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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημιμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν
θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1466/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Ιουλίου 1997

για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών

λει δέσμευση όλων των κρατών μελών, αλλά και να
αναληφθεί η διορθωτική δημοσιονομική δράση την
οποία τα κράτη μέλη θεωρούν αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων των εθνικών προγραμμάτων
σταθερότητας και σύγκλισης, οσάκις διαθέτουν στοι
χεία που μαρτυρούν ότι υπάρχει ή αναμένεται
σημαντική απόκλιση από το μεσοπρόθεσμο δημοσιο
νομικό στόχο-

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 103 παράγραφος 5 ,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
189 Γ της συνθήκης (2),
(3)

οτι στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισμα
τικής Ένωσης (ΟΝΕ), τα κράτη μέλη έχουν, σύμφω
να με το άρθρο 104 Γ της συνθήκης, σαφή υποχρέω
ση να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά
ελλείμματα- ότι βάσει του άρθρου 5 του πρωτοκόλ
λου αριθ . 11 της συνθήκης για ορισμένες διατάξεις
που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, η παράγραφος 1
του άρθρου 104 Γ δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο, εκτός εάν προχωρήσει στο τρίτο στάδιοότι η υποχρέωση , σύμφωνα με την οποία «τα κράτη
μέλη προσπαθούν να αποφεύγουν τα υπερβολικά
ελλείματα» (άρθρο 109 E παράγραφος 4), θα εξακο
λουθήσει να ισχύσει και για το Ηνωμένο Βασίλειο-

(4)

οτι η προσήλωση στο μεσοπροθεσμο στοχο μιας
σχεδόν ισοσκελισμένης ή πλεονασματικής δημοσιο
νομικής κατάστασης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη
να αντιμετωπίζουν τις συνήθεις κυκλικές διακυμάν
σεις, διατηρώντας το δημοσιονομικό έλλειμμα εντός
του ορίου της τιμής αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ -

(5 )

οτι θα πρεπει να συμπληρωθεί η διαδικασία πολυμε
ρούς εποπτείας του άρθρου 103 παράγραφοι 3 και 4
με τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίη
σης, μέσω του οποίου το Συμβούλιο θα εφιστά
εγκαίρως την προσοχή ενός κράτους μέλους στην
ανάγκη λήψης των απαραίτητων διορθωτικών δημο
σιονομικών μέτρων για την αποφυγή υπερβολικού
δημοσιονομικού ελλείμματος-

Εκτιμώντας:

(1)

ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης βασί
ζεται στην επιδίωξη υγιών δημόσιων οικονομικών
ως μέσου για την ενίσχυση των προϋποθέσεων για
την εξασφάλιση σταθερότητας τιμών και την επίτευ
ξη ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
που δημιουργεί απασχόληση-

(2)

ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης αποτε
λείται από τον παρόντα κανονισμό, o οποίος επιδιώ
κει την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής
κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών, από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου (3) για την επιτάχυνση
και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος και από το ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , της 17ης Ιουνίου 1997, για
το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (4), με το
οποίο, όπως ορίζει το άρθρο Δ της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, χαράζονται σταθεροί πολιτικοί
προσανατολισμοί για την αυστηρή και εμπρόθεσμη
εφαρμογή του συμφώνου , ιδίως δε να επιτευχθεί
μεσοπρόθεσμα σχεδόν ισοσκελισμένη η πλειονασμα
τική δημοσιονομική κατάσταση, πράγμα που αποτε

(') ΕΕ αριθ. C 368 της 6. 12. 1996, σ. 9.

(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου
1996 (ΕΕ αριθ. C 380 της 16. 12. 1996, σ. 28), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 1997 (ΕΕ αριθ . C 146 της
30. 5 . 1997 , σ. 26) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της 29ης Μαΐου 1997 (ΕΕ αριθ. C 182 της 16. 6. 1997).
(?) Βλέπε σ. 6 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4) ΕΕ αριθ. C 236 της 2. 8." 1997, σ. 1 .
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ότι η διαδικασία πολυμερούς εποπτείας του άρθρου
103 παράγραφοι 3 και 4 θα πρέπει επίσης να συνεχί
σει να καλύπτει το σύνολο των οικονομικών εξελίξε
ων σε κάθε κράτος μέλος και στην Κοινότητα,
καθώς και τη συμβατότητα των οικονομικών πολιτι
κών με τους γενικούς οικονομικούς προσανατολι

υπερβολιxές διακυμάνσεις των ονομαστικών συναλ
λαγματικών ισοτιμιών

(11 )

σμούς που αναφέρονται στο άρθρο 103 παράγραφος
2· ότι, για την παρακολούθηση των ανωτέρω εξελί
ξεων, είναι ενδεδειγμένη η παρουσίαση των στοιχεί
ων υπό μορφή προγραμμάτων σταθερότητας και
σύγxλισης-

ότι η σταθερή σύγκλιση των βασικών οικονομικών
μεγεθών αποτελεί προϋπόθεση για τη διαρκή συναλ
λαγματική σταθερότητα-

( 12)

ότι είναι αναγκαίο να καταρτισθεί χρονοδιάγραμμα
για την υποβολή των προγραμμάτων σταθερότητας
και σύγxλισης, και των αναπροσαρμογών τους·

ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η χρήσιμη εμπειρία που
έχει αποκτηθεί από τα προγράμματα σύγxλισης
κατά τα δύο πρώτα στάδια της Οικονομικής και

( 13)

ότι, για την εξασφάλιση διαφάνειας και την αποτε
λεσματική ενημέρωση του κοινού , είναι αναγκαίο τα
κράτη μέλη να ανακοινώνουν δημοσίως τα εθνικά
τους προγραμμάτα σταθερότητας και σύγκλισης·

(14)

ότι το Συμβούλιο, κατά την εξέταση και παρακολού
θηση των προγράμματων σταθερότητας και σύγxλι
σης, και ιδίως του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού
του στόχου ή της επιδιωκόμενης προσαρμογής για
την επίτευξη του στόχου αυτού , θα πρέπει να λαμ
βάνει υπόψη του τα συγκυριακά και διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της οικονομίας του κάθε κράτους
μέλους·

(15)

ότι εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
σημαντικές αποκλίσεις της δημοσιονομικής κατάστα
σης από το στόχο του σχεδόν πλήρους ισοσκελισμού
ή της επίτευξης πλεονάσματος· ότι το Συμβούλιο θα
πρέπει να απευθύνει εγκαίρως προειδοποίηση προ
κειμένου να μην καταστεί υπερβολικό το δημόσιο
έλλειμμα ενός κράτους μέλους· ότι, σε περίπτωση
συνεχιζόμενων αποκλίσεων από τους δημοσιονομι
κούς στόχους, το Συμβούλιο θα πρέπει να απευθύνει
αυστηρότερες συστάσεις και να τις ανακοινώνει
δημοσίως- ότι για τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη το
Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς υλοποίηση των
οικείων προγραμμάτων σύγκλισης·

(16)

ότι τόσο τα προγράμματα σύγxλισης όσο και τα
προγράμματα σταθερότητας οδηγούν στην εκπλή
ρωση των προϋποθέσεων οικονομικής σύγxλισης
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 104 Γ,

Νομισματικής Ένωσης·

(8)

ότι τα κράτη μέλη που θα υιοθετήσουν το ενιαίο
νόμισμα, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως
«συμμετέχοντα κράτη μέλη», θα έχουν επιτύχει,
σύμφωνα με το άρθρο 109 I, υψηλό βαθμό σταθερής
σύγxλισης, και ιδίως σταθερή δημοσιονομική xατά
σταση· ότι η διατήρηση υγιούς δημοσιονομικής
κατάστασης σε αυτά τα κράτη μέλη θα είναι ανα
γκαία για την εξασφάλιση σταθερότητας των τιμών
και την ενίσχυση των προϋποθέσεων διαρκούς
αύξησης της παραγωγής και της απασχόλησης- ότι
τα συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν
μεσοπρόθεσμα προγραμμάτα, που εφεξής θα απο
καλούνται «προγράμματα σταθερότητας»· ότι πρέπει
να ορισθεί το κύριο περιεχόμενο των προγράμματων
αυτών

(9)

ότι τα κράτη μέλη που δεν θα υιοθετήσουν το ενιαίο
νόμισμα, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «μη
συμμετέχοντα κράτη μέλη», θα πρέπει να ακολουθή
σουν πολιτικές για την επιδίωξη υψηλού βαθμού
σταθερής σύγκλισης· ότι είναι ανάγκη αυτά τα κρά
τη μέλη να συνεχίσουν να υποβάλουν μεσοπρόθεσμα
προγράμματα, που εφεξής θα αποκαλούνται «προ
γράμματα σύγxλισης»- ότι πρέπει να ορισθεί το
κύριο περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων
σύγκλισης·

( 10)
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ότι στο ψήφισμα της 16ης Ιουνίου 1997 για τη
θέσπιση ενός μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτι

μιών στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο χάραξε αυστηρούς πολιτικούς προσανα
τολισμούς, σύμφωνα με τους οποίους καθιερώνεται
μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την
τρίτη φάση της ΟΝΕ, εφεξής καλούμενος «ΣM2»·
ότι τα νομίσματα των μη συμμετεχόντων κρατών
μελών που προσχωρούν στο ΣM2 θα έχουν μια

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

κεντρική ισοτιμία ως προς το εύρω, παρέχοντας έτσι
ένα σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρ
κειας των πολιτικών τους· ότι o ΣM2 θα βοηθήσει
ώστε να προστατευθούν τα νομίσματα αυτά αλλά

ΤΜΗΜΑ 1

και τα κράτη μέλη που υιοθετούν το εύρω από
αδικαιολόγητες πιέσεις στις αγορές συναλλάγματος·
ότι, προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την
κατάλληλη εποπτεία από το Συμβούλιο, τα μη
συμμετέχοντα κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει
στο ΣM2 θα παρουσιάζουν στο εθνικό πρόγραμμα
σύγxλισης πολιτικές προσανατολισμένες προς τη
σταθερότητα, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις
των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

O παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες που διέπουν
το περιεχόμενο, την υποβολή, την εξέταση και την παρακο
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λούθηση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης
στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας εκ μέρους του
Συμβουλίου ώστε να αποτρέπεται εγκαίρως η εμφάνιση
υπερβολικών δημοσίων ελλειμμάτων και να ενισχύεται η
εποπτεία και o συντονισμός των οικονομικών πολιτικών.

