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Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη 

σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (2012/2028(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της «δέσμης έξι μέτρων», των προτάσεων της «δέσμης δύο 

μέτρων» που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του κοινοτικοποιημένου 

Δημοσιονομικoύ Συμφώνου, βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον 

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), 

– έχοντας υπόψη τις δύο εκθέσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τίτλο 

«Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», που εκδόθηκαν στις 26 

Ιουνίου 20121 και στις 12 Οκτωβρίου 20122 αντίστοιχα, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης και 29ης 

Ιουνίου 2012, για τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 125 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 με θέμα «Η ΟΝΕ@10: Τα 

πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές 

προκλήσεις»4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά τους της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, 

οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 

πρωτοβουλίες5, 

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με 

τη σκοπιμότητα εισαγωγής ομόλογων σταθερότητας (COM (2011)0818), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη σκοπιμότητα 

της έκδοσης Ομολόγων Σταθερότητας6, 

– έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_en.pdf 
2  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132809.pdf 
3  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf 
4  ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 8. 
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331. 
6  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0046. 



– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 

τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0402/2012), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση σχετικά 

με τη δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων, κάτι που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της 

συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη δέσμη της οικονομικής 

διακυβέρνησης («δέσμη έξι μέτρων»)· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την Πράσινη Βίβλο ξεκίνησε ευρεία δημόσια διαβούλευση 

σχετικά με την ιδέα των ομολόγων σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράσινη 

Βίβλος αξιολογεί τη σκοπιμότητα της από κοινού έκδοσης κρατικών ομολόγων από τα 

κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και εξετάζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις· 

Γ. επισημαίνοντας, χωρίς να παραβλέπεται η ευρύτερη ενωσιακή προοπτική, ότι η 

ευρωζώνη αποτελεί μοναδική περίπτωση, δεδομένου ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

έχουν κοινό νόμισμα αλλά δεν έχουν κοινή δημοσιονομική πολιτική ούτε κοινή αγορά 

ομολόγων· λαμβάνοντας υπόψη, επομένως, ότι είναι ευπρόσδεκτα τα σχέδια προτάσεων 

που περιλαμβάνονται στις δύο εκθέσεις «Προς μια πραγματική Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση», που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι 

οποίες αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την πορεία προς μια υγιή και γνήσια 

ΟΝΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 125 της ΣΛΕΕ απαγορεύει στα κράτη μέλη να 

αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις άλλων κρατών μελών· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομισματική πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν αποτελεί τη λύση στα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα 

των κρατών μελών και ότι τα μη συμβατικά μέτρα της έχουν όρια στην 

αποτελεσματικότητά τους· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα ομοσπονδιακό κράτος (συμπεριλαμβανομένων των 

Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας) δεν εκδίδει το ισοδύναμο ευρωομολόγων όπως 

προβλέπονται στις επιλογές 1 και 2 της Πράσινης Βίβλου, γεγονός που ανάγει την έννοια 

των ευρωομολόγων σε επίπεδο εντελώς νέας έννοιας, μη συγκρίσιμης προς τα 

δοκιμασμένα και αποδεδειγμένης αξίας treasury bonds των ΗΠΑ και Bundesanleihen της 

Γερμανίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση με λογικά επιτόκια, ως αποτέλεσμα της δυσπιστίας της 

αγοράς όσον αφορά το δημόσιο χρέος, την κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών και 

την ικανότητα των ευρωπαίων ηγετών να λάβουν οριστικά μέτρα για την προάσπιση και 

ολοκλήρωση του κοινού νομίσματος· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση δεν κατέδειξε μόνο την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, αλλά και την ανάγκη για μια ισχυρότερη 

δημοσιονομική ένωση με αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να διορθώνουν τις μη 

βιώσιμες δημοσιονομικές πορείες, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, τα επίπεδα 

χρέους και τα ανώτερα όρια του δημοσιονομικού υπολοίπου των κρατών μελών· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόπιστες δεσμεύσεις για μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης 



συμβατά με την ανάπτυξη αποτελούν προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε βιώσιμη λύση για 

το υπερβολικό χρέος και το υπερβολικό έλλειμμα στα περισσότερα κράτη μέλη της 

ζώνης του ευρώ· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαιοποίηση του δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ δεν 

επαρκεί από μόνη της για να αντισταθμίσει την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στη ζώνη 

του ευρώ· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκδοση τίτλων χρέους με από κοινού και εις ολόκληρον 

ευθύνη και η αυξημένη δημοσιονομική ολοκλήρωση με δημοσιονομική πειθαρχία και 

έλεγχο είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος· 

1. επισημαίνει τις σημαντικές προσπάθειες μετριασμού και επίλυσης της κρίσης και 

υπογραμμίζει το νέο ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της ΟΝΕ, τις τελευταίες 

συμφωνίες που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τα ταμεία διάσωσης και τις αποφάσεις που 

έλαβε η ΕΚΤ· πιστεύει όμως ότι εξακολουθεί να χρειάζεται μια συμφωνία για μόνιμη 

λύση, ώστε να συγκροτηθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση που να συνδυάζει την 

αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα εντός της ευρωζώνης· υπενθυμίζει ότι τρία κράτη 

μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν επίσης λάβει ενίσχυση για την υπέρβαση της 

κρίσης δημόσιου χρέους τους· 

2. παραμένει εξαιρετικά ανήσυχο για τη συνεχιζόμενη κρίση στη ζώνη του ευρώ και την 

απειλή την οποία αυτή αντιπροσωπεύει για την ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων που 

βιώνουν τη φτώχεια και την ανεργία σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι, προκειμένου 

να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και 

παράλληλα να επιδιωχθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μια δημοσιονομική 

ικανότητα της ευρωζώνης που θα βοηθούσε στην απόσβεση οικονομικών κραδασμών σε 

επιμέρους χώρες ή θα διευκόλυνε αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται να 

βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι για τη διατήρηση της πρόσβασης στις αγορές, ή για τη 

μείωση του κόστους δανειοληψίας των κρατών μελών, οι οποίοι να μη στηρίζονται 

αποκλειστικά σε μηχανισμούς διάσωσης σαν τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ· 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2012 να ερευνήσει τρόπους 

για τη βελτίωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης, 

με ταυτόχρονη αποτροπή του ηθικού κινδύνου και επίτευξη υγιών και βιώσιμων 

δημόσιων οικονομικών· θεωρεί ότι ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια ισχυρότερη 

Ένωση πρέπει να στηρίζεται σε αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση, να βασίζεται στην 

κοινοτική μέθοδο και να συνοδεύεται από χάρτη πορείας με χρονοδιάγραμμα· 

4. επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης 

(ΕΜΧΣ), η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ) και ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) είναι τα σημαντικότερα «τείχη 

προστασίας» που έχει σχεδιάσει ως τώρα η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να 

παραμεληθεί στο μέλλον ο ρόλος του ΕΜΣ όσον αφορά τα ζητήματα φερεγγυότητας και 

οριοθέτησης· επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε το Συμβούλιο της ΕΕ στις 18-19 

Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία, όταν συγκροτηθεί ένας αποτελεσματικός 

ενιαίος εποπτικός μηχανισμός με συμμετοχή της ΕΚΤ, ο ΕΜΣ θα μπορούσε, με απόφαση 

βάσει συνήθους διαδικασίας, να ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες της ευρωζώνης 

απευθείας· 

5. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σε όλα τα κράτη μέλη μια πειστική στρατηγική για τη 



δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές αλλαγές για την αποκατάσταση της 

δημοσιονομικής αξιοπιστίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη βιώσιμου 

ισοζυγίου πληρωμών και υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών· τα υγιή δημόσια 

οικονομικά είναι αναγκαία για την καθιέρωση και τη λειτουργία κοινού συστήματος 

έκδοσης τίτλων χρέους· 

6. χαιρετίζει την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου, που ανταποκρίνεται σε μακρόχρονο 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι η καθιέρωση ομολόγων σταθερότητας 

θα αποτελέσει πράξη παρόμοια σε σημασία με την καθιέρωση του κοινού νομίσματος· 

7. επικροτεί τις προσπάθειες των κρατών μελών για δημοσιονομική εξυγίανση και 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση και αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολες και απαιτητικές οι 

προσπάθειες που ζητείται να καταβάλλουν οι ευρωπαίοι πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη να 

συνεχίσουν να τηρούν τις υπάρχουσες δεσμεύσεις και συμφωνίες όσον αφορά τη 

δημοσιονομική εξυγίανση, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη το μακροοικονομικό 

πλαίσιο, καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μείωση των υπερβολικών 

μακροοικονομικών ανισορροπιών· 

8. ανησυχεί έντονα, ωστόσο, για το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες των κρατών μελών 

για μεταρρύθμιση και εξυγίανση, οι επενδυτές και οι παράγοντες των 

χρηματοπιστωτικών αγορών δεν αναγνωρίζουν επαρκώς τις έως τώρα προσπάθειες και 

συνεχίζουν να ασκούν κερδοσκοπικές πιέσεις στις πολιτικές, πράγμα που 

αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των διαφορών επιτοκίου και στη μεγάλη μεταβλητότητα 

των τιμών· 

9. πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση που θα αποσκοπεί στην 

υιοθέτηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη ζώνη του ευρώ που να εξασφαλίζει υγιή 

δημόσια οικονομικά, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και υψηλά επίπεδα 

απασχόλησης, αποτρέποντας ταυτόχρονα τον ηθικό κίνδυνο και στηρίζοντας τη σύγκλιση 

με μια πορεία προς την δημοσιονομική ένωση· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η έκθεση 

που υπέβαλαν οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής, της 

Ευρωομάδας και της ΕΚΤ δρομολόγησε έναν διάλογο σχετικά με μία ολοκληρωμένη, 

φιλόδοξη και αξιόπιστη στρατηγική· 

10. αναγνωρίζει σημάδια έντονης ανησυχίας στις αγορές κρατικού και υπο-κρατικού χρέους 

