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στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη
σταθερότητα, τον συντονισµό και τη διακυβέρνηση
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Γενικό µέρος
Ιστορικό
1. Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις
28 και 29 Οκτωβρίου 2010, συµφωνήθηκε, επί της αρχής,
από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η θέσπιση µόνιµου µηχανισµού για την
αντιµετώπιση κρίσεων προκειµένου να διασφαλίζεται η
χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ
στο σύνολό της. Προς αυτόν τον σκοπό, κάλεσαν τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να διενεργήσει
τις σχετικές διαβουλεύσεις για µια περιορισµένη τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ).
Σε συνέχεια της έκθεσης που υπέβαλε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 16 και 17 Δεκεµβρίου 2010, αποφασίστηκε να κινηθεί άµεσα η απλοποιηµένη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48, παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωσης (εφεξής ΣΕΕ), έτσι ώστε να προβλεφθεί ρητά η
δυνατότητα θέσπισης από τα κράτη - µέλη µε νόµισµα το
ευρώ µόνιµου µηχανισµού σταθερότητας.
Στις 16 Δεκεµβρίου 2010, η βελγική κυβέρνηση υπέβαλε, σύµφωνα µε το άρθρο 48, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο ΣΕΕ, πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 136 της
ΣΛΕΕ σύµφωνα µε την οποία τα κράτη - µέλη µε νόµισµα
το ευρώ µπορούν να θεσπίσουν µηχανισµό σταθερότητας. Την ίδια ηµέρα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να διαβουλευθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 48, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο ΣΕΕ, µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά µε την πρόταση. Αποφάσισε επίσης να διαβουλευθεί µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσαν τις γνώµες που
απαιτούνται.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε στις 17 Δεκεµβρίου 2010 για την ανάγκη θέσπισης µόνιµου µηχανισµού σταθερότητας από τα κράτη µέλη της ζώνης του
ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας
(«ΕΜΣ») θα αναλάβει το έργο το οποίο διεκπεραιώνουν
επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΔΧΣ») και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Χρηµατοοικονοµικής Σταθεροποίησης («ΕΜΧΣ») παρέχοντας, όπου είναι αναγκαίο, χρηµατοπιστωτική συνδροµή σε κράτη - µέλη της ζώνης του ευρώ.
Στις 25 Μαρτίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 48, παράγραφος
6, δεύτερο εδάφιο ΣΕΕ, για την τροποποίηση του άρθρου 136 ΣΛΕΕ σχετικά µε µηχανισµό σταθερότητας για
τα κράτη - µέλη µε ζώνη ευρώ (απόφαση 2011/199/ΕΕ,
της 25ης Μαρτίου 2011, ΕΕ L 91, 1). Πιο συγκεκριµένα,

αποφασίστηκε η προσθήκη τρίτης παραγράφου στο άρθρο 136 ΣΛΕΕ µε αντικείµενο τη θέσπιση µηχανισµού
σταθερότητας από τα κράτη - µέλη µε νόµισµα το ευρώ.
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου υπόκειται στην
έγκριση του συνόλου των κρατών - µελών της ΕΕ σύµφωνα µε τις οικείες συνταγµατικές διαδικασίες κάθε
κράτους µέλους και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης σε όλα τα κράτη - µέλη, σε περίπτωση δε καθυστέρησης θα ισχύσει την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της τελευταίας κοινοποίησης περί έγκρισης.
Σε συνέχεια των συµπερασµάτων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 25 Μαρτίου 2011 περί θεσπίσεως ευρωπαϊκού µηχανισµού σταθερότητας, υπογράφηκε
Συνθήκη µε συµβαλλόµενα µέρη τα κράτη - µέλη της ζώνης του ευρώ, ήτοι, το Βασίλειο του Βελγίου, την Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, την Δηµοκρατία
της Εσθονίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική Δηµοκρατία,
το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δηµοκρατία, την Ιταλική Δηµοκρατία, την Κυπριακή Δηµοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, τη Μάλτα, το Βασίλειο
των Κάτω Χωρών, τη Δηµοκρατία της Αυστρίας, την Πορτογαλική Δηµοκρατία, την Δηµοκρατία της Σλοβενίας, τη
Σλοβακική Δηµοκρατία και τη Δηµοκρατία της Φινλανδίας που είναι και «µέλη του ΕΜΣ».
Στις 21 Ιουλίου του 2011 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών - µελών µε νόµισµα το ευρώ συµφώνησαν να «αυξηθεί η ευελιξία του ΕΜΣ µε επιβολή
κατάλληλων προϋποθέσεων», προκειµένου να βελτιωθεί
η αποτελεσµατικότητα της χρηµατοπιστωτικής συνδροµής και να αποτραπεί ο κίνδυνος µετάδοσης µιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι είναι αναγκαία η
αυστηρή τήρηση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της ενοποιηµένης µακροοικονοµικής εποπτείας, ιδιαίτερα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του
πλαισίου µακροοικονοµικών ανισορροπιών και των κανόνων οικονοµικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελώντας την πρώτη γραµµή άµυνας έναντι καταστάσεων κρίσης εµπιστοσύνης που επηρεάζουν τη
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ.
Στις 9 Δεκεµβρίου 2011 οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών - µελών µε νόµισµα το ευρώ αποφάσισαν να προχωρήσουν προς µια ισχυρότερη οικονοµική ένωση που θα περιλαµβάνει ένα νέο δηµοσιονοµικό συµβόλαιο και ενισχυµένο συντονισµό σε θέµατα οικονοµικής πολιτικής και θα εφαρµοστεί µέσω διεθνούς συµφωνίας, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισµό
και τη Διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση («ΣΣΣΔ»). Η ΣΣΣΔ θα βοηθήσει στην ανάπτυξη
στενότερης συνεργασίας εντός της ζώνης του ευρώ, µε
σκοπό να διασφαλιστεί βιώσιµη, υγιή και εύρωστη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, και εποµένως αντιµετωπίζει µία από τις κύριες αιτίες της χρηµατοοικονοµικής αστάθειας. Η συνθήκη του ΕΜΣ και η ΣΣΣΔ αλληλοσυµπληρώνονται στην ενίσχυση της οικονοµικής ευθύνης και αλληλεγγύης εντός της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.