Αριθ. L 209/3

3. Τα στοιχεία για την πορεία του δημόσιου πλεονάσμα
τος/ελλείμματος και του δημόσιου χρέους ως ποσοστών του
ΑΕΠ και οι κυριότερες οικονομικές παραδοχές που ανα
φέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) καταρτί

ζονται σε ετήσια βάση και καλύπτουν, εκτός από το τρέχον
και το προηγούμενο έτος, τουλάχιστον τα τρία επόμενα
έτη .

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «συμμετέ
χοντα κράτη μέλη » νοούνται εκείνα τα οποία υιοθετούν το
ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με την συνθήκη και ως «μη
συμμετέχοντα κράτη μέλη» νοούνται εκείνα τα κράτη τα
οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα.

Άρθρο 4

1 . Τα προγράμματα σταθερότητας υποβάλλονται πριν

από την 1η Μαρτίου 1999. Μετά την ημερομηνία αυτή,
υποβάλλονται αναπροσαρμοσμένα ετήσια προγράμματα.
Ένα κράτος μέλος που υιοθετεί μεταγενέστερα το κοινό
νόμισμα, υποβάλλει πρόγραμμα σταθερότητας εντός έξι
μηνών από την απόφαση του Συμβουλίου για τη συμμετο
χή του στο κοινό νόμισμα.

ΤΜΗΜΑ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 3

1 . Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος υποβάλλει στο Συμβού
λιο και στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την
τακτική άσκηση πολυμερούς εποπτείας δυνάμει του άρ
θρου 103 της συνθήκης, υπό μορφή «προγράμματος σταθε
ρότητας» το οποίο παρέχει μια ουσιαστική βάση για την
εξασφάλιση σταθερότητας τιμών και για την επίτευξη
ισχυρής βιώσιμης ανάπτυξης η οποία δημιουργεί απασχό
ληση .
2. Το πρόγραμμα σταθερότητας περιλαμβάνει τα ακόλου
θα στοιχεία:

α) το μεσοπρόθεσμο στόχο της σχεδόν ισοσκελισμένης ή
πλεονασματικής δημοσιονομικής κατάστασης, καθώς
και την πορεία προσαρμογής προς το στόχο αυτό όσον
αφορά το δημόσιο πλεόνασμα/έλλειμμα και την αναμε
νόμενη εξέλιξη του λόγου του δημοσίου χρέους προς το
ΑΕΠ·

β) τις κυριότερες παραδοχές για τις αναμενόμενες οικονο
μικές εξελίξεις και τις σημαντικότερες οικονομικές
μεταβλητές που σχετίζονται με την υλοποίηση του
προγράμματος σταθερότητας, όπως είναι οι δαπάνες
για δημόσιες επενδύσεις, η αύξηση του ΑΕΠ σε πραγ
ματικούς όρους, η απασχόληση και o πληθωρισμός

γ) περιγραφή των δημιοσιονομικών και άλλων μέτρων
οικονομικής πολιτικής που λαμβάνονται ή/και προτεί
νονται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
και, στην περίπτωση των κύριων δημοσιονομικών μέ
τρων, εκτίμηση των ποσοτικών τους επιπτώσεων στον
προϋπολογισμό -

δ) ανάλυση του κατά πόσον τυχόν μεταβολές των κύριων
οικονομικών παραδοχών θα επηρέαζαν την κατάσταση
των δημόσιων οικονομικών και το χρέος.

2. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα προγράμματα σταθερό
τητας και τα αναπροσαρμοσμένα προγράμματά τους.

Άρθρο 5

1 . Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και της επιτρο
πής του άρθρου 109 Γ της συνθήκης, το Συμβούλιο εξε
τάζει, εντός του πλαισίου της πολυμερούς εποπτείας του
άρθρου 103, κατά πόσον o μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός
στόχος του προγράμματος σταθερότητας προνοεί για ένα
περιθώριο ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί η εμφά
νιση υπερβολικού ελλείμματος, κατά πόσον το πρόγραμμα
βασίζεται σε ρεαλιστικές οικονομικές παραδοχές και κατά
πόσον τα μέτρα που λαμβάνονται ή/και προτείνονται επαρ
κούν για την επίτευξη της προσαρμογής προς το μεσοπρό
θεσμο δημοσιονομικό στόχο.
Το Συμβούλιο εξετάζει περαιτέρω αν το περιεχόμενο των
προγράμματων σταθερότητας διευκολύνει το στενότερο
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και αν οι οικονομι
κές πολιτικές του συγκεκριμένου κράτους μέλους συμβι
βάζονται με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονο
μικής πολιτικής.

2. Το Συμβούλιο εξετάζει το πρόγραμμα σταθερότητας
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών το
αργότερο από την υποβολή του . Το Συμβούλιο, μετά από
σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την επιτροπή
του άρθρου 109 Γ, εκδίδει γνώμη για το πρόγραμμα. Εάν
το Συμβούλιο κρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 103 , ότι οι
στόχοι και το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να
ενισχυθούν, καλεί διά της γνώμης του το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος να προσαρμόσει το πρόγραμμά του .
3. Τα αναπροσαρμοσμένα προγράμματα σταθερότητας
εξετάζονται από την επιτροπή του άρθρου 109 Γ με βάση
τις εκτιμήσεις της Επιτροπής· εάν είναι αναγκαίο, τα προ
γράμματα αυτά μπορούν επίσης να εξετασθούν και από το
Συμβούλιο με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου .
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Άρθρο 6

1 . Στο πλαίσιο πολυμερούς εποπτείας σύμφωνα με το
άρθρο 103 παράγραφος 3 , το Συμβούλιο παρακολουθεί την
εφαρμογή των προγραμμάτων σταθερότητας με βάση τα
στοιχεία που γνωστοποιούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη
και τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και της επιτροπής του
άρθρου 109 Γ, προκειμένου ιδίως να εντοπίσει τις πραγμα
τικές ή αναμενόμενες σημαντικές αποκλίσεις της δημοσιο

νομικής κατάστασης από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή από
την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του , όπως καθο
ρίζονται στο πρόγραμμα σταθερότητας σχετικά με το
δημόσιο πλεόνασμα/έλλειμμα.
2. Εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει σημαντική απόκλιση της
δημοσιονομικής κατάστασης από το μεσοπρόθεσμο δημο
σιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής για την
επίτευξή του , τότε, για να προειδοποιήσει εγκαίρως προ
κειμένου να προληφθεί η εμφάνιση υπερβολικού ελλείμμα
τος, απευθύνει σύσταση , σύμφωνα με το άρθρο 103 παρά
γραφος 4, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ώστε να λάβει
τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής.
3. Εάν το Συμβούλιο κατά την παρακολούθηση της
κατάστασης κρίνει ότι η απόκλιση της δημοσιονομικής
κατάστασης από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή
από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του συνεχί
ζεται ή επιδεινώνεται, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 103
παράγραφος 4, απευθύνει σύσταση στο ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα και μπο
ρεί, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, να ανακοινώσει δημοσία
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β) τις κυριότερες παραδοχές για τις αναμενόμενες οικονο
μικές εξελίξεις και τις σημαντικότερες οικονομικές
μεταβλητές που σχετίζονται με την υλοποίηση του
προγράμματος σύγxλισης, όπως είναι οι δαπάνες δημο
σίων επενδύσεων, η αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς
όρους, η απασχόληση και o πληθωρισμός·

γ) περιγραφή των δημοσιονομικών και άλλων μέτρων
οικονομικής πολιτικής που λαμβάνονται ή/και προτεί
νονται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
και, στην περίπτωση των κύριων δημοσιονομικών μέ
τρων, εκτίμηση των ποσοτικών τους επιπτώσεων στον
προϋπολογισμό-

δ) ανάλυση του κατά πόσον τυχόν μεταβολές των κύριων
οικονομικών παραδοχών θα επηρεάζαν την κατάσταση
των δημόσιων οικονομικών και το χρέος.

3. Τα στοιχεία για την πορεία του δημόσιου πλεονάσμα
τος/ελλείμματος, του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του
ΑΕΠ και οι κυριότερες οικονομικές παραδοχές που ανα
φέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), καταρτί
ζονται σε ετήσια βάση και καλύπτουν, εκτός από το τρέχον
και το προηγούμενο έτος, τουλάχιστον τα τρία επόμενα
έτη .
Άρθρο 8

1 . Τα προγράμματα σύγxλισης υποβάλλονται πριν από
την 1η Μαρτίου 1999. Μετά την ημερομηνία αυτή , υποβάλ
λονται ετήσια αναπροσαρμοσμένα προγράμματα.

τη σύστασή του .

2. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα προγράμματα σύγxλι
σης και τα αναπροσαρμοσμένα προγράμματά τους.
ΤΜΗΜΑ 3

Άρθρο 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άρθρο 7

1 . Κάθε μη συμμετέχον κράτος μέλος υποβάλλει στο
Συμβούλιο και στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για
την τακτική άσκηση πολυμερούς εποπτείας δυνάμει του
άρθρου 103 , υπό μορφή «προγράμματος σύγxλισης» που
παρέχει μια ουσιαστική βάση για την εξασφάλιση σταθερό
τητας τιμών και για την επίτευξη ισχυρής βιώσιμης ανά
πτυξης η οποία δημιουργεί απασχόληση .
2. Το πρόγραμμα σύγxλισης παρουσιάζει τα ακόλουθα
στοιχεία, ιδίως σχετικά με τις μεταβλητές που σχετίζονται
με τη σύγκλιση :
α) ένα μεσοπρόθεσμο στόχο όσον αφορά τη σχεδόν ισο
σxελισμένη ή πλεονασματική δημοσιονομική κατάστα
ση και την πορεία προσαρμογής προς το στόχο αυτόν
όσον αφορά το δημόσιο πλεόνασμα/έλλειμμα και την
αναμενόμενη πορεία του λόγου δημοσίου χρέους/ΑΕΠ
τους μεσοπρόθεσμους στόχους της νομισματικής πολιτι
κής* τη σχέση των στόχων αυτών με τη σταθερότητα
των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών

1 . Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και της επιτρο
πής του άρθρου 109 Γ της συνθήκης, το Συμβούλιο εξε
τάζει, εντός του πλαισίου της πολυμερούς εποπτείας του
άρθρου 103 , κατά πόσον o μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός
στόχος του προγράμματος σύγxλισης προνοεί για ένα περι
θώριο ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση
υπερβολικού ελλείμματος, κατά πόσον το πρόγραμμα βασί
ζεται σε εύλογες οικονομικές παραδοχές και κατά πόσον
τα μέτρα που λαμβάνονται ή/και προτείνονται επαρκούν
για την επίτευξη της επιδιωκόμενης προσαρμογής προς τον
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και την επίτευξη στα
θερής σύγxλισης.
Το Συμβούλιο εξετάζει περαιτέρω αν το περιεχόμενο του
προγράμματος σύγxλισης διευκολύνει το στενότερο συντο
νισμό των οικονομικών πολιτικών και αν οι οικονομικές
πολιτικές του συγκεκριμένου κράτους μέλους συμβιβάζο
νται με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής
πολιτικής.

2. Το Συμβούλιο εξετάζει το πρόγραμμα σύγxλισης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών το αργό
τερο από την υποβολή του . Το Συμβούλιο, μετά από
σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την επιτροπή
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του άρθρου 109 Γ, εκδίδει γνώμη για το πρόγραμμα. Εαν
το Συμβούλιο κρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 103 , ότι οι
στόχοι και το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να
ενισχυθούν, καλεί διά της γνώμης του το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος να προσαρμόσει το πρόγραμμά του .

3 . Τα αναπροσαρμοσμένα προγράμματα σύγxλισης εξε
τάζονται από την επιτροπή του άρθρου 109 Γ με βάση τις
εκτιμήσεις της Επιτροπής· εάν είναι αναγκαίο, τα προγράμ
ματα αυτά μπορούν επίσης να εξετασθούν και από το
Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 10

1 . Στο πλαίσιο πολυμερούς εποπτείας σύμφωνα με το
άρθρο 103 παράγραφος 3 , το Συμβούλιο παρακολουθεί την
εφαρμογή των προγραμμάτων σύγxλισης, με βάση τα στοι
χεία που παρέχουν τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ,

Αριθ . L 209/5

σιονομιxο στοχο ή απο την πορεία προσαρμογής για την
επίτευξή του , τότε, προκειμένου να προειδοποιήσει εγκαί
ρως ώστε να προληφθεί η εμφάνιση υπερβολικού ελλείμμα
τος, απευθύνει σύσταση , σύμφωνα με το άρθρο 103 παρά

γραφος 4, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ώστε να λάβει
τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής .
3 . Εάν το Συμβούλιο, κατά την παρακολούθηση της
κατάστασης , κρίνει ότι η απόκλιση της δημοσιονομικής
κατάστασης από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή
από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του συνεχί
ζεται ή επιδεινιώνεται, τότε , σύμφωνα με το άρθρο 103
παράγραφος 4 , απευθύνει σύσταση στο ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος να λάβει άμεσα διορθωτιxά μέτρα και μπο
ρεί, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, να ανακοινώσει δημοσία
τη σύστασή του .
ΤΜΗΜΑ 4

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
παρόντος κανονισμού και τις εκτιμήσεις της Επιτροπής και

της επιτροπής του άρθρου 109 Γ της συνθήκης, προκειμέ
νου ιδίως να εντοπίσει τις πραγματικές ή αναμενόμενες

Άρθρο 11

σημαντικές αποκλίσεις της δημοσιονομικής κατάστασης
από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την πορεία προσαρμο
γής για την επίτευξή του , όπως ορίζεται στο πρόγραμμα
σύγxλισης για το δημόσιο πλεόνασμα/έλλειμμα .

Στα πλαίσια της πολυμερούς εποπτείας που περιγράφεται
στον παρόντα κανονισμό , το Συμβούλιο προβαίνει στην
συνολική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 103
παράγραφος 3 .

Επιπλέον, το Συμβούλιο παρακολουθεί τις οικονομικές
πολιτικές των μη συμμετεχόντων κρατών μελών, λαμβάνο
ντας υπόψη τους στόχους των προγραμμάτων σύγxλισης,
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι πολιτικές τους είναι
προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα και να αποφευ
χθούν , κατ ' αυτόν τον τρόπο, οι στρεβλώσεις των πραγμα
τικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι υπερβολικές
διακυμάνσεις των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτι

Άρθρο 12

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο ,
o Πρόεδρος του Συμβουλίου και η Επιτροπή περιλαμβά
νουν στις εκθέσεις τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
τα αποτελέσματα της πολυμερούς εποπτείας που ασκείται
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού .

μιών.

Άρθρο 13

2. Εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει σημαντική απόκλιση της
δημοσιονομικής κατάστασης από το μεσοπρόθεσμο δημο

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου
1998 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε όλα
τα κράτη μέλη .
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 1997 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. C. JUΝCΚΕR
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1467/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Ιουλίου 1997
για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος

νασματιxής δημοσιονομικής xαταστασης, πράγμα
που αποτελεί δέσμευση όλων των κρατών μελών ,
αλλά και για την ανάληψη της διορθωτικής δημοσιο
νομικής δράσης την οποία τα κράτη μέλη θεωρούν
αναγκαία προς επίτευξη των στόχων των εθνικών
προγραμμάτων σταθερότητας και σύγxλισης, οσάκις
διαθέτουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι υπάρχει ή
αναμένεται σημαντική απόκλιση από το μεσοπρό
θεσμο δημοσιονομικό στόχο -

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 104 Γ παράγραφος 14 ,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2 ),

(4 )

οτι, στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισμα
τικής Ένωσης (ΟΝΕ ), τα κράτη μέλη έχουν, σύμφω
να με το άρθρο 1Θ4 Γ της συνθήκης , σαφή υποχρέω
ση να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά
ελλείμματα - ότι, βάσει του άρθρου 5 του πρωτοκόλ
λου αριθ . 11 της συνθήκης, οι παράγραφοι 1 , 9 και
11 του άρθρου 104 Γ δεν ισχύουν για το Ηνωμένο
Βασίλειο, εκτός εάν προχωρήσει στο τρίτο στάδιο ότι η υποχρέωση σύμφωνα με την οποία «τα κράτη
μέλη προσπαθούν να αποφεύγουν τα υπερβολικά
δημοσιονομικά ελλείμματα» ( άρθρο 109 E παράγρα
φος 4) θα εξακολουθήσει να ισχύει και ως προς το
Ηνωμένο Βασίλειο·

(5 )

οτι η Δανία , παραπέμποντας στην παραγραφο 1 του
πρωτοκόλλου αριθ . 12 της συνθήκης , έχει γνωστο
ποιήσει, στο πλαίσιο της απόφασης του Εδιμβούρ
γου της 12ης Δεκεμβρίου 1992 , ότι δεν 0α συμμετά
σχει στο τρίτο στάδιο* ότι, συνεπώς σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου αυτού οι παράγρα
φοι 9 και 1 1 του άρθρου 104 Γ δεν εφαρμόζονται ως
προς τη Δανία *

(6 )

ότι στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ τα κράτη μέλη παρα
μένουν υπεύθυνα για τις εθνικές δημοσιονομικές
πολιτικές τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
συνθήκης* ότι τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα για να ανταποκρίνονται στις εκ
της συνθήκης υποχρεώσεις τους*

(7 )

ότι i] προσήλωση στο μεσοπρόθεσμο στόχο σχεδόν
ισοσκελισμένης ή πλεονασματιxής δημοσιονομικής
κατάστασης, τον οποίο έχουν υιοθετήσει όλα τα
κράτη μέλη , συμβάλλει στη δημιουργία των xατάλ
ληλων προϋποθέσεων για σταθερότητα των τιμών
και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη η οποία οδηγεί
στη δημιουργία απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος ,
Εκτιμώντας:

(1 )

ότι απαιτείται η επιτάχυνση και η διασαφήνιση της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος του άρθρου
104 Γ της συνθήκης , προκειμένου να αποτρέπονται
τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και, όταν
αυτά εμφανίζονται, να διορθώνονται ταχέως· ότι οι
διατάξεις του παρόντος κανονισμού , που εκδίδεται
προς το σκοπό αυτό με βάση το άρθρο 104 Γ
παράγραφος 14 δεύτερο εδάφιο, αποτελούν; μαζί με
εκείνες του πρωτοκόλλου αριθ . 5 της συνθήκης, ένα
νέο αυτοτελές σύστημα κανόνων για την εφαρμογή
του άρθρου 104 P

(2)

ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης βασί
ζεται στο στόχο των υγιών δημόσιων οικονομικών
(ος μέσου για την ενίσχυση των προϋποθέσεων για
την εξασφάλιση της σταθερότητας τιμών και ισχυρής
και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που οδηγεί στη
δημιουργία απασχόλησης*

(3 )

ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης αποτε
λείται από τον παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό
( ΕΚ ) αριθ . 1466/97 του Συμβουλίου ( 3 ), για την ενί
σχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστα
σης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονο
μικών πολιτικών, κ(/,ι από το ψήφισμα του Ευρωπαϊ
xού Συμβουλίου , της 17ης Ιουνίου 1997 , για το
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (4), με το
οποίο, σύμφωνα με το άρθρο Δ της συνθήκης για
την Ευρωπαϊxή Ένωση , χαράζονται σταθεροί πολιτι
κοί προσανατολισμοί για την αυστηρή και εμπρό
θεσμη εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης, και ιδίως για την επίτευξη του μεσοπρό
θεσµου στόχου μιας σχεδόν ισοσκελισμένης ή πλεο

(') ΕΕ αριθ . C 368 της 6 . 12 . 1996, σ . 12 .
(2 ) ΕΕ αριθ . C 380 της 16. 12 . 1996, σ. 29.

