότι προκειµένου να ελεγχθεί 

όπως πρέπει το προτεινόµενο σχέδιο 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

χρειάζονται συµπληρωµατικές 

πληροφορίες όσον αφορά τον 

προβλεπόµενο σχεδιασµό του µηχανισµού 

σταθερότητας και των σχέσεων που θα έχει 

µε τα θεσµικά όργανα, µε το 

προβλεπόµενο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό 

Ταµείο και µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο· κατά συνέπεια καλεί το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να εκπληρώσει τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις στη διαδικασία 

δηµιουργίας του νέου ευρωπαϊκού 

µηχανισµού σταθερότητας: 

α) την αναδιατύπωση του σχεδίου 

αποφάσεως του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου όπως προτείνεται στις 

τροπολογίες που περιέχονται στο 

παράρτηµα
1, όπου εννοείται ότι µε 

τη συµµετοχή των θεσµικών 
οργάνων της ΕΕ στην καθιέρωση 
του µόνιµου µηχανισµού 
σταθερότητας και στον καθορισµό 
των προϋποθέσεων χορήγησης της 
χρηµατοοικονοµικής συνδροµής, ο 
ΕΜΣ, ανεξάρτητα από τον 
διακυβερνητικό χαρακτήρα του, 

α) την αναδιατύπωση του σχεδίου 

αποφάσεως του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου όπως προτείνεται στις 

τροπολογίες που περιέχονται στο 

παράρτηµα· 

και/ή 

 

                                                 
1  
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θα ενσωµατωθεί ενδεχοµένως στο 
πλαίσιο της Ένωσης µε τη µορφή 
οργανισµού·  ζητεί να είναι 
εξαρχής ο µηχανισµός 
σταθερότητας ανοικτός για τα 
κράτη µέλη που δεν έχουν νόµισµα 
το ευρώ αλλά επιθυµούν να 
συµµετάσχουν· 

ή 

 

β) σαφή δέσµευση του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου µε την οποία να 

διασφαλίζεται ότι: 

 

β) σαφή δέσµευση του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου µε την οποία να 

διασφαλίζεται ότι: 

 

– τα επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά του µονίµου 

µηχανισµού σταθερότητας και 

τα µέτρα αιρεσιµότητας, που 

περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα 

οικονοµικής και δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, θα καθοριστούν 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τη συνήθη 
νοµοθετική διαδικασία, και ότι 
η Επιτροπή θα είναι αρµόδια 
για τη διασφάλιση του πλήρους 
σεβασµού αυτών των µέτρων 
όπως και για την προληπτική 
χρήση του µηχανισµού, 
υποβάλλοντας εκθέσεις στο 

Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα· 

 

– τα επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά του µονίµου 

µηχανισµού σταθερότητας και 

τα µέτρα αιρεσιµότητας, που 

περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα 

οικονοµικής και δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, θα καθοριστούν 
µετά από διαβουλεύσεις µε το 
Κοινοβούλιο και υποβάλλοντας 
εκθέσεις στο Κοινοβούλιο ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα· 

 

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
εκτελεί όλα τα αναγκαία 
καθήκοντα που αφορούν την 
υλοποίηση και παρακολούθηση 
του µονίµου µηχανισµού, όπως 
και την εκτίµηση της 
οικονοµικής κατάστασης όλων 
των κρατών µελών που έχουν 
νόµισµα το ευρώ, 
υποβάλλοντας εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά 

– σε κανένα κράτος µέλος που έχει 

νόµισµα το ευρώ και έχει 

συνεισφέρει στον µόνιµο 

µηχανισµό σταθερότητας δεν θα 

αποκλείεται η πρόσβαση σε 

αυτόν λόγω του µεγέθους του· 
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τακτά χρονικά διαστήµατα· 

 

– η χρηµατοοικονοµική 
συνδροµή στο πλαίσιο του 
µηχανισµού θα υπόκειται σε 
αυστηρή ανάλυση και σε ένα 
πρόγραµµα οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής 
ανάκαµψης· τα κράτη µέλη που 
έχουν ως νόµισµά τους το ευρώ 
και όσα εκπροσωπούν κράτη 
µέλη που συµµετέχουν και 
συνεισφέρουν στον µόνιµο 
µηχανισµό σταθερότητας θα 
ενεργούν, όταν αποφασίζουν να 
χορηγήσουν 
χρηµατοοικονοµική συνδροµή, 
µε βάση µια αξιολόγηση που θα 
παρέχεται από την Επιτροπή, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και, στο βαθµό που 
µπορεί να συµµετέχει, το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο· 
όσον αφορά την ανάλυση και 
τις προϋποθέσεις για την 
χρηµατοοικονοµική και 
οικονοµική ανάκαµψη η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση 
στο Κοινοβούλιο· και 

 

 

– σε κανένα κράτος µέλος που έχει 

νόµισµα το ευρώ και έχει 

συνεισφέρει στον µόνιµο 

µηχανισµό σταθερότητας δεν θα 

αποκλείεται η πρόσβαση σε 

αυτόν λόγω του µεγέθους του· 

 

 