Επισηµαίνεται ότι η χρηµατοπιστωτική συνδροµή στο
πλαίσιο νέων προγραµµάτων υπό τον ΕΣΜ παρέχεται υπό την προϋπόθεση, ότι από 1ης Μαρτίου 2013, µε την
κύρωση της ΣΣΣΔ από το ενδιαφερόµενο µέλος του ΕΣΜ
και, αφότου λήξει η προθεσµία µεταφοράς του άρθρου 3
παράγραφος 2 της ΣΣΣΔ, της συµµόρφωσης προς τις α-
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παιτήσεις του εν λόγω άρθρου.
2. Με βάση την ισχυρή αλληλεξάρτηση εντός της ζώνης του ευρώ και τους σοβαρούς κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των κρατών - µελών µε νόµισµα το ευρώ που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο
σύνολό της, ο ΕΜΣ παρέχει στήριξη σταθερότητας βάσει
αυστηρών όρων, κατάλληλων για το επιλεγµένο µέσο
χρηµατοπιστωτικής συνδροµής, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών
- µελών της. Η αρχική µέγιστη δανειοδοτική ικανότητα
του ΕΜΣ ορίστηκε σε 500.000.000.000 EUR, συµπεριλαµβανοµένης της εκκρεµούς στήριξης σταθερότητας
της ΕΔΧΣ. Η επάρκεια της ενοποιηµένης µέγιστης δανειοδοτικής ικανότητας του ΕΜΣ και της ΕΔΧΣ, εντούτοις,
θα επαναξιολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της
συνθήκης για τον ΕΜΣ, ενώ µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοικητών του ΕΜΣ, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης.
Ως επακόλουθο της προσχώρησής του στη ζώνη του
ευρώ, ένα κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται και µέλος του ΕΜΣ µε πλήρη δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όπως ισχύει και για τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΜΣ συνεργάζεται πολύ στενά µε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο («ΔΝΤ») για την παροχή
στήριξης σταθερότητας, µε την επιδίωξη να συµµετέχει
ενεργά το ΔΝΤ, τόσο σε τεχνικό όσο και σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο. Ορίζεται επίσης ότι τα κράτη - µέλη
της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηµατοπιστωτική συνδροµή από τον ΕΜΣ απευθύνουν, εφόσον είναι δυνατόν,
ανάλογο αίτηµα και στο ΔΝΤ.
Επίσης, προβλέπεται ότι τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νόµισµα των οποίων δεν είναι το ευρώ («κράτη µέλη εκτός ζώνης του ευρώ») συµµετέχουν
σε ad hoc βάση µαζί µε τον ΕΜΣ σε πράξη στήριξης σταθερότητας για κράτη - µέλη της ζώνης ευρώ και στο
πλαίσιο αυτό καλούνται να συµµετέχουν, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις του ΕΜΣ κατά τη συζήτηση της
εν λόγω στήριξης σταθερότητας και της παρακολούθησής της.
Στις 20 Ιουνίου 2011, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδότησαν τα συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για τον ΕΜΣ
να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») να διεκπεραιώσουν
τα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη.
Στη δήλωσή της από 28 Νοεµβρίου 2010, η Ευρωοµάδα δήλωσε ότι τυποποιηµένες και ταυτόσηµες ρήτρες
συλλογικής δράσης («ΡΣΔ»), έτσι ώστε να διατηρηθεί η
ρευστότητα της αγοράς, θα συµπεριληφθούν στους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των νέων κρατικών οµολόγων της ζώνης του ευρώ. Όπως ζητήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης Μαρτίου 2011, οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τη συµπερίληψη των ΡΣΔ στους
κρατικούς τίτλους της ζώνης του ευρώ οριστικοποιήθηκαν από την Οικονοµική και Δηµοσιονοµική Επιτροπή.
Σύµφωνα µε την πρακτική του ΔΝΤ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προσήκουσα και αναλογική συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα εξετάζεται στις περιπτώσεις στις οποίες
η στήριξη σταθερότητας παρέχεται συνοδευόµενη από
προϋποθέσεις µε τη µορφή προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής.
Ο ΕΜΣ θα παρέχει, όπως το ΔΝΤ, στήριξη σταθερότη-

τας σε µέλος του ΕΜΣ όταν αυτό έχει µειωµένη δυνατότητα ή αντιµετωπίζει κίνδυνο να έχει µειωµένη δυνατότητα τακτικής πρόσβασης στη χρηµατοδότηση από τις αγορές. Αντικατοπτρίζοντας το γεγονός αυτό, οι αρχηγοί
κρατών ή κυβερνήσεων δήλωσαν ότι τα δάνεια ΕΜΣ θα
απολαύουν καθεστώτος προτιµησιακού πιστωτή όπως
και αυτά του ΔΝΤ, αποδεχόµενοι συγχρόνως ότι το καθεστώς προτιµησιακού πιστωτή του ΔΝΤ υπερισχύει έναντι αυτού του ΕΜΣ. Το καθεστώς αυτό θα παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας συνθήκης.
Στην περίπτωση που χρηµατοπιστωτική συνδροµή του
ΕΜΣ µε τη µορφή δανείων ΕΜΣ έπεται, όταν υφίσταται
ήδη, κατά την υπογραφή της συνθήκης για τον ΕΜΣ, ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοπιστωτικής συνδροµής, ο
ΕΜΣ θα απολαύει της ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας
µε όλα τα υπόλοιπα δάνεια και υποχρεώσεις του µέλους
αποδέκτη του ΕΜΣ, µε εξαίρεση τα δάνεια του ΔΝΤ. Τα
κράτη - µέλη της ζώνης του ευρώ θα υποστηρίξουν ισοδύναµο καθεστώς πιστωτή του ΕΜΣ και των άλλων κρατών που δανείζουν σε διµερή βάση, σε συντονισµό µε
τον ΕΜΣ.