(/) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
( J ) ΕΕ αριθ . C 236 της 2 . 8 . 1997 . σ . 1 .

και θα τους επιτρέψει να αντιμεποπίζουν τις συνή
θεις κυκλικές διακυμάνσεις διατηρώντας το δημο
σιονομικό έλλειμμα εντός του πλαισίου της τιμής
αναφοράς του 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊ
όντος ( AEΠ)·
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οτι για την εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ απαιτείται
η σταθερή και διαρκής σύγκλιση των οικονομικών
και δημοσιονομικών επιδόσεων των κρατών μελών
που έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα, εφεξής
καλουμένων «συμμετέχοντα κράτη μέλι]»* ότι στο
τρίτο στάδιο της ΟΝΕ απαιτείται δημοσιονομική
πειθαρχία για τη διασφάλιση της σταθερότητας των
τιμών

(9 )

ότι. σύμφωνα με το άρθρο 109 K παράγραφος 3, το
άρθρο 104 Γ παράγραφοι 9 και 11 ισχύει μόνο ως
προς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη *

( 10 )

ότι είναι ανάγκη να ορισθεί η έννοια της κατ ' εξαί
ρεση και προσωρινής υπέρβασης της τιμής αναφο
ράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 104 Γ παράγραφος
2 στοιχείο α )* ότι, για τον σκοπό αυτό , το Συμβούλιο
πρέπει να λάβει υπόψη του , μεταξύ άλλων, και τις
πολυετείς δημοσιονομικές προβλέψεις της Επι

μέλος να αναλάβει σχετική δράση - ότι στην περίπτω
ση αυτή , και εάν η διαδικασία κινηθεί τον Μάρτιο,
τα μέτρα επιβάλλονται εντός του ημερολογιακού
έτους κατά το οποίο κινήθηκε η διαδικασία·

( 16)

οτι η σύσταση του Συμβουλίου για τη διόρθωση ενός
υπερβολικού ελλείμματος ή τα μετέπειτα βήματα της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να
αναμένονται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος , το
οποίο θα λαμβάνει έγκαιρη προειδοποίηση - ότι η
σοβαρότητα ενός υπερβολικού ελλείμματος στο τρί
το στάδιο επιβάλλει επείγουσα δράση από όλους
τους ενδιαφερόμενους*

( 17 )

ότι είναι σxοπιμο να αναστέλλεται η διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος όταν το συγκεκριμένο
κράτος μέλος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα συμμορ
φούμενο με τη σύσταση δυνάμει του άρθρου 104 Γ
παράγραφος 7 , ή την ειδοποίηση δυνάμει του άρ
θρου 104 Γ παράγραφος 9, ώστε να δίνεται στα
κράτη μέλη κίνητρο να ενεργούν δεόντως· ότι το
χρονικό διάστημα αναστολής της διαδικασίας δεν
πρέπει να περιλαμβάνεται στη μέγιστη προθεσμία
των δέκα μηνών μεταξύ της γνωστοποίησης της
ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος και της επιβολής
xυρώσεων· ότι είναι, σκόπιμο να επαναλαμβάνεται
αμέσως η διαδικασία εάν η προβλεφθείσα δράση
δεν εφαρμόζεται ή αποδεικνύεται ανεπαρκής *

( 18 )

οτι, προκειμένου να εξασφαλίζεται o αποτρεπτιxός
χαρακτήρας της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμμα
τος , πρέπει να απαιτείται από το συγκεκριμένο
συμμετέχον κράτος μέλος άτοκη κατάθεση ενός
ποσού κατάλληλου ύψους, όταν το Συμβούλιο απο
φασίζει να επιβάλει κυρώσεις *

( 19 )

οτι o xαθορισμός κυρώσεων βάσει προκαθορισμένης
κλίμακας υπηρετεί την ασφάλεια του δικαίου * ότι το
ποσό της κατάθεσης είναι σκόπιμο να συναρτάται με
το ΑΕΠ του συγκεκριμένου συμμετέχοντος κράτους
μέλους*

(20 )

οτι, οταν η επιβολή άτοκης xατάθεσης δεν άγει το
συμμετέχον κράτος μέλος να διορθώσει εγxαίρως το
υπερβολικό έλλειμμα, είναι σκόπιμο vt /, επιβάλλονται
αυστηρότερες κυρώσεις* ότι, στην περίπτωση αυτή ,
είναι σκόπιμο να μετατρέπεται η κατάθεση σε πρό

τροπής *

( 11 )

ότι στις κατά το άρθρο 104 Γ παράγραφος 3 εκθέ
σεις της Επιτροπής εξετάζεται επίσης αν το δημόσιο
έλλειμμα υπερβαίνει τις δαπάνες δημοσίων επενδύ
σεων και λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άλλοι σχετικοί
παράγοντες , μεταξύ των οποίων η μεσοπρόθεσμη
οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση του κρά
τους μέλους*

( 12 )

ότι είναι ανάγκη να τεθούν προθεσμίες για την
εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική
εφαρμογή της* ότι πρέπει, για τον σκοπό αυτό, να
ληφθεί υπόψη ότι το οικονομικό έτος του Ηνωμένου
Βασιλείου δεν συμπίπτει με το ημερολογιακό*

( 13 )

ότι πρέπει
κυρώσεων
συνθήκης,
εφαρμογή

να προσδιορισθεί o τρόπος επιβολής των
που προβλέπει το άρθρο 104 Γ της
για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμμα

τος *

( 14 )

ότι η ενίσχυση της εποπτείας δυνάμει του κανονι
σμού ( ΕΚ) αριθ . 1466/1997 του Συμβουλίου , μαζί με
την παρακολούθηση από την Επιτροπή της δημοσιο
νομικής κατάστασης σύμφων'α με την παράγραφο 2
του άρθρου 104 Γ αναμένεται να διευκολύνουν την
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της διαδικα
σίας υπερβολικού ελλείμματος *

( 15 )

ότι . υπό το φως των ανωτέρω , αν ένα συμμετέχον
κράτος μέλος δεν αναλάβει αποτελεσματική δράση
για να περιορίσει το υπερβολικό έλλειμμα, o καθο
ρισμός συνολικού μέγιστου χρονικού διαστήματος
δέκα μηνών από τη γνωστοποίηση των στοιχείων
που δείχνουν την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος
μέχρι την τυχόν απόφαση επιβολής xυρώσεων, φαί
νεται να είναι και εφικτός και προσήκων ώστε v(/,

ασκηθεί πίεση στο συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος

Αριθ . L 209/7

στιμο *

(21 )

οτι η λήψη καταλλήλων μετρων εκ μέρους του
συγκεκριμένου συμμετέχοντος κράτους μέλους για
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος του είναι
το πρώτο βήμα προς άρση των κυρώσεων ότι η
επίτευξη σημαντικής προόδου στον περιορισμό του
υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να συνεπάγεται την
άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ
παράγραφος 12 * ότι η άρση του συνόλου των xυρώ

Αριθ . L 209/8

(22 )

(23 )
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σεων πρεπει να γίνεται μόνο μετα την πλήρη διόρ
θωση του υπερβολικού ελλείμματος-

εκτιμούν οτι το ελλειμμα θα μειωθεί κάτω από την τιμή
αναφοράς μόλις εκλείψουν οι ασυνήθεις περιστάσεις ή
τερματιστεί η σοβαρή οικονομική ύφεση .

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συμβου
λίου , της 22ας Νοεμβρίου 1993 , για την εφαρμογή
του πρωτοκόλλου αριθ . 5 σχετικά με τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος που επισυνάπτεται στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας (') περιέχει λεπτομερείς κανόνες για τη γνωστο
ποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα κρά
τη μέλη·

2. H Επιτροπή , όταν καταρτίζει την έκθεσή της σύμφωνα
με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 3 , θεωρεί, κατά κανόνα,
ότι μια υπέρβαση της τιμής αναφοράς οφειλόμενη σε σοβα
ρή ύφεση είναι έκτακτη μόνον εάν το πραγματικό ΑΕΠ
του συγκεκριμένου κράτους εμφανίζει πτώση κατά τουλά
χιστον 2 % σε ετήσια βάση .