και στους τρόπους με τους οποίους αυτές συνδέονται με τη δυσπραγία στα αντίστοιχα 

κράτη μέλη· 

11. ζητεί από τα κράτη μέλη με υψηλό υπο-κρατικό χρέος να συστήσουν μηχανισμούς για 

την έκδοση κοινών ομολόγων σταθερότητας που, σε συνδυασμό με όρους 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα μειώνουν το βάρος του υπο-κρατικού χρέους σε επίπεδο 

αντίστοιχο με εκείνο του συγκεκριμένου κράτους μέλους· 

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι το ευρώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση διεθνώς ως παγκόσμιο 

αποθεματικό νόμισμα· επισημαίνει ότι είναι μακροπρόθεσμα προς το στρατηγικό 

συμφέρον της ευρωζώνης να αντλήσει κάθε δυνατό όφελος από το ενιαίο νόμισμα, όπως 

η δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινής αγοράς ομολόγων με πολυμορφία και υψηλή 

ρευστότητα και η ενίσχυση του ευρώ ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος· θεωρεί 

ότι για τούτο απαιτείται ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό, οικονομικό 

και δημοσιονομικό πλαίσιο· 



13. επισημαίνει ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να 

εξασφαλίζεται η χάραξη υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής που να περιλαμβάνει τον 

συντονισμό, την από κοινού λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της εφαρμογής και 

αντίστοιχα βήματα προς κοινή έκδοση τίτλων χρέους, και ότι ορισμένα από τα 

προτεινόμενα σχήματα αμοιβαιοποίησης του δημόσιου χρέους μπορεί να μην είναι 

συμβατά με τις διατάξεις του συνταγματικού δικαίου ορισμένων κρατών μελών· 

14. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση έχει επιφέρει, βραχυπρόθεσμα, μια «φυγή προς 

την ποιότητα» (αναζήτηση ασφαλών περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και με πολύ 

χαμηλές αποδόσεις) που προκαλεί προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των 

τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 

15. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την κατοχή από τις τράπεζες μεγάλων 

ποσοτήτων εγχώριων κρατικών ομολόγων, κάτι που προκαλεί έναν φαύλο κύκλο όπου η 

πίεση στο κρατικό χρέος μετατρέπεται σε πίεση στις τράπεζες· υπενθυμίζει ότι η 

διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αποτελεί μέσο για 

την εξασφάλιση σταθερότητας και είναι ένα από τα παραγνωρισμένα πλεονεκτήματα της 

εσωτερικής αγοράς· 

16. τονίζει ότι όλοι οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί μηχανισμοί ή θεσμοί που αποτελούν, υπό 

τη στενή ή ευρεία έννοια, μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 

χρειάζονται δημοκρατική νομιμοποίηση· 

17. πιστεύει ότι η προοπτική των κοινών ομολόγων μπορεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, να συμβάλει στη διατήρηση της ακεραιότητας της ΟΝΕ, να 

στηρίξει την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας και να μειώσει την 

αβεβαιότητα, με την προϋπόθεση να σημειωθεί πρόοδος στην ευρωπαϊκή 

χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική ολοκλήρωση και εποπτεία· επαναλαμβάνει την 

άποψή του ότι η διαδοχή των ενεργειών είναι καθοριστική και πρέπει να εμπεριέχει 

δεσμευτικό χάρτη πορείας παρόμοιο με τα κριτήρια του Μάαστριχτ για την καθιέρωση 

του ενιαίου νομίσματος· ζητεί να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η πρόταση της Επιτροπής για 

εξάρτηση της κοινής έκδοσης τίτλων χρέους από τον όρο, για παράδειγμα, της τήρησης 

του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 

18. συνιστά στην Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια εισόδου και εξόδου που θα έχουν ως βάση 

την αποφασιστική δημοσιονομική εξυγίανση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη την υφιστάμενη κρίση και τις δημοσιονομικές προσαρμογές 

που πραγματοποιούνται σε μια σειρά από χώρες της ευρωζώνης· 

19. επισημαίνει τις θετικές και τις αρνητικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί από το 1999 στη 

ζώνη του ευρώ και υπογραμμίζει ότι η σύγκλιση των επιτοκίων για τα δημόσια χρέη έχει 

δώσει κίνητρα για την δημιουργία μη βιώσιμων επιπέδων χρέους· παρατηρεί ότι στο 

πλαίσιο του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι για την 

μερική έκδοση κοινών τίτλων χρέους, όπως η συγκέντρωση ορισμένων βραχυπρόθεσμων 

χρηματοπιστωτικών μέσων σε περιορισμένη βάση και κάτω από προϋποθέσεις 

(ευρωγραμμάτια) ή η σταδιακή μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεσης χρέους· 

20. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της κοινής έκδοσης 

ομολόγων θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την προοπτική της ενιαίας αγοράς, 

εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει κανένα αδικαιολόγητο εμπόδιο ή ανισορροπία μεταξύ 

των συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων κρατών μελών· 



21. υπενθυμίζει ότι, ακόμα και στο πλαίσιο κοινής έκδοσης ομολόγων, κάθε κράτος μέλος 

είναι υποχρεωμένο να αποπληρώσει το χρέος του στο ακέραιο· υπενθυμίζει ότι η κοινή 

έκδοση ομολόγων δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα κράτος μέλος δεν θα βρεθεί σε αδυναμία 

εξυπηρέτησης του χρέους του· 

22. πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κοινής έκδοσης μόνο για ομόλογα που 

εξασφαλίζουν αυστηρό καθεστώς εξοφλητικής προτεραιότητας για τους κατόχους τους, 

προκειμένου να προστατεύονται οι φορολογούμενοι της ΕΕ· 

23. αναγνωρίζει ότι η ανεπαρκής ανταγωνιστικότητας και η αποφυγή διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες πραγματικής οικονομίας για τη 

διαρκή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας· 

24. επισημαίνει ότι οι περισσότερες προτάσεις για ευρωομόλογα περιλαμβάνουν τρόπους για 

τη μείωση της πρόσβασης σε αυτά για τα κράτη μέλη των οποίων οι δημοσιονομικές 

θέσεις ξεφεύγουν από τον έλεγχο· ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθούν μηχανισμοί που θα 

μπορούν να βοηθούν τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες υπό μορφή 

κρίσης ρευστότητας (σε αντιδιαστολή με την κρίση φερεγγυότητας) και αποκλείονται 

από την κοινή έκδοση ομολόγων· πιστεύει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να διατηρηθεί για τον 

σκοπό αυτό· πιστεύει ότι ο ΕΜΣ πρέπει να υπαχθεί στην κοινοτική μέθοδο· 

25. ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί περαιτέρω τα κριτήρια για τη διάθεση δανείων 

στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η Πράσινη Βίβλος αναφέρει απλώς ότι αυτό θα γίνει 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους· επιμένει ότι η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους θα 

πρέπει να είναι ένα από τα κύρια κριτήρια διάθεσης· 

26. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής κρίνει ότι το ανώτατο όριο 60% του 

ΑΕγχΠ που περιλαμβάνεται στις προτάσεις για τα μπλε ομόλογα μπορεί να είναι 

υπερβολικά υψηλό για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος, και ζητεί 

περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το όριο αυτό· 

27. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας χάρτης πορείας προκειμένου, 

βραχυπρόθεσμα, να βρεθεί έξοδος από την τρέχουσα κρίση, και, μακροπρόθεσμα, να 

πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μια δημοσιονομική ένωση με τη συμπλήρωση, την 

ενίσχυση και την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης· 

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία θα εξετάζει τις επιλογές κα - αν είναι σκόπιμο - 

θα περιλαμβάνει προτάσεις για ένα χάρτη πορείας στην κατεύθυνση της κοινής έκδοσης 

τίτλων δημοσίου χρέους, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, δημοσιονομικές και 

νομικές πτυχές· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό και παράλληλα με την ενδιάμεση έκθεση 

Van Rompuy της 12ης Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή στη σκοπιμότητα της καθιέρωσης ενός ταμείου απόσβεσης χρέους που να 

συνδυάζει την προσωρινή κοινή έκδοση κοινών τίτλων χρέους με αυστηρούς κανόνες 

δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ των χωρών των οποίων το χρέος υπερβαίνει το 

60% του ΑΕγχΠ, και με συμμετοχή χωρών που αναλαμβάνουν να αποπληρώσουν το 

χρέος τους, προκειμένου να μπορέσουν όλες οι συμμετέχουσες χώρες να μειώσουν τα 

υπερβολικά τους χρέη μέσα σε διάστημα 25 ετών κατά μέγιστο, σε διάστημα δηλαδή 

μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στο ανανεωμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, κάτι που ωστόσο απαιτεί κι αυτό στην πράξη επαρκή οικονομική μεγέθυνση 

και πολύ αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία· 



29. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης κοινών βραχυπρόθεσμων 

τίτλων χρέους υπό τη μορφή ευρωγραμματίων (eurobills), όπως αναφέρθηκε στην έκθεση 

Van Rompuy της 12ης Οκτωβρίου 2012, για την προστασία των κρατών μελών με 

θεμελιωδώς βιώσιμες δημοσιονομικές πολιτικές από κρίσεις ρευστότητας, καθώς και για 

την προστασία τους από τον φαύλο κύκλο κρίσεων δημόσιου χρέους και τραπεζικών 

κρίσεων αφενός και εξωτερικού κόστους οφειλόμενου στον πανικό, που προκαλούν 

μαζικές στρεβλώσεις της αγοράς και συνεπάγονται έμμεσες επιδοτήσεις προς τα κράτη 

μέλη που επιτυγχάνουν αφύσικα χαμηλά επιτόκια στα κρατικά τους ομόλογα· 

30. προτρέπει τα κράτη μέλη να μελετήσουν τη σκοπιμότητα της μετάβασης σε ένα σύστημα 

