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Τροπολογία  37 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 

 

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 αναφορά 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τις επιστολές του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
και του Προέδρου της Ευρωοµάδας 
καθώς και του αρµόδιου για τη 
νοµισµατική πολιτική Επιτρόπου, 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Τροπολογία  38 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 

 

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 12 

 

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. σηµειώνει ότι, µε γνώµονα τις 
συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης 
ευρώ κατά τη συνεδρίασή τους στις 11 
Μαρτίου 2011, στο πλαίσιο του 
συµφώνου για το ευρώ, συµφώνησαν ότι 
η Επιτροπή πρέπει να διαδραµατίζει 
ισχυρό κεντρικό ρόλο στην 
παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
αναλήψεων υποχρεώσεων, ιδίως 
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα 
µέτρα είναι συµβατά µε τους κανόνες της 
ΕΕ και τους επικροτούν, καθώς και µε τη 
συµµετοχή του Κοινοβουλίου· σηµειώνει 
ότι, κατά την εξέταση των γενικών 
χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισµού Σταθερότητας, συµφώνησαν 
ότι η χορηγούµενη βοήθεια σε κράτος 
µέλος µε νόµισµα το ευρώ θα βασίζεται 
σε αυστηρό πρόγραµµα οικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και σε 
αυστηρή ανάλυση της βιωσιµότητας του 
χρέους που διενεργεί η Επιτροπή και το 
∆ΝΤ σε συνεργασία µε την ΕΚΤ· 

(α) την αναδιατύπωση του σχεδίου 
αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
όπως προτείνεται στις τροπολογίες που 
περιέχονται στο παράρτηµα, όπου 
εννοείται ότι µε τη συµµετοχή των 
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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, 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: 

 

– 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· 

 

– 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 τακτά 
χρονικά διαστήµατα· 

 

– η χρηµατοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο 
του µηχανισµού θα υπόκειται σε αυστηρή 
ανάλυση και σε ένα πρόγραµµα 
οικονοµικής και χρηµατοδοτικής 
ανάκαµψης· τα κράτη µέλη που έχουν ως 
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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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22.3.2011 A7-0052/39 

Τροπολογία  39 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 

 

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 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 12α. αναγνωρίζει τα θετικά µηνύµατα 
που διαπνέουν τις επιστολές του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
και του Προέδρου της Ευρωοµάδας 
καθώς και του αρµόδιου για τη 
νοµισµατική πολιτική Επιτρόπου· 
λαµβάνει υπό σηµείωση ότι: 

 – η υπαγωγή της πολιτικής σε όρους 
δυνάµει µιας ενισχυµένης εποπτείας ή 
ενός προγράµµατος µακροοικονοµικής 
προσαρµογής θα καθορισθεί µε 
κανονισµό τον οποίο θα προτείνει η 
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 136 της 
ΣΛΕΕ ούτως ώστε να εξασφαλισθεί 
συνοχή προς το πλαίσιο πολυµερούς 
εποπτείας· 

 –  η πρόσβαση στην χρηµατοοικονοµική 
συνδροµή δυνάµει του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισµού Σταθερότητας θα παρέχεται 
µε βάση αυστηρή ανάλυση της 
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους την 
οποία διενεργεί η Επιτροπή από κοινού µε 
το ∆ΝΤ σε συνδυασµό µε την ΕΚΤ· και 
θα επιβάλλεται υπαγωγή της πολιτικής σε 
αυστηρούς όρους δυνάµει ενός 
προγράµµατος µακροοικονοµικής 
προσαρµογής αναλόγου προς τη 
σοβαρότητα των ανισορροπιών του 
σχετικού κράτους µέλους· 
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 – µε βάση την εκτίµηση των οικονοµικών 
αναγκών του κράτους µέλους αποδέκτη 
της συνδροµής την οποία διενεργεί η 
Επιτροπή από κοινού µε το ∆ΝΤ και σε 
συνεργασία µε την ΕΚΤ, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θα αναθέτει στην Επιτροπή να 
διαπραγµατεύεται πρόγραµµα 
µακροοικονοµικής προσαρµογής µε το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, από κοινού 
µε το ∆ΝΤ και σε συνεργασία µε την 
ΕΚΤ· 

 – η Επιτροπή θα προτείνει στο Συµβούλιο 
απόφαση µε την οποία θα επικυρώνει το 
µακροοικονοµικό πρόγραµµα, και, µόλις 
εγκριθεί αυτή η απόφαση, θα υπογράφει 
το µνηµόνιο συµφωνίας εξ ονόµατος του 
κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ· 

 – η υπαγωγή της πολιτικής σε όρους που 
καθιερώνεται δυνάµει µιας ενισχυµένης 
εποπτείας ή ενός προγράµµατος 
µακροοικονοµικής προσαρµογής θα 
καθίσταται συνεπής προς το πλαίσιο 
εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
πρέπει να εγγυάται την τήρηση των 
διαδικασιών της ΕΕ· 

 – η χρηµατοοικονοµική συνδροµή θα 
ενεργοποιείται κατόπιν αιτήσεως κράτους 
µέλους, µετά από εκτίµηση από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, 
της ύπαρξης κινδύνου για την 
χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ στο σύνολό της· 

 – η Επιτροπή, από κοινού µε το ∆ΝΤ και 
σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, θα είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 
συµµόρφωσης προς τους όρους που θα 
διέπουν την πολιτική και θα υποβάλλει 
έκθεση στο Συµβούλιο και στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο· 

 – µετά από συζήτηση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, η απόφαση του Συµβουλίου 
για άσκηση εποπτείας µετά το 
πρόγραµµα θα λαµβάνεται κατόπιν 
προτάσεως που θα υποβάλει η Επιτροπή· 
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 – το Κοινοβούλιο θα ενηµερώνεται 
τακτικά από το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή σχετικά µε την καθιέρωση και 
τις επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισµού Σταθερότητας και θα είναι 
εποµένως σε θέση να ελέγχει δεόντως τις 
δραστηριότητές του· 

 – το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα είναι αρµόδιο να αποφαίνεται 
επί οποιασδήποτε διαφοράς, σύµφωνα µε 
το άρθρο 273 της ΣΛΕΕ.  

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Τροπολογία  40 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων 

 

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 12 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 12β. προσυπογράφει το σχέδιο απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
διατυπώνοντας ωστόσο την επιφύλαξη 
ότι θα ήταν προτιµότερο να συνταχθεί 
όπως προτείνεται στο παράρτηµα του 
παρόντος ψηφίσµατος· συµφωνεί µε την 
άποψη που εκφράσθηκε στη 
γνωµοδότηση της ΕΚΤ στην οποία 
υποστηρίζεται η προσφυγή στην 
‘ενωσιακή µέθοδο’ βάσει της οποίας 
επιτρέπεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Σταθερότητας να καταστεί µηχανισµός 
της Ένωσης την κατάλληλη χρονική 
στιγµή· καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
να εξασφαλίσει ότι: 

 – ο κανονισµός που εξετάζει την υπαγωγή 
της πολιτικής σε όρους θα εγκριθεί 
σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική 
διαδικασία της Ένωσης· 

 – κάθε κράτος µέλος που έχει νόµισµα το 
ευρώ και έχει συνεισφέρει στον Μόνιµο 
Μηχανισµό Σταθερότητας θα έχει 
πρόσβαση σε αυτόν ανεξαρτήτως του 
µεγέθους του· 

Or. en 

 

 