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 109 ΣΤ παράγραφος 8,
στις περιπτώσεις όπου η συνθήκη προβλέπει
συμβουλευτικό ρόλο για την Eυρα)παϊκή Κεντρική
Τράπεζα ( ΕΚΤ), οι αναφορές στην ΕΚΤ εννοείται
ότι αφορούν το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα ,
μέχρι την ίδρυση της ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

3 . Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο
104 Γ παράγραφος 6 για το εάν υφίσταται υπερβολικό
έλλειμμα, λαμβάνει υπόψη στη συνολική του εκτίμηση και
ενδεχόμενες παρατηρήσεις του συγκεκριμένου κράτους
μέλους εκ των οποίον προκύπτει ότι μια ετήσια πτώση του
ΑΕΠ κατά λιγότερο από 2% σε σταθερές τιμές είναι παρά
ταύτα έκτακτη εάν συνυπολογισθούν και άλλοι σχετικοί
παράγοντες, ιδίως το απρόοπτο της ύφεσης ή η σωρευτική
μείωση της παραγωγής σε σχέση με προηγούμενες τάσεις .
ΤΜΗΜΑ 2

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΟΑΙΚΟΥ
ΕΑΑΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Άρθρο 3
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1

1 . O παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την επι
τάχυνση και τη διασαφήνιση της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος, με σκοπό την αποφυγή υπερβολικών δημο
σίων ελλειμμάτο)ν και, όταν προκύπτουν παρόμοια ελλείμ
ματα , την ταχεία διόρθωσή τους.
2 . Για τους σκοπούς τους παρόντος κανονισμού ως

«συμμετέχοντα κράτη μέλι]» νοούνται εκείνα τα οποία
υιοθετούν το κοινό νόμισμα σύμφωνα με τη συνθήκη και
(ος « μη συμμετέχοντα κράτη μέλη» νοούνται εκείνα τα
κράτη που δεν έχουν υιοθετήσει το κοινό νόμισμα .

Άρθρο 2

1 . Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση από την Επι
τροπή της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 104 Γ
παράγραφος 3 , η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή
διατυπώνει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγρα
φος 4.
2. H Επιτροπή , λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη γνώμη
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εφόσον κρίνει ότι
υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα, απευθύνει στο Συμβούλιο
γνώμη και σύσταση , σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγρα
φοι 5 και 6.

3 . Το Συμβούλιο αποφασίζει εάν υφίσταται υπερβολικό
έλλειμμα σύμφο)να με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 6 εντός
τριών μηνών από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης που
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του κανο
νισμού ( ΕΚ ) (χριθ . 3605/93 . Εάν αποφασίσει, σύμφωνα με
το άρθρο 104 Γ παράγραφος 6, ότι πράγματι υφίσταται
υπερβολικό έλλειμμα, το Συμβούλιο απευθύνει ταυτόχρονα
και συστάσεις στο συγκεκριμένο κράτος μέλος , σύμφωνα
με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 7 .

1 . H υπέρβαση της τιμής αναφοράς για το δημοσιονομικό
έλλειμμα θεωρείται έκτακτη και προσωρινή , κατά την έν
νοια του άρθρου 104 Γ παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη
περίπτωση , εάν οφείλεται σε ασυνήθεις περιστάσεις που
εκφεύγουν του ελέγχου του συγκεκριμένου κράτους μέλους
και έχουν σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική του
κατάσταση ή εάν οφείλεται σε σοβαρή οικονομική ύφεση .

4. Στις συστάσεις που απευθύνει σύμφωνα με το άρθρο
104 παράγραφος 7 , το Συμβούλιο θέτει μέγιστη προθεσμία
τεσσάρων μηνών προκειμένου το συγκεκριμένο κράτος
μέλος να λάβει αποτελεσματικά μέτρα. Το Συμβούλιο θέτει
επίσης προθεσμία για τη διόρθιοση του υπερβολικού
ελλείμματος, η οποία λήγει εντός του έτους που ακολουθεί
εκείνο κατά το οποίο εντοπίστηκε το υπερβολικό έλλειμμα,
εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

Επιπλέον, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς θεωρείται προ
σωρινή εάν οι δημοσιονομικές προβλέψεις της Επιτροπής

Άρθρο 4

(') ΕΕ αριθ . L 332 της 31 . 12 . 1993 . σ. 7 .

1 . H απόφαση του Συμβουλίου να ανακοινώσει δημοσία
τις συστάσεις του , όταν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί
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αποτελεσματικα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παρα
γραφος 8 , λαμβάνεται αμέσως μετά την παρέλευση της
προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 4 του παρόντος

ΤΜΗΜΑ 3

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ

κανονισμού .

2. Το Συμβούλιο, προκειμένου να εκτιμήσει εάν έχουν
ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα κατ1 εφαρμογή των συστά
σεων βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφος 7 , βασίζεται
στις αποφάσεις που έχει εξαγγείλει 'δημοσίως η κυβέρνηση
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Αριθ . L 209/9

Άρθρο 9

1 . H διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αναστέλλεται:
— εάν το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενεργήσει σύμφωνα
με τις συστάσεις βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφος
7,

Άρθρο 5

H απόφαση με την οποία το Συμβούλιο ειδοποιεί το συμμε
τέχον κράτος μέλος να λάβει μέτρα για τη μείωση του
ελλείμματος, σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 9,
λαμβάνεται εντός μηνός από την απόφαση με την οποία το
Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματι
κά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 8 .

— εάν το συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος μέλος ενεργή
σει σύμφωνα με την ειδοποίηση βάσει του άρθρου 104
Γ παράγραφος 9 .
2. Το διάστημα κατά το οποίο αναστέλλεται η διαδικασία
δεν συμπεριλαμβάνεται στους δέκα μήνες που αναφέρο
νται στο άρθρο 7 , ούτε στους δύο μήνες που αναφέρονται
στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού .

Άρθρο 6

Άρθρο 1θ

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρ
θρου 104 Γ παράγραφος 11 , το Συμβούλιο αποφασίζει την
επιβολή κυρώσεων βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφος
11 . H απόφαση αυτή λαμβάνεται το αργότερο εντός δύο
μηνών από την απόφαση με την οποία το Συμβούλιο
ειδοποιεί το συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος μέλος να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 9.

1 . H Επιτροπή και το Συμβούλιο παρακολουθούν την
εκτέλεση των μέτρων τα οποία λαμβάνει:

Άρθρο 7

Εάν ένα συμμετέχον κράτος μέλος δεν ενεργήσει σύμφωνα
με τις διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει του
άρθρου 104 Γ παράγραφοι 7 και 9, η απόφαση του
Συμβουλίου περί επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 του άρθρου 104 Γ, λαμβάνεται εντός δεκα
μήνου από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης βάσει του κανο
νισμού ( ΕΚ ) αριθ. 3605/93 τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού . Σε περίπτωση
εσκεμμένου ελλείμματος που κρίνεται υπερβολικό από το

Συμβούλιο, εφαρμόζεται επισπευσμένη διαδικασία.

— το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ανταποκρινόμενο στις
συστάσεις βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφος 7 ,
— το συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος μέλος, ανταποκρι
νόμενο στην ειδοποίηση βάσει του άρθρου 104 Γ
παράγραφος 9 .
2. Αν το συμμετέχον κράτος μέλος δεν λαμβάνει μέτρα ή ,
κατά την κρίση του Συμβουλίου , τα μέτρα του είναι ανε
παρκή , το Συμβούλιο λαμβάνει αμέσως απόφαση δυνάμει
του άρθρου 104 Γ παράγραφος 9 ή 11 αντιστοίχως.

3 . Εάν από τα πραγματικά στοιχεία, βάσει του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93, προκύπτει ότι το συμμετέχον
κράτος μέλος δεν έχει διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα
εντός των χρονικών ορίίον που καθορίζονται είτε στις
συστάσεις βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφος 7 , είτε
στην ειδοποίηση βάσει του άρθρου 104 Γ παράγραφος 9 ,
το Συμβούλιο λαμβάνει αμέσως απόφαση , δυνάμει του
άρθρου 104 Γ παράγραφος 9 ή παράγραφος 11 αντιστοί
χως .

Άρθρο 8

H απόφαση με την οποία το Συμβούλιο επιτείνει τις κυρώ
σεις, σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 11 , εκτός
από τη μετατροπή των καταθέσεων σε πρόστιμα σύμφο)να
με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού , λαμβάνεται το
αργότερο εντός διμήνου από τις ημερομηνίες γνοκττοποίη
σης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ ) αριθ. 3605/93.
H απόφαση με την οποία το Συμβούλιο καταργεί μερικές ή
και όλες τις αποφάσεις του σύμφίονα με το άρθρο 104 Γ
παράγραφος 12 , λαμβάνεται το συντομότερο και οπωσδή
ποτε εντός διμήνου από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης
που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ . 3605/93 .

ΤΜΗΜΑ 4

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να επιβάλει κυρώσεις σε

συμμετέχον κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ
παράγραφος 11 , απαιτεί κατά κανόνα άτοκη κατάθεση. Το

Αριθ. L 209/10
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Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει τη συμπλήρωση
αυτής της κατάθεσης με την επιβολή των μέτρων που
προβλέπονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση του
άρθρου 1Θ4 Γ παράγραφος 11 .
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δεύτερη περίπτωση του άρθρου 104 Γ παράγραφος 11 ,
ανάλογα με την πρόοδο που σημείωσε το συγκεκριμένο
συμμετέχον κράτος μέλος ως προς τη διόρθωση του υπερ
βολικού ελλείμματος .