Οι προϋποθέσεις δανεισµού από τον ΕΜΣ των κρατών
- µελών που υπόκεινται σε πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 40 της συνθήκης για τον ΕΜΣ,
καλύπτουν το κόστος χρηµατοδότησης και λειτουργίας
του ΕΜΣ και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προϋποθέσεις δανεισµού των Συµφωνιών για Διευκόλυνση
Χρηµατοπιστωτικής Συνδροµής που έχουν υπογραφεί
µεταξύ της ΕΔΧΣ, της Ιρλανδίας και της Central Bank of
Ireland (Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας), αφ’ ενός, και
της ΕΔΧΣ, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και της Banco
de Portugal (Τράπεζα της Πορτογαλίας), αφ’ ετέρου.
Οι διαφορές που αφορούν την ερµηνεία και την εφαρµογή της συνθήκης για τον ΕΜΣ και οι οποίες προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ή µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών και του ΕΜΣ υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).
Η εποπτεία µετά το πρόγραµµα θα ασκείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο που καθορίζεται στα άρθρα
121 και 136 της ΣΛΕΕ.
3. Στις 2 Mαρτίου 2012 τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο και την
Τσεχία συµφώνησαν το περιεχόµενο της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, µε σκοπό να
προαγάγουν τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, να αναπτύξουν ακόµα στενότερο συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ.
Η αναγκαιότητα για τη σύναψη της Συνθήκης αυτής
προέκυψε από την ανάγκη των κυβερνήσεων να διατηρούν υγιή και βιώσιµα δηµόσια οικονοµικά και να προλαµβάνουν την υπερβολική αύξηση του ελλείµµατος της
γενικής κυβέρνησης ως ουσιώδους σηµασίας θέµα για
τη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ
στο σύνολό της και, συνεπώς, την καθιέρωση συγκεκριµένων κανόνων, συµπεριλαµβανοµένου ενός «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισµού» και ενός αυτόµατου
µηχανισµού για τη θέσπιση διορθωτικών µέτρων.
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Επίσης, στο προοίµιο της Συνθήκης αποδίδεται έµφαση στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το έλλειµµά τους
της γενικής κυβέρνησης δεν υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους σε τιµές αγοράς και
ότι το χρέος τους της γενικής κυβέρνησης δεν υπερβαίνει ή ακολουθεί επαρκώς πτωτική πορεία προς το 60%
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους σε τιµές αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυµίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη, ως κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την υποχρέωση να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγµατοποίηση των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της οικονοµικής ένωσης, ιδίως την πρακτική της συσσώρευσης
χρέους εκτός των λογαριασµών της γενικής κυβέρνησης.
Στις 9 Δεκεµβρίου 2011 οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών - µελών της ζώνης του ευρώ συµφώνησαν σε µια ενισχυµένη αρχιτεκτονική για την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, που θα οικοδοµεί επί των
συνθηκών που αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει την υλοποίηση µέτρων που
λαµβάνονται βάσει των άρθρων 121, 126 και 136 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός τους είναι η ενσωµάτωση των διατάξεων της παρούσας συνθήκης όσο το δυνατόν συντοµότερα στις
συνθήκες που αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε βάση τις οποίες υποβλήθηκαν στις 23 Νοεµβρίου 2011 οι νοµοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη ζώνη του ευρώ, και συγκεκριµένα για
την ενίσχυση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής εποπτείας των κρατών - µελών τα οποία αντιµετωπίζουν ή απειλούνται µε σοβαρές δυσκολίες αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα. Επίσης υποβλήθηκαν
προτάσεις σχετικά µε κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δηµοσιονοµικών προγραµµάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης
του υπερβολικού ελλείµµατος των κρατών - µελών και
δηλώθηκε η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει περαιτέρω νοµοθετικές προτάσεις για τη ζώνη
του ευρώ σχετικά, ιδιαίτερα, µε την εκ των προτέρων υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα σχέδια έκδοσης χρεογράφων, τα προγράµµατα οικονοµικής εταιρικής σχέσης
που περιγράφουν λεπτοµερώς τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τα κράτη µέλη που υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, καθώς και τον συντονισµό των σηµαντικών σχεδίων µεταρρύθµισης της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών.
Β. Ειδικότερα
Επί του άρθρου 1
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 κυρώνεται και έχει την
ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγµατος, η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου
2011, που τροποποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ (EL 6.4.2011 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/1).
Σύµφωνα µε την προς έγκριση απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, προστίθεται τρίτη παράγραφος στο άρθρο 136 ΣΛΕΕ µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«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.».
Η υπό έγκριση ρύθµιση παρέχει ρητά τη δυνατότητα
στα κράτη - µέλη να θεσπίσουν µόνιµο µηχανισµό σταθερότητας µε σκοπό την αντιµετώπιση κρίσεων που είναι
δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ζώνης ευρώ στο σύνολό της.
Δεδοµένου ότι πρόκειται για την εξουσιοδότηση θέσπισης διακρατικού µηχανισµού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι αρµοδιότητες της Ένωσης (πρώτη σκέψη προοιµίου απόφασης 2011/199/ΕΕ) και, ως εκ τούτου, µπορεί να ακολουθηθεί η απλοποιηµένη διαδικασία αναθεώρησης του
άρθρου 48, παράγραφος 6 ΣΕΕ, η οποία δεν απαιτεί τη
σύγκληση Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και, στη συνέχεια,
Διακυβερνητικής Διάσκεψης.
Ο σκοπός του µηχανισµού σταθερότητας συνίσταται
στη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ
στο σύνολό της και, εποµένως, στη διατήρηση της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας της ίδιας
της Ένωσης (τέταρτη σκέψη προοιµίου απόφασης
2011/199/ΕΕ). Υπ’ αυτό το πρίσµα, συµφωνήθηκε, επίσης, ότι δεν θα απαιτείται πλέον η χρήση του άρθρου
122 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για τους σκοπούς αυτούς
(τέταρτη σκέψη προοιµίου απόφασης 2011/199/ΕΕ).
Τέλος, προβλέπεται µε γενικό τρόπο ότι η παροχή
χρηµατοοικονοµικής συνδροµής θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους (strict conditionality), οι οποίοι εξειδικεύθηκαν στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
16ης και 17ης Δεκεµβρίου 2010, καθώς και στην ίδια τη
Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας.
Επί του άρθρου 2
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 κυρώνεται και έχει την
ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγµατος, η Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ) µεταξύ των κρατών - µελών της ζώνης
του ευρώ, ήτοι του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας.
Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ είναι υποχρεωτικά
κράτη - µέλη του ΕΜΣ. Στη συνθήκη αυτή ορίζονται τα
θέµατα που αφορούν τη σύσταση και το σκοπό του. Στο
άρθρο 3 ορίζεται ειδικότερα ότι «Ο σκοπός του ΕΜΣ είναι η κινητοποίηση της χρηµατοδότησης και η παροχή
στήριξης σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγµένο µέσο χρηµατοδοτικής συνδροµής, προς όφελος των µελών του ΕΜΣ που αντιµετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη
της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας της ζώνης του
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ευρώ στο σύνολό της και των κρατών - µελών της. Προς
τον σκοπό αυτό, ο ΕΜΣ έχει το δικαίωµα να αντλεί κεφάλαια µε την έκδοση χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή µε τη
σύναψη χρηµατοοικονοµικών ή λοιπών συµφωνιών ή
ρυθµίσεων µε µέλη του ΕΜΣ, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα ή άλλα τρίτα µέρη.»
Επίσης, στη συνθήκη αυτή περιλαµβάνονται διατάξεις
που αφορούν
- τη διακυβέρνηση και συγκεκριµένα τη δοµή και τους
κανόνες ψηφοφορίας, τα όργανα διοίκησης (συµβούλιο
διοικητών, συµβούλιο διευθυντών, διευθύνων σύµβουλος),
- το κεφάλαιο (εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο, προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου, αλλαγές στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο, κλείδα κατανοµής),
- τη λειτουργία (αρχές, διαδικασία για τη χορήγηση
στήριξης σταθερότητας, προληπτική χρηµατοπιστωτική
συνδροµή του ΕΜΣ, χρηµατοπιστωτική συνδροµή για
την ανακεφαλαιοποίηση χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων κράτους µέλους του ΕΜΣ, δανειοδότηση από τον
ΕΜΣ, µηχανισµός στήριξης πρωτογενών αγορών, µηχανισµός στήριξης δευτερογενών αγορών, επανεξέταση
του καταλόγου των µέσων χρηµατοπιστωτικής συνδροµής, πολιτική τιµολόγησης, δανειοληπτικές δραστηριότητες),
- τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση (επενδυτική πολιτική, πολιτική σε θέµατα µερισµάτων, αποθεµατικό και λοιπά κεφάλαια, κάλυψη ζηµιών, προϋπολογισµός, ετήσιοι
λογαριασµοί, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, Συµβούλιο ελεγκτών),
- τις γενικές διατάξεις εφαρµογής της Συνθήκης (τόπος, νοµικό καθεστώς, προνόµια και ασυλίες, προσωπικό
του EMΣ, επαγγελµατικό απόρρητο, ασυλίες προσώπων,
φορολογική απαλλαγή, ερµηνεία και επίλυση διαφορών,
διεθνής συνεργασία),
- τις µεταβατικές ρυθµίσεις (σχέση µε δανειοδότηση
από ΕΔΧΣ, µεταβίβαση των ενισχύσεων της ΕΔΧΣ, καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, προσωρινή διόρθωση
της κλείδας κατανοµής, αρχικοί διορισµοί),
- τις τελικές διατάξεις (προσχώρηση, παραρτήµατα κατάθεση, κύρωση, αποδοχή ή έγκριση συνθήκης ). Τα Παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
Συνθήκης είναι:
1) Παράρτηµα Ι: Κλείδα κατανοµής του ΕΜΣ, και
2) Παράρτηµα ΙΙ: Εγγραφές στο εγκεκριµένο µετοχικό
κεφάλαιο.
Επί του άρθρου 3
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 κυρώνεται η Συνθήκη
για τη σταθερότητα, τον συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση µεταξύ των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εξαίρεση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Τσεχίας.
Στη συνθήκη αυτή περιλαµβάνονται διατάξεις µε τις οποίες συµφωνείται η ενίσχυση του οικονοµικού πυλώνα
της ΟΝΕ, θεσπίζοντας ένα σύνολο κανόνων που αποβλέπει στην προώθηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
µέσω ενός δηµοσιονοµικού συµφώνου, στην ενίσχυση
του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών τους και
στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, υποστηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση των
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιµη ανάπτυξη,
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα η συνοχή
και σχέση της συνθήκης αυτής µε το δίκαιο της Ένωσης,
το περιεχόµενο του Δηµοσιονοµικού Συµφώνου και συγκεκριµένα όσον αφορά την εφαρµογή του «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισµού» που καθορίζεται στο άρθρο 3 της συνθήκης αυτής, ορίζεται ότι η εν λόγω παρακολούθηση θα διεξάγεται µε τον καθορισµό, για κάθε
συµβαλλόµενο µέρος, ειδικών ανά χώρα µεσοπρόθεσµων στόχων και χρονοδιαγραµµάτων σύγκλισης, κατά
περίπτωση.
Στο πλαίσιο αυτό:
- Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά βάσει κοινά συµφωνηµένης µεθόδου, οι
κύριες παράµετροι της οποίας πρέπει επίσης να ενηµερώνονται τακτικά, αντικατοπτρίζοντας δεόντως τους
κινδύνους άµεσων και έµµεσων υποχρεώσεων για τα δηµόσια οικονοµικά, όπως έχουν ενσωµατωθεί στους στόχους του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
- Η επαρκής πρόοδος προς τους µεσοπρόθεσµους
στόχους θα πρέπει να αξιολογείται βάσει συνολικής αξιολόγησης µε σηµείο αναφοράς το διαρθρωτικό ισοζύγιο, συµπεριλαµβανοµένης ανάλυσης δαπανών χωρίς να
υπολογίζονται τα µέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για
την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011 («αναθεωρηµένο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης»),
- Ο διορθωτικός µηχανισµός τον οποίον καλούνται να
θεσπίσουν τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να αποσκοπεί στη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τον µεσοπρόθεσµο στόχο ή την πορεία προσαρµογής, συµπεριλαµβανοµένου του σωρευτικού αντίκτυπου τους για τη δυναµική του δηµόσιου χρέους,
- Η συµµόρφωση µε την υποχρέωση των συµβαλλόµενων µερών για τη µεταφορά του «κανόνα ισοσκέλισης
του προϋπολογισµού» στα εθνικά νοµικά συστήµατά
τους, µέσω δεσµευτικών, µόνιµων και, κατά προτίµηση,
συνταγµατικών διατάξεων, θα πρέπει να υπάγεται στην
αρµοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Για το περιεχόµενο των συµφωνηθέντων έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής:
- το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να επιβάλει την καταβολή κατ’
αποκοπή ποσού ή χρηµατικής ποινής σε κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει παραλείψει να
συµµορφωθεί µε συγκεκριµένη απόφασή του και
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κριτήρια για
τον προσδιορισµό του κατ’ αποκοπή ποσού ή της χρηµατικής ποινής που είναι καταβλητέα στο πλαίσιο του εν
λόγω άρθρου.