ευρωπαϊκών ασφαλών ομολόγων ή άλλες προτάσεις που θα βασίζονται στην έννοια της 

«δέσμης ομολόγων»·  

31. θεωρεί ότι τα ευρωγραμμάτια, που θα μπορούσαν να περιορίζονται χρονικά και 

ποσοτικά, θα προσφέρουν τον χρόνο και τη σταθερότητα που απαιτούνται για να φέρουν 

αποτελέσματα άλλα μέτρα, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η 

«δέσμη δύο μέτρων», και για να ληφθούν περαιτέρω μακροπρόθεσμα μέτρα για τη 

μελλοντική ολοκλήρωση της ευρωζώνης· 

32. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους νομικούς περιορισμούς για την κοινή έκδοση 

ομολόγων, και ιδιαίτερα το άρθρο 125 της ΣΛΕΕ και τις συνέπειές του για τους τρεις 

πιθανούς τρόπους έκδοσης: την από κοινού ευθύνη, την εις ολόκληρον ευθύνη και την 

από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την ενδεχόμενη 

χρήση του άρθρου 352 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ή οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης, 

για την εφαρμογή μιας λύσης με μερική κοινή έκδοση χρέους, χωρίς να χρειάζεται 

τροποποίηση της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου εποπτείας και 

υποβολής εκθέσεων βάσει των άρθρων 121 και 136 της ΣΛΕΕ, για την παρακολούθηση 

σε τριμηνιαία βάση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και 

η ζώνη του ευρώ στο σύνολό της προς την κατεύθυνση μιας ενισχυμένης και γνήσιας 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και για τον συντονισμό της έκδοσης τίτλων 

δημόσιου χρέους που δεν καλύπτονται από κανένα πλαίσιο αμοιβαιοποίησης· 

33. εκφράζει ικανοποίηση για τις αρχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση της συνόδου 

κορυφής της ευρωομάδας στις 29 Ιουνίου 2012 για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

ευρώ «χρησιμοποιώντας ειδικότερα τα υφιστάμενα μέσα ΕΤΧΣ/ΕΜΣ με ευέλικτο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να σταθεροποιηθούν οι αγορές των κρατών μελών που 

τηρούν τις ανά χώρα συστάσεις και τις λοιπές δεσμεύσεις τους, περιλαμβανομένων των 

σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, δυνάμει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών»· 

επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις θα καθοριστούν με μνημόνιο συνεννόησης και ότι η 

ΕΚΤ θα «διεκπεραιώνει για λογαριασμό του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ πράξεις της αγοράς 

αποτελεσματικά και αποδοτικά»· 

34. πιστεύει ότι, παράλληλα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση του 

ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της 

Επιτροπής να καθιερώσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας για τα τραπεζικά 

ιδρύματα καθώς και ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς ανάκαμψης και εξυγίανσης, ει 

δυνατόν παράλληλα με την έναρξη εφαρμογής του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού· ζητεί 

περαιτέρω να μπορεί ο ΕΜΣ, μελλοντικά, να χρηματοδοτεί τράπεζες που αντιμετωπίζουν 



δυσκολίες, αμέσως μετά τη θέση σε λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού· 

τονίζει ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο για τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον τομέα της 

ευρωπαϊκής εποπτείας και να υποβάλλει έκθεση σε τριμηνιαία βάση στην αρμόδια 

επιτροπή του Κοινοβουλίου· 

35. επαναλαμβάνει την ανάγκη να εφαρμοστούν μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων και 

αναγνωρίζει ότι η ανεπαρκής ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα συνιστά σημαντικό 

παράγοντα της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης σε ορισμένα κράτη μέλη της 

ζώνης του ευρώ· 

36. πιστεύει ότι η κοινή έκδοση τίτλων χρέους με χωριστή ευθύνη, όπως το ομόλογο του 

ΕΤΧΣ, υπάρχει κίνδυνος να μην είναι αρκετά ελκυστική για τους επενδυτές αν ορισμένα 

από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν βιώσιμα οικονομικά· 

37. επισημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη επιλογής μεταξύ τριών σεναρίων: πρώτον, 

ενιαίο επιτόκιο για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τη μεταφορά 

πλούτου μεταξύ χωρών· δεύτερον, διαφοροποιημένο επιτόκιο· και τρίτον, ενιαίο επιτόκιο 

σε συνδυασμό με σύστημα αντιστάθμισης όπως εκείνο που προτείνει η Επιτροπή, όπου 

τα κράτη με χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση θα αποζημιώνουν χρηματικά εκείνα 

που έχουν καλύτερη αξιολόγηση· 

38. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω την πρότασή της για την καθιέρωση 

συστήματος διαφοροποίησης των επιτοκίων μεταξύ των κρατών μελών με διαφορετικές 

αξιολογήσεις, και συγκεκριμένα να διευκρινίσει πώς και από ποιον θα καθορίζονται οι 