Άρθρο 12

1 . Εάν το υπερβολικό έλλειμμα οφείλεται στη μη συμμόρ
φωση προς το κριτήριο του άρθρου 104 Γ παράγραφος 2
στοιχείο α ) σχετικά με τον λόγο του δημοσιονομικού
ελλείμματος προς το ΑΕΠ , το ποσό της πρώτης κατάθεσης
περιλαμβάνει σταθερή συνιστώσα ίση με το 0,2% του ΑΕΠ
και μεταβλητή συνιστώσα ίση με το ένα δέκατο της διαφο
ράς μεταξύ του εκφρασμένου σε ποσοστό του ΑΕΠ ελλείμ
ματος του προηγούμενου έτους και της τιμής αναφοράς

Άρθρο 15

Σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 12, το Συμβούλιο
αίρει όλες τις κυρώσεις εφόσον καταργηθεί η απόφαση για
την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Τα πρόστιμα που
έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος
κανονισμού δεν επιστρέφονται στο συγκεκριμένο συμμετέ
χον κράτος μέλος .

του 3 % του ΑΕΠ .

2 . Κάθε έτος , μέχρις ότου καταργηθεί η απόφαση σχετικά
με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος, το Συμβούλιο
εκτιμά κατά πόσον το συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος
μέλος έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα ανταποκρινόμενο
στην ειδοποίηση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο
104 Γ παράγραφος 9 . Κατά την ετήσια αυτή εκτίμηση , το
Συμβούλιο αποφασίζει , σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ
παράγραφος 11 , και με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του
παρόντος κανονισμού , να επιτείνει τις κυρώσεις , εκτός αν
το συγκεκριμένο συμμετέχον μέλος συμμορφώθηκε προς
την ειδοποίηση του Συμβουλίου . Εάν αποφασισθεί να
απαιτηθεί συμπληρωματική κατάθεση , η κατάθεση αυτή
ισούται με το ένα δέκατο της διαφοράς μεταξύ του
εκφρασμένου σε ποσοστό του ΑΕΠ ελλείμματος του προη
γούμενου έτους και της τιμής αναφοράς του 3% του

Άρθρο 16

Τα ποσά των καταθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 11
και 12 του παρόντος κανονισμού παρακατατίθενται στην
Επιτροπή . Οι τόκοι των καταθέσεων και τα πρόστιμα που
προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού
εμπίπτουν στα κατά το άρθρο 201 της συνθήκης «άλλα
έσοδα» και διανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρα
τών μελών που δεν παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα ,
όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ
παράγραφος 6, κατ ' αναλογία προς το μερίδιο τους στο
συνολικό ΑΕΠ των επιλέξιμων κρατών μελών .

ΤΜΗΜΑ 5

ΑΕΠ .

3 . Καμία από τις καταθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος
στις παράγραφους 1 και 2 δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

του 0.5% του ΑΕΠ .

Άρθρο 17
Άρθρο 13

Το Συμβούλιο μετατρέπει κατά -κανόνα την κατάθεση ,
σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 11 , σε πρόστιμο
εάν, μετά παρέλευση δύο ετών από την απόφαση με την
οποία υποχρεώθηκε το συγκεκριμένο συμμετέχον κράτος
μέλος να προβεί σε κατάθεση , κρίνει ότι το υπερβολικό
έλλειμμα δεν έχει διορθωθεί.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και ενόσω στο
Ηνωμένο Βασίλειο το οικονομικό έτος δεν συμπίπτει με το
ημερολογιακό έτος , οι διατάξεις των τμημάτων 2 , 3 και 4
του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται ως προς το Ηνω
μένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 18

Άρθρο 14

Σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφος 12 , το Συμβούλιο
αίοει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην πρώτη και

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1999 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος .
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 1997 .
Γιa το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. C. JUΝCΚER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΑΕΙΟ

1 . Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών, το Συμβούλιο, όταν λαμβάνει
αποφάσεις σχετικά με τα τμήματα 2, 3 και 4 του παρόντος κανονισμού , λαμβάνει υπόψη του το
διαφορετικό οικονομικό έτος του Hνο)μένου Βασιλείου , ώστε να αποφασίζει τα σχετικά με το Ηνωμένο
Βασίλειο σε χρονική στιγμή του οικονομικού του έτους ανάλογη με τη στιγμή κατά την οποία έλαβε ή
πρόκειται να λάβει αποφάσεις για τα λοιπά κράτη μέλη.
2 . Αντί των διατάξεων που ανααέρονται στη στήλη I παρακάτω, ισχύουν οι διατάξεις της στήλης II .
Στήλη I

«εντός τριών μηνών από τις ημερομηνίες γνωστο
ποίησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2

Στήλη II

«εντός πέντε μηνών από το τέλος του οικονομικού
έτους κατά το οποίο σημειώθηκε το έλλειμμα»

και 3 του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ . 3605/93 του
Συμβουλίου »

(άρθρο 3 παράγραφος 3)

« εντός του έτους που ακολουθεί»

«εντός του οικονομικού έτους που ακολουθεί»

(" άρθρο 3 παράγραφος 4)

«εντός δεκαμήνου από τις ημερομηνίες γνωστοποίη
σης βάσει του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ . 3605/93 του
Σημβουλίου τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3 παρά
γραφος 3 του παρόντος κανονισμού »

«εντός διοδεκαμήνου από το τέλος του οικονομικού
έτους κατά το οποίο σημειώθηκε το έλλειμμα»

(άρθρο 7)

«του προηγούμενου έτους»
(άρθρο 12 παράγραφος 1 )

«του προηγούμενου οικονομικού έτους»
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Ιουλίου 1997

περί των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής της Κοινότητας και των κρατών
μελών
( 97/479/EK )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 103 παράγραφος 2 ,
τη σύσταση της Επιτροπής,

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμ
στερνταμ της 16ης και 17ης Ιουνίου 1997 ,
ΣΥΝΙΣΤΑ

1 . Βασικοί στόχοι: ανάπτυξη , απασχόληση και σύγκλιση
Από το καλοκαίρι του 1996, όταν εγκρίθηκαν OL προη
γούμενοι προσανατολισμοί , στην Κοινότητα σημειώθη
κε μια μέτρια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότη
τας . Από την πλευρά της προσφοράς, οι θεμελιώδεις
παράμετροι συνεχίζουν να βελτιώνονται ενώ οι προο
πτικές όσον αφορά τη ζήτηση είναι ευνοϊκότερες. Οι
εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον ολοένα και πιο
ισορροπημένο συνδυασμό μακροοικονομικών πολιτι
κών και τη διαφαινόμενη βελτίωση της εμπιστοσύνης,
αναμένεται ότι θα επιτρέψουν τη σταδιακή ενίσχυση
του αναπτυξιακού ρυθμού και την επάνοδο του στο
επίπεδο της δυνητικής του τάσης κατά το τρέχον έτος
ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται ότι θα υπερβεί
κατά πολύ την εν λόγω τάση .
Στην παρούσα κατάσταση , η προτεραιότητα θα πρέπει
να δοθεί σε δύο καθοριστικής σημασίας ζητήματα,
όπου τα επιτυγχανόμενα εκατέριοθεν αποτελέσματα θα
αλληλοενισχύονται. Καταρχάς, αν και αναμένεται ότι
βραχυπροθέσμως η απασχόληση θα σημειώσει μια

συγκρατημένη άνοδο, ωστοσο πρέπει στην Κοινότητα
να ανέλθει το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και να
μειωθεί η ανεργία σημαντικά όπως τονίζεται στη δήλω
ση του Δουβλίνου για την απασχόληση «Το πρόβλημα
των θέσεων εργασίας». Κατά δεύτερο λόγο, παρά τη
σημαντική πρόοδο που επιτελέστηκε κατά τα τελευταία
έτη στη σταθερότητα των τιμών και την εξυγίανση των
δημοσίων οικονομικών, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος.
Αυτό επίσης συμβάλλει στην επίτευξη και τη διατήρηση
υψηλού βαθμού σύγκλισης , προκειμένου να καταστεί
δυνατή η συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση (ΟΝΕ ), ήδη από την 1η Ιανουαρίου 1999, ενός
σημαντικού αριθμού κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια
των προσεχών τριμήνων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
διαλυθεί κάθε αμφιβολία σχετικά με την αυστηρή τήρη
ση των κριτηρίων του Μάαστριχτ και την εισαγο)γή του
ενιαίου νομίσματος το 1999, προκειμένου να δοθεί η
διαβεβαίωση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της
Ευρώπης ότι θα μπορέσουν να επωφεληθούν πράγματι
από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΟΝΕ , ώστε έτσι να
ευνοηθεί i] ανάπτυξη και η απασχόληση . Δεδομένου
ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα αποφέρει σημαντικά
μεσοπρόθεσμα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη και
την απασχόληση , η συνέχιση των προσπαθειών δημο
σιονομικής σταθεροποίησης είναι προς το συμφέρον
όλων των κρατών μελών.

Χάρη στην ενιαία αγορά και στην ΟΝΕ, η Κοινότητα
μετατρέπεται σε μια από τις κυριότερες οικονομικές
ενότητες του πλανήτη . Μεσομακροπροθέσμως, η Κοι
νότητα διαθέτει σημαντικό δυναμικό για την επίτευξη
τεχνολογικής προόδου , δημιουργίας θέσεο)ν απασχόλη
σης και τη δημιουργία πλούτου . Για να εκμεταλλευθεί
πλήρως το δυναμικό αυτό, η Κοινότητα οφείλει να
επιτύχει σταδιακά έναν υψηλό δείκτη απασχόλησης .
Με τον τρόπο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να διατηρή
σει, μέσω ορισμένων μεταρρυθμίσεων , τη βιωσιμότητα
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των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας των κρατών μελών.