- Η ανάγκη να διευκολυνθεί η θέσπιση µέτρων, στο
πλαίσιο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα υπερβολικά ελλείµµατα, όσον αφορά τα κράτη
µέλη µε νόµισµα το ευρώ των οποίων ο προβλεπόµενος
ή υφιστάµενος λόγος του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαί-
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νει το 3%, ενισχύοντας παράλληλα σε σηµαντικό βαθµό
τον στόχο της εν λόγω διαδικασίας, που συνίσταται στο
να ενθαρρυνθεί και, εν ανάγκη, να υποχρεωθεί ένα κράτος µέλος να µειώσει το ενδεχοµένως διαπιστωθέν έλλειµµα,
- Η τήρηση της υποχρέωσης από τα συµβαλλόµενα µέρη των οποίων το χρέος της γενικής κυβέρνησης υπερβαίνει το 60% της τιµής αναφοράς να το µειώνουν, ως
κριτήριο αξιολόγησης, κατά ένα εικοστό ετησίως κατά
µέσο όρο,
- Η ανάγκη να γίνει σεβαστός, κατά την εφαρµογή της
παρούσας συνθήκης, ο ιδιαίτερος ρόλος των κοινωνικών
εταίρων, όπως αναγνωρίζεται από τους νόµους ή τα εθνικά συστήµατα καθενός εκ των συµβαλλόµενων µερών.
Τέλος, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
- Καµία διάταξη της συνθήκης αυτής δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως διάταξη που µεταβάλλει µε οποιονδήποτε
τρόπο τους όρους οικονοµικής πολιτικής υπό τους οποίους χορηγήθηκε χρηµατοοικονοµική ενίσχυση σε συµβαλλόµενο µέρος σε πρόγραµµα σταθεροποίησης στο οποίο συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη - µέλη
της ή το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
- Η εύρυθµη λειτουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης επιβάλλει στα συµβαλλόµενα µέρη να εργαστούν από κοινού προς µια οικονοµική πολιτική στο
πλαίσιο της οποίας, βασιζόµενα στους µηχανισµούς συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής, όπως καθορίζεται
στις συνθήκες που αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαµβάνουν τις αναγκαίες δράσεις και
θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα σε όλους τους τοµείς καίριας σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία της ζώνης
του ευρώ,
- Τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν πιο ενεργά την ενισχυµένη συνεργασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στα άρθρα 326 έως 334 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπονοµεύεται η εσωτερική αγορά, και την επιθυµία τους να κάνουν πλήρη χρήση ειδικών µέτρων για τα κράτη µέλη µε
νόµισµα το ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και µιας διαδικασίας προηγούµενης συζήτησης και συντονισµού, µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών µε νόµισµα το ευρώ, όλων των σχεδιαζόµενων από αυτά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων οικονοµικής πολιτικής, µε σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών.
- Η χρηµατοπιστωτική συνδροµή στο πλαίσιο νέων
προγραµµάτων υπό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας θα παρέχεται υπό την προϋπόθεση, από 1ης Μαρτίου 2013, της επικύρωσης της συνθήκης αυτής από το
ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος και, αφότου λήξει
η προθεσµία µεταφοράς του άρθρου 3 παράγραφος 2
της παρούσας συνθήκης, της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται από την συνθήκη
αυτή από την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την
κατάθεση του δικού τους εγγράφου επικύρωσης, εφόσον η συνθήκη ισχύει κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία,
ενώ τα κράτη µέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. ήτοι η Δηµοκρατία της Βουλγαρίας, το Βασίλειο της Δανίας, η Δηµοκρατία της Λεττονίας, η Δηµοκρατία της Λιθουανίας, η
Ουγγαρία, η Δηµοκρατία της Πολωνίας, η Ρουµανία και
το Βασίλειο της Σουηδίας που διαθέτουν, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής αυτής της συνθήκης, παρέκκλιση ή
εξαίρεση από τη συµµετοχή στο ενιαίο νόµισµα και οι οποίες ενδέχεται να δεσµεύονται, για όσο διάστηµα αυτή
η παρέκκλιση ή εξαίρεση δεν έχει καταργηθεί, µόνον από συγκεκριµένες διατάξεις (τίτλοι III και IV) της συνθήκης.
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για τη ψήφισή
του.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Σ. Δήµας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
του Συντάγµατος, η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το άρθρο
136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη
- µέλη µε νόµισµα το ευρώ (EL 6.4.2011 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/1), το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

2

3

Για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η. VAN ROMPUY»
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Άρθρο δεύτερο
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
του Συντάγµατος, η Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ι-

σπανίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της
Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 2
Φεβρουαρίου 2012, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο τρίτο
Κύρωση της Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
του Συντάγµατος, η Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλ-

λικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας,
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της
Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, που
έγινε στις Βρυξέλλες στις 2 Μαρτίου 2012, το κείµενο
της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει
ως εξής:
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Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος

Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας που έγινε στις Βρυξέλλες στις 2 Φεβρουαρίου 2012.
(άρθρο 2)

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
25ης Μαρτίου 2011 που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου δεύτερου αυτής, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 48 αυτής και της Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση που κυρώνεται µε το άρθρο τρίτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Σ. Δήµας

Αριθµ. 78/18/2012
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που
τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.»
I. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου κυρώνονται
και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγµατος η κάτωθι Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
και οι κάτωθι Συνθήκες:
Α. Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25ης
Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ.