αξιολογήσεις αυτές όταν οι μηχανισμοί της αγοράς θα έχουν εξουδετερωθεί με την 

καθιέρωση των κοινών ομολόγων· 

39. συμμερίζεται την άποψη που εκφράζει η Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο της, ότι τη 

σταθερότητα ενός συστήματος ευρωομολόγων δεν μπορεί να την επωμίζεται 

αποκλειστικά μια μικρή ομάδα κρατών μελών με βιώσιμα οικονομικά, και ότι ένα τέτοιο 

σύστημα θα απαιτούσε ενισχυμένη δημοσιονομική ένωση και μεγαλύτερη 

δημοσιονομική πειθαρχία και έλεγχο, για να προληφθεί ο ηθικός κίνδυνος· 

40. πιστεύει ότι αν κριθεί ότι είναι δυνατό ένα σύστημα αμοιβαιοποίησης του χρέους και 

ενταχθεί σωστά σε ένα πλαίσιο με γνώμονα τη σταθερότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί, 

στον χάρτη πορείας προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μια 

τροποποίηση της Συνθήκης που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκδοση ομολόγων με από 

κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη· 

41. πιστεύει ότι ένα σύστημα μερικής υποκατάστασης της έκδοσης σε εθνικό επίπεδο (όπως 

τα μπλε/κόκκινα ομόλογα) μπορεί, αφενός, να μειώσει το κόστος δανειοληψίας για τα 

κράτη μέλη που έχουν υγιή και βιώσιμα οικονομικά και, αφετέρου, να προσφέρει ένα 

κίνητρο στα υπερχρεωμένα κράτη για να μειώσουν το χρέος τους, δεδομένου ότι ο 

κίνδυνος που συνοδεύει τα κόκκινα ομόλογα θα είναι υψηλότερος και τα επιτόκια 

αυξημένα· 

42. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία, όπου είναι σκόπιμο, με την ΕΚΤ και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), και σε διαβούλευση με το Συμβούλιο και το 

Κοινοβούλιο, να αξιολογήσει προσεκτικά όλα τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με 

οποιοδήποτε καθεστώς, όπως: οι εγγυήσεις, η τμηματοποίηση ή οι δομές συγκέντρωσης, 



οι ενδεχόμενες εμπράγματες ασφάλειες, η ισορροπία μεταξύ της βασιζόμενης σε κανόνες 

και της βασιζόμενης στην αγορά δημοσιονομικής πειθαρχίας, οι πρόσθετες διασφαλίσεις 

(ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε καθεστώς), η αναδιάρθρωση, η έκδοση, 

οι σχέσεις με υπάρχοντες μηχανισμούς σταθερότητας, η βάση επενδυτών, οι κανονιστικές 

απαιτήσεις (π.χ. κεφαλαιακή επάρκεια), η σταδιακή κάλυψη του χρέους και η ληκτότητα· 

καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προβληματισμό όσον αφορά μια θεμιτή και κατάλληλη 

μορφή διακυβέρνησης και λογοδοσίας· 

43. επισημαίνει ότι, μετά την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την έξοδο από την 

κρίση και με τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση ενός δεσμευτικού χάρτη πορείας, 

κάθε επακόλουθο μέτρο πρέπει να αποφασιστεί στη βάση της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας, με πλήρη δημοκρατική λογοδοσία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων· 

επισημαίνει ότι η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση των προτάσεών της, έχει τη δυνατότητα 

να συγκροτήσει ένα προσωρινό όργανο που θα αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και εκπροσώπους των κρατών μελών και της ΕΚΤ· υπενθυμίζει ότι θα 

χρησιμοποιήσει πλήρως τα προνόμια και τα δικαιώματα πρωτοβουλίας του, καθώς και το 

δικαίωμα να δρομολογήσει τροποποίηση της Συνθήκης· εκτιμά ότι το εν λόγω όργανο 

πρέπει να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο έκδοσης γνήσιων ομοσπονδιακών ομολόγων, σε 

συνδυασμό με έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό· 

44. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη σκοπιμότητα καθεμιάς από τις επιλογές 

που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος (τόσο στη φάση 1 όσο 

και στη φάση 2), οι οποίες δεν είναι κατ’ ανάγκη εναλλακτικές αλλά μπορεί, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, να γίνουν σωρευτικές· 

45. γνωρίζει ότι υποβάλλονται διαρκώς προτάσεις για την αμοιβαιοποίηση του χρέους, 

ιδιαίτερα από τον ακαδημαϊκό τομέα· επισημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές διαφέρουν 

μεταξύ τους σημαντικά· 

46. συμμερίζεται τους προβληματισμούς της Επιτροπής σχετικά με λογιστικά ζητήματα που 

αφορούν τη διαχείριση των ομολόγων σταθερότητας βάσει του εθνικού δικαίου· 

προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν οι διάφορες 

δομές εγγυήσεων των ομολόγων σταθερότητας στους εθνικούς δείκτες χρέους προς 

ΑΕγχΠ· 

47. λαμβάνει υπόψη το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου που θίγει στην Πράσινη Βίβλο η 