H επάνοδος και η διατήρηση υψηλού και μη πληθωρισ
τικού αναπτυξιακού ρυθμού βάσει υγιών δημόσιων
οικονομικών θα δημιουργήσει ευνοϊκό πολιτιxοxοινωνι
xό περιβάλλον για την αντιμετώπιση του προβλήματος
της ανεργίας στην Κοινότητα.
Ωστόσο , ενόσω οι διαρθρωτιxές ανεπάρκειες εξακολου
θούν να περιορίζουν τόσο την ανάπτυξη όσο και το
βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει
μεγαλύτερο αριθμό θέσεων απασχόλησης, τα περισσό
τερα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις.
Υψηλό ποσοστό απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί
μόνο εάν το παραγωγικό δυναμικό είναι αρκετά μεγά
λο. O σημερινός ρυθμός των επενδύσεων δεν φαίνεται
να δίνει αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς πρέπει να διατη
ρηθούν οι σημερινοί ευνοϊκοί επενδυτικοί όροι, όσον
αφορά τα υψηλά κέρδη και τα χαμηλά επιτόκια. Επι
πρόσθετα, πρέπει να επιδιωχθεί δραστήρια η υλοποίη
ση των διευριοπαϊκών δικτύων στους τομείς των μετα
φορών, της ενέργειας και των επικοινωνιών, όπου τα
υπάρχοντα κοινοτικά οικονομικά μέσα και η Ευρωπαϊ
κή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαδραματίσουν βασικό
ρόλο με μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα . Οι
επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους καθώς και οι
επενδύσεις στην απόκτηση γνώσεων και επαγγελματι
κών προσόντων μπορούν επίσης να τονώσουν περαιτέ
ρω την απασχόληση , όπως επίσης τονίζεται στην έκθε
ση της Επιτροπής «H Ευρώπη ως οικονομική οντότη
τα ».

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά
θεσμικά όργανα καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 102
A της συνθήκης, να ασκήσουν τις οικονομικές τους
πολιτικές με σκοπό την επίτευξη σημαντικής προόδου
προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης και μη πληθωριστι
xής ανάπτυξης και ενός υψηλού επιπέδου απασχόλη
σης· οι δύο αυτοί στόχοι συγκαταλέγονται μεταξύ των
στόχων του άρθρου 2 της συνθήκης. Για το σκοπό
αυτό, τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα
καλούνται επίσης να συντονίσουν τις πολιτικές τους
( άρθρα 3 A και 103 ), λαμβάνοντας υπόψη την αυξημέ
νη ολοxλήρωση των οικονομιών τους.
2 . Συνδυασμός μέσων μαxροοιxονομιxής πολιτικής προ

σανατολισμένης στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα
Με τους προxείμενους γενικούς προσανατολισμούς
επαναβεβαιώνεται ότι για να επιτευχθεί μια βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη , στηριζόμενη στις επενδύσεις, και
να βελτιωθεί o ρυθμός δημιουργίας θέσεων απασχόλη
σης σε μεσοπρόθεσμη βάση άνευ πληθωριστικών πιέσε
ων , εξακολουθεί να είναι απαραίτητη r] εφαρμογή κοι
νής μαxροοιxονομιxής στρατηγικής η οποία να συνεχί
σει να βασίζεται στα τρία ακόλουθα στοιχεία, όπως
αυτά προσδιορίστηκαν στους προσανατολισμούς του
1996 :

— « μια νομισματική πολιτική προσανατολισμένη προς
τη σταθερότητα, που δεν θα υπονομεύεται από
απρόσφορες δημοσιονομικές και μισθολογικές εξε
λίξεις ,
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— συνεχείς προσπάθειες για την εξυγίανση των δημο
σίων οικονομικών στα περισσότερα κράτη μέλη,
σύμφωνα με τους στόχους των προγραμμάτων
σύγxλισης,

— εξέλιξη των ονομαστικών μισθών συμβατή με την
επιδιωκόμενη σταθερότητα των τιμών ταυτόχρονα
η εξέλιξη των πραγματικών μισθών θα πρέπει να
είναι χαμηλότερη από την αύξηση της παραγωγικό
τητας, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των
επενδύσεων για τη δημιουργία απασχόλησης.
Όσο συνεπέστερα θα είναι τα δημοσιονομικά μέτρα και
οι μισθολογικές εξελίξεις προς το σταθεροποιητικό
ρόλο της νομισματικής πολιτικής, τόσο θετικότερη θα
είναι η συμβολή των νομισματικών συνθηκών, συμπερι
λαμβανομένων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και
των μακροπροθέσμων επιτοκίων, στην οικονομική
ανάπτυξη και την απασχόληση ».
H σύσταση για την εξέλιξη των ονομαστικών μισθών
μπορεί να εξετασθεί, όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τις
παρελθούσες τάσεις στο μερίδιο των μισθών στην συνο
λική προστιθέμενη αξία.

Μεσοπρόθεσμα, η ΟΝΕ θα παγιώσει τη θεμελιώδη
αλλαγή στο συνδυασμό των μακροοικονομικών πολιτι

κών-που έχει προοδευτικά επιτευχθεί στην Κοινότητα
και που πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη από τους
κοινωνικούς εταίρους και τους επιχειρηματίες.
i ) Μια κοινή νομισματική πολιτική υπό την ευθύνη
μιας ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας θα αποσκοπεί πρωτίστως στη σταθερότητα
των τιμών, ενώ παράλληλα, χωρίς να θίγεται o
προαναφερθείς στόχος , θα υποστηρίζει και τις γενι
κές οικονομικές πολιτικές στην Κοινότητα προκει
μένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων οι
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 2 της συνθήκης .
ii ) H εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης σε θέμα

τα δημοσιονομικής πολιτικής (άρθρα 104-104 Γ) και
του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης θα
εξασφαλίσει υγιείς και πειθαρχημένες δημοσιονομι
κές πολιτικές . Με την επιφύλαξη αυτών των νομι
κών διατάξεων, την ευθύνη για τις δημοσιονομικές
πολιτικές θα εξακολουθήσουν να την έχουν οι
xυρίαρχες εθνικές κυβερνήσεις , οι οποίες θα πρέπει
να συντονίσουν τις δημοσιονομικές τους πολιτικές
στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών οικονο
μικής πολιτικής .
iii ) H άσκηση νομισματικών και δημοσιονομικών πολι
τικών που ευνοούν τη σταθερότητα και την εξάλει
ψη των κινδύνων νομισματικών διακυμάνσεων στη
ζώνη εύρω , θα διευκολύνει και θα ενθαρρύνει τη
δέουσα εξέλιξη των μισθών, οι οποίοι καθορίζονται
από αυτόνομους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με
τις ισχύουσες πρακτικές στην κάθε χώρα . H εξέλιξη
αυτή αναμένεται επίσης ότι θα διευκολυνθεί, σε
εθνικό επίπεδο , από έναν ευρύτερο κοινωνικό διά
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λογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη , o οποίος 0α
διεξαχθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων και των
παραδόσεων της κάθε χώρας . Μια καλά λειτουρ
γούσα διαδικασία διαμόρφωσης των μισθών είναι
αναγκαία προϋπόθεση για την υψηλή οικονομική
ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας. Στο κοινοτι
κό επίπεδο, η Επιτροπή , σύμφωνα με το άρθρο 118
B. θα συνεχίσει να αναπτύσσει τον κοινωνικό διά
λογο , ιδίως επί μακροοικονομικών θεμάτων, με στό
χο την αξιοποίηση της συναίνεσης γύρω από την
οικονομική στρατηγική που περιλαμβάνεται στους
προσανατολισμούς . Μεσοπρόθεσμα , είναι απαραί
τητο όπως οι διαμορφωτές της οικονομικής πολιτι
κής , οι κοινωνικοί εταίροι και οι κοινωνικοί φορείς
συνειδητοποιήσουν πλήρως το γεγονός ότι η ΟΝΕ
θα επιφέρει μια πραγματική αλλαγή του συστήμα
τος και θα μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο καθορι
σμού των μακροοικονομικών και μισθολογικών
προσανατολισμών.

H εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου διά της συνεργα
σίας όλων εκείνων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση
οικονομικών αποφάσεων θα βοηθήσει στη δημιουργία
των προϋποθέσεων για μια οικονομική ανάπτυξη στην
Κοινότητα η οποία θα είναι διαρκής, υψηλή και Oc.
δημιουργήσει απασχόληση .
3 . Σταθερότητα των τιμών και των συναλλαγματικών
ισοτιμιών

Σταθερότητα των τιμών

H Κοινότητα πέτυχε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη
σταθερότητα των τιμών και τη σύγκλιση των δεικτών
πληθωρισμού , απαραίτητα στοιχεία για τη μεσοπρόθε
σμη επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την καθιέρωση
του ενιαίου νομίσματος . O μέσος δείκτης πληθωρισμού
στην Κοινότητα αναμένεται ότι θα κατέλθει το 1997
στο 2,25 % δηλαδή θα αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο
ποσοστό που σημειώθηκε από την ίδρυση της ΕΚ.
Ενόιψει της ΟΝΕ , η Κοινότητα θα πρέπει να θέσει ως
στόχο τη μείωση του εν λόγο) ποσοστού στο 2 % και τη
διατήρησή του σε αυτό το επίπεδο σε μεσοπρόθεσμη
βάση .
Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη , o δείκτης πληθωρισμού
ήταν χαμηλός ή μειώθηκε σημαντικά τους πρώτους
μήνες του 1997 . Τον Απριλίου του 1997 , δεκατέσσερα
κράτη μέλη είχαν δείκτη πληθωρισμού (') 2% ή λιγότε
ρο .