(άρθρο 1)
Β. Η Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου,
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής
Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής

Γ. Η Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισµό και
τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεµβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας,
της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. (άρθρο 3)
II. Ειδικότερα:
Α. Με τις διατάξεις της Απόφασης του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011 προβλέπονται κυρίως τα εξής:
1. Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
σύµφωνα µε την οποία 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.
2. Η κυρούµενη Απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί όλες οι κοινοποιήσεις, από τα κράτη - µέλη στον
Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου για την ολοκλήρωση
των διαδικασιών έγκρισης της σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες τους, ή, άλλως, την
πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της παραλαβής της
τελευταίας από τις κοινοποιήσεις αυτές.
Β. Με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη θέσπιση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας µεταξύ των
κρατών µελών της ζώνης του ευρώ προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
1.α. Τα συµβαλλόµενα µέρη (τα κράτη - µέλη της ζώνης του ευρώ) συστήνουν µεταξύ τους διεθνή χρηµατοδοτικό οργανισµό, που θα καλείται «Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας» («ΕΜΣ») και καθίστανται µέλη
του Μηχανισµού αυτού.
β. Η συµµετοχή στον ΕΜΣ είναι ανοιχτή στα άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 140 παράγραφος 2 της «ΣΛΕΕ» για την κατάργηση της παρέκκλισής τους από την υιοθέτηση του ευρώ.
2. Ο σκοπός του ΕΜΣ είναι η κινητοποίηση της χρηµατοδότησης και η παροχή στήριξης σταθερότητας, υπό
αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγµένο µέσο
χρηµατοδοτικής συνδροµής, προς όφελος των µελών
του ΕΜΣ που αντιµετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά
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προβλήµατα χρηµατοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη
για τη διαφύλαξη της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών
- µελών της. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΕΜΣ έχει το δικαίωµα να αντλεί κεφάλαια µε την έκδοση χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή µε τη σύναψη χρηµατοοικονοµικών ή λοιπών συµφωνιών ή ρυθµίσεων µε µέλη του ΕΜΣ, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα ή άλλα τρίτα µέρη.
3. Τίθενται κανόνες για τη διακυβέρνηση του ΕΜΣ και
ορίζονται κυρίως τα εξής:
α. Ο ΕΜΣ διαθέτει συµβούλιο διοικητών και συµβούλιο
διευθυντών, καθώς και διευθύνοντα σύµβουλο και λοιπό
ειδικό προσωπικό, ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι αποφάσεις του συµβουλίου διοικητών και του συµβουλίου διευθυντών λαµβάνονται µε αµοιβαία συµφωνία, ειδική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία. Για όλες τις αποφάσεις απαιτείται απαρτία 2/3 των µελών µε δικαίωµα ψήφου που
να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 2/3 των δικαιωµάτων ψήφου. Κάθε µέλος του ΕΜΣ ορίζει ένα διοικητή και
έναν αναπληρωτή διοικητή. Οι ορισµοί αυτοί είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγµή. Ο διοικητής είναι µέλος της κυβέρνησης του εν λόγω µέλους του ΕΣΜ υπεύθυνο για τα
οικονοµικά θέµατα. Κάθε διοικητής ορίζει ένα διευθυντή
και έναν αναπληρωτή διευθυντή µεταξύ ατόµων τα οποία διαθέτουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε οικονοµικά και δηµοσιονοµικά θέµατα.
β. Τα δικαιώµατα ψήφου εκάστου µέλους του ΕΜΣ, τα
οποία ασκούνται από το πρόσωπο που έχει διορίσει το
µέλος ή από τον αντιπρόσωπο αυτού του προσώπου στο
συµβούλιο διοικητών ή στο συµβούλιο διευθυντών, ισούνται µε τον αριθµό των µεριδίων που του έχουν διανεµηθεί στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ, όπως
προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ.
4.α. Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε
700.000.000.000 EUR. Διαιρείται σε επτά εκατοµµύρια
µερίδια ονοµαστικής αξίας 100.000 EUR έκαστο, που είναι διαθέσιµα προς εγγραφή σύµφωνα µε την αρχική
κλείδα κατανοµής που προβλέπεται στο άρθρο 11 και υπολογίζεται στο παράρτηµα Ι.
Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο χωρίζεται σε µερίδια καταβεβληµένου κεφαλαίου και σε µερίδια καταβλητέου κεφαλαίου. Η αρχική συνολική σωρευτική ονοµαστική αξία των µεριδίων καταβεβληµένου κεφαλαίου ανέρχεται σε 80.000.000.000 EUR.
Τα µέλη του ΕΜΣ αναλαµβάνουν αµετακλήτως και άνευ όρων να συνεισφέρουν στο εγκεκριµένο µετοχικό
κεφάλαιο βάσει της κλείδας κατανοµής του στο παράρτηµα Ι. Ανταποκρίνονται εγκαίρως σε όλες τις προσκλήσεις καταβολή κεφαλαίου σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη.Η ευθύνη κάθε µέλους του ΕΜΣ περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στο µερίδιό του στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο στην τιµή
έκδοσής του. Κανένα µέλος του ΕΜΣ δεν ευθύνεται, λόγω της ιδιότητάς του αυτής, για υποχρεώσεις του ΕΜΣ.
Οι υποχρεώσεις των µελών του ΕΜΣ να συνεισφέρουν
στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε την
παρούσα συνθήκη δεν επηρεάζονται εάν οποιοδήποτε
µέλος του ΕΜΣ καταστεί επιλέξιµο για χρηµατοπιστωτική συνδροµή από τον ΕΜΣ ή λαµβάνει τέτοια συνδροµή.
β. Το συµβούλιο διοικητών µπορεί να απαιτήσει ανά
πάσα στιγµή την καταβολή εγκεκριµένου µη καταβληθέντος κεφαλαίου και να ορίσει κατάλληλη χρονική περίοδο για την καταβολή του από τα µέλη του ΕΜΣ για τους
αναφερόµενους λόγους. Καταβολή εγκεκριµένου µη κα-

ταβληθέντος κεφαλαίου µπορεί να ζητήσει και ο Διευθύνων Σύµβουλος εάν χρειάζεται προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν αδυναµία πληρωµής του ΕΣΜ για οιαδήποτε
προγραµµατισµένη ή άλλου είδους οφειλή σε πιστωτές
του ΕΜΣ.