Επιτροπή, θεωρεί ωστόσο αναγκαία μια διεξοδική ανάλυση του εν λόγω προβλήματος 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συναγωγή των σωστών συμπερασμάτων και να 

βρεθούν ενδεχομένως κατάλληλες λύσεις· 

48. θεωρεί ότι το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου μπορεί να αντιμετωπιστεί με σαφή 

προσδιορισμό των εγγυήσεων και των μηχανισμών των κινήτρων τήρησης 

δημοσιονομικής πειθαρχίας· 

49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο Χάρτης πορείας 

Ακολουθεί ένας ενδεχόμενος χάρτης πορείας που συνίσταται σε μια σειρά βημάτων τα οποία 

δεν είναι κατ’ ανάγκη διαδοχικά, σωρευτικά ή αλληλοαποκλειόμενα 

Βήμα 1 – Άμεσα μέτρα εξόδου από την κρίση 

1. Συγκρότηση ενός προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου Απόσβεσης Χρέους για τη 

μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα με προσιτά επιτόκια 

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την άμεση συγκρότηση προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Απόσβεσης Χρέους βάσει των ακόλουθων αρχών: 

- εφάπαξ μεταφορά των ποσών χρέους άνω του ποσοστού αναφοράς του Μάαστριχτ, 

δηλαδή του 60% του ΑΕγχΠ, σε ένα κοινό ταμείο με από κοινού και εις ολόκληρον 

ευθύνη, μέσα σε διάστημα πέντε ετών· η μεταφορά αυτή θα πρέπει να είναι σταδιακή και 

να αρχίσει με τη μεταφορά μόνο του 10% του χρέους που υπερβαίνει το όριο του 

Μάαστριχτ, το 60% του ΑΕγχΠ· οι επόμενες μεταφορές θα πρέπει να γίνουν σταδιακά·  

- περιορισμός της συμμετοχής στα κράτη μέλη που δεν υπόκεινται σε πλήρες πρόγραμμα 

προσαρμογής· πρόβλεψη για σταδιακή προσχώρηση των κρατών μελών που έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα προσαρμογής· οι μεταβατικές διευθετήσεις για τη 

συμμετοχή κρατών μελών που υπόκεινται σε πρόγραμμα προσαρμογής θα πρέπει να 

αξιολογηθούν κατάλληλα·  

- υποχρέωση των κρατών μελών να εξοφλήσουν αυτόνομα το μεταφερθέν χρέος εντός 

προθεσμίας αναφοράς 25 ετών· 

- αυστηρή εφαρμογή προϋποθέσεων που μπορούν να έχουν τη μορφή (i) κατάθεσης 

εμπράγματων εγγυήσεων· (ii) δέσμευσης για την εφαρμογή σχεδίων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·  

- εφαρμογή των ποσοτικών δημοσιονομικών κανόνων του ενισχυμένου πλαισίου της ΟΝΕ, 

προκειμένου να περιοριστούν τα χρέη που παραμένουν υπό την αποκλειστική ευθύνη των 

συμμετεχόντων κρατών μελών σε μέγιστο ποσοστό 60% του ΑΕγχΠ·  

- ενίσχυση του συντονισμού με την εφαρμογή του νέου πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνησης σε συνδυασμό με μια ενισχυμένη ατζέντα ΕΕ 2020 και δεσμευτικό 

πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπό την εποπτεία της Επιτροπής· 

-  πρόβλεψη διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών εξόδου για τα κράτη μέλη· θα πρέπει 

να παρέχονται κίνητρα για την παραμονή τους, και συνεπώς η έξοδος θα πρέπει να είναι 

δαπανηρή· η αθέτηση των δεσμεύσεων κατά την αρχική φάση θα πρέπει να συνεπάγεται 

άμεση διακοπή της αρχικής φάσης, ενώ η αθέτηση των δεσμεύσεων σε οποιαδήποτε 

στιγμή θα πρέπει να συνεπάγεται την κατάπτωση της εμπράγματης ασφάλειας που έχει 

κατατεθεί στο Ταμείο·  

2. Έκδοση ευρωγραμματίων (eurobills) για την προστασία των κρατών μελών από 

κρίσεις ρευστότητας 



Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την άμεση συγκρότηση συστήματος έκδοσης κοινών 

βραχυπρόθεσμων τίτλων χρέους βάσει των ακόλουθων αρχών: 

- σύσταση οργανισμού ή χρήση ήδη υφιστάμενης οντότητας για την έκδοση 

ευρωγραμματίων, με συμμετοχή όλων των κρατών της ευρωζώνης που δεν υπάγονται σε 

πλήρες πρόγραμμα προσαρμογής· πρόβλεψη για σταδιακή προσχώρηση των κρατών 

μελών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα προσαρμογής τους·  

-  τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης μπορεί να επιβαρύνονται με προσαυξημένο επιτόκιο·  