– η γραµµατειακή υποστήριξη 
του µονίµου µηχανισµού 
σταθερότητας θα παρέχεται 
από την Επιτροπή· 

 

Or. en 
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Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. υπενθυµίζει ότι ο µελλοντικός µόνιµος 
µηχανισµός σταθερότητας θα πρέπει να 
χρησιµοποιεί τα θεσµικά όργανα της 
Ένωσης, καθώς τούτο θα αποτρέψει τη 
δηµιουργία διπλών δοµών οι οποίες θα 
απέβαιναν εις βάρος της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0052/21 

Τροπολογία  21 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. επιδοκιµάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να διασφαλίσει τη συνοχή 
ανάµεσα στον µελλοντικό µηχανισµό και 
την οικονοµική διακυβέρνηση της 
Ένωσης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, 
σεβόµενη ταυτόχρονα τις αρµοδιότητες 
που εκχωρούνται από τη Συνθήκη στην 
Ένωση και τα θεσµικά της όργανα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/22 

Τροπολογία  22 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. υπογραµµίζει ότι το σχέδιο απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε, δεν θα αυξήσει τις 

αρµοδιότητες της Ένωσης και για αυτόν 

τον λόγο θα παραµείνει εντός του πλαισίου 

της απλοποιηµένης διαδικασίας 

αναθεώρησης των Συνθηκών· επισηµαίνει 
ότι, αντιστρόφως, η απόφαση αυτή δεν 
µπορεί να µειώσει τις αρµοδιότητες των 
θεσµικών οργάνων της Ένωσης στους 
τοµείς της οικονοµικής και νοµισµατικής 
πολιτικής για τα κράτη µέλη µε νόµισµα 
το ευρώ και δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να βλάψει την ορθή εφαρµογή 
της ενωσιακής νοµοθεσίας, και ιδίως των 
άρθρων 122 και 143 ΣΛΕΕ και του 
ενωσιακού κεκτηµένου· 

17. υπογραµµίζει ότι το σχέδιο απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως 

τροποποιήθηκε, δεν θα αυξήσει τις 

αρµοδιότητες της Ένωσης και για αυτόν 

τον λόγο θα παραµείνει εντός του πλαισίου 

της απλοποιηµένης διαδικασίας 

αναθεώρησης των Συνθηκών· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/23 

Τροπολογία  23 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. υπογραµµίζει εκ νέου ότι η προσφυγή 
στο άρθρο 48 παράγραφος 6 της ΣΕΕ 
αποτελεί έκτακτη διαδικασία και 
υπενθυµίζει το δικαίωµα του 
Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να ζητήσει 
Συνέλευση µε στόχο την αναδιαµόρφωση 
των θεσµικών οργάνων, των διαδικασιών 
και των πολιτικών που συναπαρτίζουν 
την οικονοµική διακυβέρνηση της 
Ένωσης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0052/24 

Τροπολογία  24 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα  

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Τροπολογία επί του σχεδίου απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Τροπολογία επί του σχεδίου απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Στο άρθρο 136 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 

προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«µετά από σύσταση της Επιτροπής και 
µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 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 χορήγηση 
τυχόν απαιτούµενης χρηµατοοικονοµικής 
συνδροµής δυνάµει του µηχανισµού θα 
αποφασίζεται µε βάση πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υπόκειται 
σε αυστηρούς όρους σύµφωνα µε τις 
αρχές και τους στόχους της Ένωσης, 
όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παρούσα 
Συνθήκη. 

Στο άρθρο 121 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το άρθρο 136 παράγραφος 2 εφαρµόζεται 

κατ’ αναλογία.». 

Οι αρχές και οι κανόνες που θα διέπουν 
τους όρους για τη χορήγηση της 
χρηµατοοικονοµικής συνδροµής δυνάµει 
του µηχανισµού και τον έλεγχό της 
καθορίζονται σε κανονισµό σύµφωνα µε 
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τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

Το άρθρο 136 παράγραφος 2 

τροποποιείται ως εξής: 
 

«Για τα µέτρα της παραγράφου 1 
στοιχεία α) και β), δικαίωµα ψήφου έχουν 
µόνο τα µέλη του Συµβουλίου που 
εκπροσωπούν κράτη µέλη µε νόµισµα το 
ευρώ. 

 

Η ειδική πλειοψηφία των εν λόγω µελών 
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 238, 
παράγραφος 3, στοιχείο α). 

 

Για τα µέτρα της παραγράφου 1 τρίτο 
εδάφιο, δικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα 
µέλη του Συµβουλίου που εκπροσωπούν 
κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ.». 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/25 

Τροπολογία  25 

Gerald Häfner 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΒα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
µελλοντική δοµή της οικονοµικής 
διακυβέρνησης στην ΕΕ και περαιτέρω 
οικονοµικά µέτρα συντονισµού πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείµενο Ευρωπαϊκής 
∆ιάσκεψης για την Οικονοµική 
∆ιακυβέρνηση η οποία θα πρέπει να 
οργανωθεί σύµφωνα µε το µοντέλο της 
συνέλευσης µε τη συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών 
κοινοβουλίων, του Συµβουλίου και της 
Επιτροπής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθµός συµµετοχής και 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση· 

Or. en 

 

 