γ. Το συµβούλιο διοικητών επανεξετάζει τακτικά και
τουλάχιστον ανά πενταετία τη µέγιστη δανειοδοτική ικανότητα και την επάρκεια του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου του ΕΜΣ και δύναται να αποφασίσει να αλλάξει
το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω απόφαση
αρχίζει να ισχύει αφού τα µέλη του ΕΜΣ έχουν κοινοποιήσει στον θεµατοφύλακα την ολοκλήρωση των εφαρµοστέων εθνικών διαδικασιών τους.
δ. Η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο του ΕΜΣ βασίζεται, µε την επιφύλαξη της οριζόµενης αρχικά στο Παράρτηµα I και της
δυνατότητας προσαρµογής της, στην κλείδα για την εγγραφή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των µελών του
ΕΜΣ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 29
του πρωτοκόλλου (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («καταστατικό του ΕΣΚΤ»)
που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΛΕΕ.
ε. Σύµφωνα µε την αρχική κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου του
ΕΜΣ, η κλείδα της Ελληνικής δηµοκρατίας ανέρχεται σε
2,8167%, που αντιστοιχεί σε 197.169 µερίδια και σε
19.716.900.000 ευρώ του εγκεκριµένου κεφαλαίου.
5.α. Καθορίζονται οι αρχές και η διαδικασία για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας. Βάσει αίτησης του κράτους µέλους του ΕΜΣ και εκτίµησης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, το συµβούλιο διοικητών δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει, κατ’ αρχήν,
στήριξη σταθερότητας στο ενδιαφερόµενο µέλος του
ΕΜΣ µε τη µορφή διευκόλυνσης χρηµατοπιστωτικής
συνδροµής.
β. Εάν εκδοθεί απόφαση για στήριξη, το συµβούλιο διοικητών αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή– σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού
µε το ΔΝΤ – να διαπραγµατευθεί µε το ενδιαφερόµενο
µέλος του ΕΜΣ µνηµόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου θα
περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται µε
τη διευκόλυνση χρηµατοπιστωτικής συνδροµής. Τα µέσα
χρηµατοπιστωτικής συνδροµής είναι:
– Η προληπτική χρηµατοπιστωτική συνδροµή.
– Η χρηµατοπιστωτικής συνδροµή µέσω δανείων σε
κράτος µέλος του ΕΜΣ για τον συγκεκριµένο σκοπό της
ανακεφαλαιοποίησης των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων αυτού.
– Η χρηµατοπιστωτική συνδροµή µε τη µορφή δανείου
σε µέλος του ΕΜΣ.
– Η αγορά οµολόγων µέλους του ΕΜΣ στην πρωτογενή αγορά (Μηχανισµός στήριξης πρωτογενών αγορών)
– Διευθετήσεις για πράξεις στη δευτερογενή αγορά
σε σχέση µε τα οµόλογα µέλους του ΕΜΣ (Μηχανισµός
στήριξης δευτερογενών αγορών)
6. Ρυθµίζονται θέµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του ΕΜΣ και τίθενται γενικές και µεταβατικές διατάξεις.
Η πληρωµή των καταβεβληµένων µεριδίων του αρχικώς εγγεγραµµένου ποσού από κάθε µέλος του ΕΜΣ
πραγµατοποιείται σε πέντε ετήσιες δόσεις, εκάστη ποσοστού 20% του συνολικού ποσού. Η πρώτη δόση κατα-
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βάλλεται από κάθε µέλος του ΕΜΣ εντός δεκαπέντε ηµερών µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης. Οι υπόλοιπες τέσσερις δόσεις καταβάλλονται εκάστη κατά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επέτειο της ηµεροµηνίας πληρωµής της πρώτης δόσης.
Γ. Με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Σταθερότητα,
τον Συντονισµό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση (ΣΣΣΔ) µεταξύ είκοσι πέντε (25)
κρατών - µελών της ζώνης του ευρώ προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
1.α. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, ως κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενισχύσουν τον οικονοµικό πυλώνα της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, θεσπίζοντας ένα σύνολο κανόνων που αποβλέπει
στην προώθηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µέσω ενός δηµοσιονοµικού συµφώνου, στην ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών τους και στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, υποστηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση των στόχων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιµη ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή.
β. Η ΣΣΣΔ ισχύει πλήρως για τα συµβαλλόµενα µέρη
µε νόµισµα το ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα
µέρα, στον βαθµό και υπό τους όρους που καθορίζονται
στο άρθρο 14 αυτής.
γ. Ορίζεται η συνοχή και η σχέση της ΣΣΣΔ µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.α. Τίθενται οι κανόνες του δηµοσιονοµικού συµφώνου, πρωταρχικός των οποίων είναι η υποχρέωση για ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική θέση της γενικής κυβέρνησης.
Επίσης, µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, σε περίπτωση
που παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις από τον µεσοπρόθεσµο στόχο ή την πορεία προσαρµογής σε αυτόν, τίθεται αυτοµάτως σε λειτουργία διορθωτικός µηχανισµός. Ο µηχανισµός περιλαµβάνει την υποχρέωση του
συγκεκριµένου συµβαλλόµενου µέρους να εφαρµόσει
µέτρα για τη διόρθωση των αποκλίσεων εντός ορισµένης
προθεσµίας.
β. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν στο εθνικό δίκαιο των
συµβαλλόµενων µερών το αργότερο ένα έτος µετά την
έναρξη ισχύος της κυρούµενης συνθήκης, µέσω διατάξεων δεσµευτικού και µόνιµου χαρακτήρα, κατά προτίµηση συνταγµατικού, ή άλλως διατάξεων των οποίων η
πλήρης τήρηση και εκπλήρωση κατοχυρώνονται µέσω
των διαδικασιών που διέπουν τον εθνικό προϋπολογισµό. Τα συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο τον προβλεπόµενο διορθωτικό µηχανισµό, βάσει κοινών αρχών που πρέπει να προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά κυρίως τον χαρακτήρα, την έκταση και το χρονοδιάγραµµα της διορθωτικής δράσης
που πρέπει να αναληφθεί, ακόµη και σε περίπτωση που
συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και τον ρόλο και την ανεξαρτησία των οργάνων που είναι αρµόδια,
σε εθνικό επίπεδο, για την παρακολούθηση της τήρησης
των καθοριζόµενων κανόνων. Ο εν λόγω διορθωτικός
µηχανισµός σέβεται απόλυτα τις εξουσίες των εθνικών
κοινοβουλίων.