- μέγιστη ληκτότητα των ευρωγραμματίων (που θα ανέρχονται στο 10% του ΑΕγχΠ κατά 

μέγιστο), ώστε να είναι δυνατή η διαρκής παρακολούθηση και, λόγω της 

βραχυπρόθεσμης ληκτότητας, η συχνή ανανέωση των εγγυήσεων·  

- τα ευρωγραμμάτια αντικαθιστούν όλους τους βραχυπρόθεσμους τίτλους χρέους που 

εκδίδονται από τα κράτη μέλη, τα οποία συνεπώς παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα 

για την έκδοση δικών τους τίτλων χρέους με μεγαλύτερη ληκτότητα, οι οποίοι θα πρέπει 

να παρακολουθούνται και να περιορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες, τη δημοσιονομική 

κατάσταση και το ποσοστό χρέους κάθε χώρας·  

-  λήψη μέτρων για τον συντονισμό της έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους που δεν 

καλύπτονται από κανένα πλαίσιο αμοιβαιοποίησης·  

- πρόβλεψη για συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, σύμφωνα με τους συνταγματικούς 

κανόνες κάθε κράτους μέλους. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης Van Rompuy 

σχετικά με μία γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Βήμα 2 – Μερική κοινή έκδοση τίτλων χρέους – Εισαγωγή των μπλε ομολόγων: ετήσια 

κατανεμημένο χρέος ≤ 60 % του ΑΕγχΠ, προς έκδοση χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης 

Η Επιτροπή μελετά και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συμπεράσματά της σχετικά 

με τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για ένα σύστημα κατανομής του χρέους που δεν 

υπερβαίνει το 60% του ΑΕγχΠ με προοπτική την από κοινού έκδοση τίτλων χρέους, με 

διασφάλιση μέσω εθνικών φρένων χρέους ή άλλων κατάλληλων μηχανισμών πρόληψης του 

ηθικού κινδύνου, σύμφωνα με αρχές όπως : 

- περιορισμός της συμμετοχής στα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το κοινοτικοποιημένο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, βάσει 

του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 

(ΣΣΣΔ), και δεν υπόκεινται σε πλήρες πρόγραμμα προσαρμογής· 

- αυστηρός περιορισμός του ποσού του χρέους που θα εκδοθεί με από κοινού και εις 

ολόκληρον ευθύνη σε ποσοστό μικρότερο του 60% του ΑΕγχΠ, με την υποχρέωση των 

συμμετεχόντων μελών να μην εκδίδουν τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 

εκτός της κοινής έκδοσης· 

- η τελική απόφαση για την κατανομή των μπλε ομολόγων και τις αντίστοιχες εγγυήσεις 

τους λαμβάνεται από τα εθνικά κοινοβούλιο όλων των συμμετεχουσών χωρών· 



- υποχρέωση των συμμετεχόντων κρατών μελών να καταθέτουν εμπράγματες ασφάλειες· 

- σχεδιασμός μηχανισμού κατανομής ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη την τήρηση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, τον οικονομικό κύκλο και το ιστορικό των διαφορών 

επιτοκίου και θα σταθμίζεται βάσει των δανειοληπτικών αναγκών. 

Βήμα 3 – Πλήρως κοινή έκδοση εθνικού δημόσιου χρέους με τροποποίηση της Συνθήκης  

Με βάση το έργο της επιτροπής, μετά από όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του νομικού 

πλαισίου της ΕΕ και, αν χρειασθεί, της Συνθήκης, και αφού λάβει υπόψη, ενδεχομένως, 

τροποποιήσεις των συνταγμάτων των κρατών μελών, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη 

συγκρότηση συστήματος κοινής έκδοσης ομολόγων σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 

- περιορισμός της συμμετοχής στα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στη φάση 2· 

- δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας διαχείρισης χρέους για την έκδοση ομολόγων·  

- δημιουργία κατάλληλων, δημοκρατικά νομιμοποιημένων θεσμικών μηχανισμών, 

επιφορτισμένων, μεταξύ άλλων, με την εποπτεία και τον συντονισμό των εθνικών 

δημοσιονομικών πολιτικών και το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την 

εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς· 

Βήμα 4 – Κοινή έκδοση γνήσιων ευρωπαϊκών τίτλων χρέους σε συνδυασμό με έναν 

ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τροποποίηση της Συνθήκης 

Η Επιτροπή, αφού επεξεργαστεί όλες τις πιθανές τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου της ΕΕ 

και, ενδεχομένως, του νομικού πλαισίου της ευρωζώνης, υποβάλλει προτάσεις για ενδεχόμενη 

έκδοση ομολόγων με σκοπό τη χρηματοδότηση ενωσιακών επενδύσεων για δημόσια αγαθά της 

ΕΕ (π.χ. υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη κτλ.), με στόχο τη διευκόλυνση των προσαρμογών 

στους κραδασμούς που πλήττουν συγκεκριμένες χώρες μέσω της πρόβλεψης κάποιου βαθμού 

απορρόφησης σε κεντρικό επίπεδο, και τη διευκόλυνση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τη δυνητική ανάπτυξη σε σχέση με ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο οικονομικής πολιτικής.  

 

 

 


