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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
(2011/199/ΕΕ)
με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια περιορι
σμένη τροποποίηση της συνθήκης η οποία απαιτείται προς
τον σκοπό αυτό.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 48 παράγραφος 6,
Έχοντας υπόψη την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 136 της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η βελγική κυβέρνηση στις
16 Δεκεμβρίου 2010,

(3)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, η βελγική κυβέρνηση υπέβαλε,
σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της
ΣΕΕ, πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ με
την οποία προστίθεται παράγραφος σύμφωνα με την οποία
τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν
μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος ενεργοποιείται εφόσον
κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθε
ρότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, επισημαίνεται
δε ότι η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής
συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστη
ρούς όρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ταυτοχρό
νως συμπεράσματα ως προς τον μελλοντικό μηχανισμό στα
θερότητας (παράγραφοι 1 έως 4).

(4)

Ο μηχανισμός σταθερότητας θα παράσχει το απαραίτητο
εργαλείο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε
κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του
ευρώ στο σύνολό της, όπως συνέβη το 2010, και θα συν
δράμει, συνεπώς, στη διατήρηση της οικονομικής και χρη
ματοοικονομικής σταθερότητας της ίδιας της Ένωσης. Κατά
τη σύνοδό του στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, καθόσον ο παρών μηχανι
σμός προορίζεται να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική στα
θερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, το άρθρο
122 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν θα απαιτείται πλέον για
τους σκοπούς αυτούς. Ως εκ τούτου, οι αρχηγοί κρατών ή
κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποι
ηθεί για τους σκοπούς αυτούς.

(5)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απο
φάσισε να διαβουλευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρά
γραφος 6 δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ, με το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την πρόταση. Απο
φάσισε επίσης να διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1), η Επιτροπή (2) και
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (3), αντιστοίχως, εξέδωσαν
γνώμες σχετικά με την πρόταση.

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2),
Έχοντας λάβει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 48 παράγραφος 6 της συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
εφόσον αυτό αποφανθεί ομόφωνα ύστερα από διαβούλευση
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και, σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να εκδώ
σει απόφαση, η να οποία να τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει,
τις διατάξεις του τρίτου μέρους της συνθήκης για τη λει
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η απόφαση αυτή
δεν μπορεί να αυξάνει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται
στην Ένωση βάσει των συνθηκών και τίθεται σε ισχύ μόνο
μετά την έγκρισή της από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους
αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.
Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 και
29 Οκτωβρίου 2010, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων
συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν
μόνιμο μηχανισμό για την αντιμετώπιση κρίσεων προκειμέ
νου να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της
ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και κάλεσαν τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διενεργήσει διαβουλεύσεις

(1) Γνώμη της 23ης Μαρτίου 2011 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 15ης Φεβρουαρίου 2011 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη της 17ης Μαρτίου 2011 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα).
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Η τροποποίηση αφορά διάταξη του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ
και δεν αυξάνει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην
Ένωση βάσει των συνθηκών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 136 της συνθή
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

6.4.2011

σας απόφασης σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς
κανόνες τους.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2013,
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί όλες οι αναφερόμε
νες στην πρώτη παράγραφο κοινοποιήσεις, ή, άλλως, την πρώτη
ημέρα του μήνα που έπεται της παραλαβής της τελευταίας από
τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.
Άρθρο 3

«3.
Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπί
σουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφό
σον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η στα
θερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν
απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του
μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους.».

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα του
Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της παρού

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VAN ROMPUY