3.α. Όταν ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης ενός συµβαλλόµενου µέρους προς το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν υπερβαίνει την τιµή αναφοράς του 60%
που αναφέρεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου (αριθ.

12) σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, που προσαρτάται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος τον µειώνει, ως
κριτήριο αξιολόγησης, κατά ένα εικοστό ετησίως κατά
µέσο όρο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1177/2011 του Συµβουλίου, της 8ης Νοεµβρίου 2011. Η
ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος που οφείλεται στην
παραβίαση του κριτηρίου χρέους αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 126 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Συµβαλλόµενο µέρος που υπάγεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος βάσει των Συνθηκών που αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής και οικονοµικής συνεργασίας που περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και διαρκή διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατός του. Το περιεχόµενο και η µορφή αυτών των
προγραµµάτων καθορίζονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υποβολή τους στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υιοθέτηση και η παρακολούθησή τους θα πραγµατοποιούνται εντός του πλαισίου των ισχυουσών διαδικασιών εποπτείας βάσει του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η εφαρµογή του προγράµµατος δηµοσιονοµικής και
οικονοµικής συνεργασίας, καθώς και τα σχετικά ετήσια
δηµοσιονοµικά σχέδια, θα παρακολουθούνται από το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
γ. Με στόχο να συντονίζουν καλύτερα τον σχεδιασµό
της έκδοσης εθνικών χρεογράφων τους, τα συµβαλλόµενα µέρη υποβάλλουν εκ των προτέρων έκθεση σχετικά µε την έκδοση των δηµόσιων χρεογράφων τους στο
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
4. Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων
(κατ’ αποκοπή ποσό ή χρηµατική ποινή ανάλογη των περιστάσεων που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,1 % του ΑΕΠ του) από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
συµβαλλόµενα µέρη που δεν συµµορφώνονται µε την
τυχόν απόφαση του ίδιου δικαστηρίου σχετικά µε την θέσπιση στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων του δηµοσιονοµικού συµφώνου και του σχετικού διορθωτικού µηχανισµού.
5. Με βάση τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να εργαστούν από κοινού για τη χάραξη οικονοµικής πολιτικής που να ευνοεί την καλή λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης και την οικονοµική
ανάπτυξη µέσω ενισχυµένης σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη
προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα σε όλους του τοµείς που είναι ζωτικής
σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία της ζώνης του ευρώ, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την
προώθηση της απασχόλησης, την περαιτέρω συµβολή
στη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και την ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας.
6. Τίθενται διατάξεις σχετικά µε τη διακυβέρνηση της
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ζώνης του ευρώ. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, οι αρχηγοί
κρατών ή κυβερνήσεων των συµβαλλόµενων µερών µε
νόµισµα το ευρώ συνέρχονται άτυπα σε συνόδους κορυφής για το ευρώ, µαζί µε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσκαλείται να συµµετέχει στις συνόδους αυτές. Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ διεξάγονται όταν
απαιτείται, και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, µε
στόχο να συζητούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη µε
νόµισµα το ευρώ θέµατα που αφορούν τις από κοινού ιδιαίτερες ευθύνες τους όσον αφορά το ενιαίο νόµισµα,
άλλα θέµατα τα οποία αφορούν τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και τους σχετικούς κανόνες και στρατηγικοί προσανατολισµοί για την άσκηση των οικονοµικών
πολιτικών για την αύξηση της σύγκλισης στη ζώνη του
ευρώ.
III. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα επί του Κρατικού
Προϋπολογισµού:
1. Ετήσια δαπάνη για το τρέχον και τα επόµενα τέσσερα (4) έτη (2012 – 2016) ύψους 450.672.000 Ευρώ, για
την καταβολή σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των µεριδίων που αντιστοιχούν στη συµµετοχή της Ελλάδας
στο καταβεβληµένο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ), µε αντίστοιχη αύξηση της
περιουσίας του Δηµοσίου.
2. Ενδεχόµενη συνολική δαπάνη ύψους έως
17.463.540.000 Ευρώ, από τη δυνατότητα πρόσκλησης,
ανά πάσα στιγµή, των συµβαλλοµένων µερών, για την
καταβολή του εγκεκριµένου µη καταβληθέντος κεφαλαίου του ΕΜΣ, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στη χώρα
µας, µε αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας του Δηµοσίου.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την επιβολή κυρώσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν συµµορφώνονται µε την τυχόν απόφαση του ίδιου δικαστηρίου σχετικά µε την θέσπιση
στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων του δηµοσιονοµικού συµφώνου και του σχετικού διορθωτικού µηχανισµού.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
O Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη
σταθερότητα, τον συντονισµό και τη διακυβέρνηση
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη για το τρέχον και τα επόµενα τέσσε-

ρα (4) έτη (2012 – 2016) ύψους 450.672.000 Ευρώ, για
την καταβολή σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των µεριδίων που αντιστοιχούν στη συµµετοχή της Ελλάδας
στο καταβεβληµένο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ), µε αντίστοιχη αύξηση της
περιουσίας του Δηµοσίου.
2. Ενδεχόµενη συνολική δαπάνη ύψους έως
17.463.540.000 Ευρώ, από τη δυνατότητα πρόσκλησης,
ανά πάσα στιγµή, των συµβαλλοµένων µερών, για την
καταβολή του εγκεκριµένου µη καταβληθέντος κεφαλαίου του ΕΜΣ, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στη χώρα
µας, µε αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας του Δηµοσίου.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την επιβολή κυρώσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν συµµορφώνονται µε την τυχόν απόφαση του ίδιου δικαστηρίου σχετικά µε την θέσπιση
στο εθνικό τους δίκαιο των κανόνων του δηµοσιονοµικού συµφώνου και του σχετικού διορθωτικού µηχανισµού.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευάγ. Βενιζέλος
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