O πληθωρισμός μειώθηκε ταχέως τους πρόσφατους
μήνες σε ορισμένα κράτη μέλη (ειδικότερα στην Ισπα

νία. την Ιταλία και την Πορτογαλία ), αλλά αυτό δεν
φαίνεται ακόμη πλήρως στο μέσο δείκτη πληθωρισμού
που παρατηρήθηκε το περασμένο έτος (2). Τον Απρίλιο
του 1997 . o μέσος δείκτης πληθωρισμού κατά το τελευ
(') Όπιο; μετράται από τον ■ τελευταία εναρμονισμένο μηνιαίο
δείκτη τιμών καταναλωτή ( ΕΔΙΚ ) σε σχέση με τον ίδιο μήνα
ένα χρόνο νωρίτερα.

(-) Όπως μετρήθηκε από τον αριθμητικό μέσο όρο των τελευταίων
δώδεκα μηνιαίων εναρμονισμένων δεικτών ( ΕΔΙΚ ) σχετικά με
τον αριθμητικό μέσο όρο των δώδεκα μηνιαίων εναρμονισμέ
νοι δεικτών τη ; προηγούμενη ; περίοδοι1 .
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ταίο ετος ήταν 2% ή λιγοτερο σε εννεα κράτη μέλη
( Βέλγιο, Δανία, Γερμανία , Γαλλία, Λουξεμβούργο ,
Κάτω Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία) - ήταν
μεταξύ 2 και 2,5 % στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο ( 3 ) - και ήταν περίπου 3% στην Ισπανία , την
Ιταλία και την Πορτογαλία . Εφόσον διατηρηθούν οι
καλές πρόσφατες επιδόσεις όσον αφορά τον πληθωρι
σμό στις τελευταίες αυτές χώρες, o μέσος δείκτης πλη
θωρισμού που παρατηρήθηκε επί ένα έτος θα μειωθεί
κοιτά τους ερχόμενους μήνες.

Στην Ελλάδα, όπου επετεύχθη σημαντική πρόοδος στη
μείωση του πληθωρισμού κατά τα πρόσφατα έτη , απαι
τείται i] καταβολή ενισχυμένων προσπαθειών για την
επίτευξη των επίσημων στόχων , δηλαδή του 4,5% στα
τέλη του 1997 και σε επίπεδο κατώτερο του 3% στο
τέλος του 1998 .

Σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Σύμφωνα με το άρθρο 109 M , όλα τα κράτη μέλη
πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τη συναλλαγ
ματική τους πολιτική ως πρόβλημα κοινού ενδιαφέρο
ντος . H Φινλανδία και η Ιταλία εισήλθαν στον ΜΣΙ το
φθινόπωρο του παρελθόντος έτους και μία σημαντική
πλειοψηφία των νομισμάτων του ΜΣΙ έχουν σημειώσει
αξιοπρόσεκτη σταθερότητα . Υγιέστερες και πιο αξιό
πιστες οικονομικές πολιτικές , συμπεριλαμβανομένου
των δημοσιονομικών πολιτικών , έχουν συμβάλει στην
καλύτερη ευθυγράμμιση των συναλλαγματικών ισοτι
μιών εντός της Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς
και με την προοπτική της συμμετοχής στην ΟΝΕ , πρέ
πει απαραιτήτως τα κράτη μέλη να διατηρήσουν —
και , όπου αυτό χρειάζεται, v(/, εντατιxοποιήσουν — τις
δεσμεύσεις τους για μακροοικονομικές πολιτικές προ
σανατολισμένες προς τη σταθερότητα . Για χώρες οι
οποίες δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στον ΜΣΙ , οι
πολιτικές αυτές θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στη
δημιουργία των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν
δυνατή τη συμμετοχή αυτή . H υγιής μακροοικονομική
διαχείριση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταθερές
ισοτιμίες και χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια εντός '
της Κοινότητας και συμβάλλει στη σταθερότητα του
διεθνούς νομισματικού συστήματος .

4 . Υγιή δημόσια οικονομικά
Στην Κοινότητα ως σύνολο , το πραγματικό δημοσιονο
μικό έλλειμμα υποχώρησε από το 5% του ΑΕΠ το 1995
σε 4,3 % το 1 996. O χαμηλός δείκτης οικονομικής ανά
πτυξης που σημειώθηκε το 1996 κατέστησε δυσχερέστε
ρη την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης και
επισκίασε την πραγματικώς επιτευχθείσα πρόοδο. Με
βάση τα δημοσιονομικά μέτρα που αποφασίστηκαν στα
μέσα Απριλίου 1997 . η καθαρή δανειακή ανάγκη του
δημοσίου στην Κοινότητα ως σύνολου αναμένεται να
υποχωρήσει σε επίπεδο κατώτερο του 3% του ΑΕΠ το
1997 , ενώ για το 1998 αναμένεται η περαιτέρω υποχώ
ρηση του σχετικού δείκτη στο 2.5% του ΑΕΠ .
(-1) Για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η εκτίμηση βασίζε
ται στις εκτιμήσεις τη; Επιτροπή; δεδομένου ότι και οι δύο
χώρες δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει δεδομένα ΕΔΙΚ με τρόπο
που να επιτοέπει υπολογισμό .
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Στους προϋπολογισμούς τους για το 1997 , τα περισσό
τερα κράτη μέλη έλαβαν σημαντικά μέτρα για τη μείω
ση του ελλείμματος του στο 3% του ΑΕΠ ή και σε
ακόμη κατώτερα επίπεδα. Τα κράτη μέλη πρέπει οποιο
δήποτε να εφαρμόσουν κατά τρόπο απαρέγκλιτο τους
προϋπολογισμούς αυτούς και να λάβουν άμεσα διορ
θωτικά μέτρα σε περίπτωση παρέκκλισης από τους
δημοσιονομικούς στόχους. Όσον αφορά τους προϋπο
λογισμούς για το 1998, στα περισσότερα κράτη μέλη
επιβάλλεται η λήψη νέων μέτρων για τη μείωση του
ελλείμματος προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους
των προγραμμάτων σύγxλισης . Τα μέτρα αυτά συνέβα
λαν στην αποκατάσταση της απαιτούμενης εμπιστοσύ
νης σχετικά με το διαρκή χαρακτήρα της προσπάθειας
δημοσιονομικής εξυγίανσης, ιδίως στις χώρες εκείνες
όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αναμένεται να
διαμορφωθεί σε επίπεδα σαφώς κατώτερα του 3 % του
ΑΕΠ το 1997 ή όπου o προϋπολογισμός του 1997
περιελάμβανε προσωρινά μέτρα ή όπου η σχέση χρέ
ους/ΑΕΠ δεν μειώνεται αρκετά και δεν πλησιάζει την
τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό. H προσπάθεια
αυτή είναι απαραίτητη , όχι μόνο για την ικανοποίηση
των δημοσιονομικών κριτηρίων του Μάαστριχτ , αλλά
και για την πραγματοποίηση περαιτέρω προόδων προς
την μεσοπρόθεσμη επίτευξη , του στόχου για έναν σχε
δόν ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό
υπό κανονικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο σύμφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης , ώστε να διασφαλιστεί η
εφαρμογή ενός συνδυασμού μέσω μαxροοιxονομιxής
πολιτικής προσανατολισμένης στην ανάπτυξη και στη
σταθερότητα .

Είναι ανάγκη τα προγράμματα δημοσιονομικής προ
σαρμογής να είναι αξιόπιστα και βιώσιμα. Το βάρος
της προσαρμογής θα πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο
τρόπο . Για να είναι αξιόπιστα πρέπει τα προγράμματα
να είναι διαφανή . H διαφάνεια απαιτεί να εφαρμόζο
νται αυστηρά οι από κοινού συμφωνηθέντες λογιστικοί
κανόνες και οικονομικές αρχές. Επιπλέον, οι ετήσιοι
προϋπολογισμοί και οι μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές
προβλέψεις θα πρέπει να διευκρινίζουν σαφώς τις
οικονομικές υποθέσεις στις οποίες βασίζονται. Προκει
μένου να έχουν διαρκή αποτελέσματα, τα μέτρα μείω
σης του ελλείμματος πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας
σαφούς μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, συμπεριλαμβανο
μένων των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
όπως αναφέρεται στα προγράμματα σύγxλισης, και
από την αρχή του τρίτου σταδίου , στο προγράμματα
σταθερότητας ή σύγxλισης. Τα προγράμματα αυτά θα
πρέπει v(/, παρακολουθούνται από κοντά σε κοινοτικό
επίπεδο .

H υλοποίηση των οικονομικών πλεονεxτημάτων της
δημοσιονομικής εξυγίανσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθ
μό από την ποιότητα των λαμβανομένων μέτρων. Σχετι
κά . οι παρόντες προσανατολισμοί επιβεβαιώνουν τις
γενικές αρχές που είχαν τεθεί και σε προηγούμενους
προσανατολισμούς. Πρώτον, στα περισσότερα κράτη
μέλη είναι επιθυμητό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη
συγκράτηση των δαπανών παρά στην αύξηση της
συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, λαμβανομένου
υπόψη , όπου απαιτείται, των σχέσεων μεταξύ του
συστήματος κοινοτικών μεταβιβαστικών πληρωμών και
του φορολογικού συστήματος. Σε αυτά τα κράτη μέλη
η δράση θα πρέπει να εστιάζεται σε διαρθρωτικά μέτρα

Αριθ. L 209/15

για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών που αφορούν τη
δημόσια κατανάλωση , τα κρατικά συνταξιοδοτικά
ταμεία, την υγειονομική περίθαλψη , τα επιδόματα
ανεργίας και τις επιδοτήσεις. Εάν οι αυξήσεις της
φορολογίας είναι αναπόφευxτες θα πρέπει να ληφθεί
μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά αποτε
λέσματα στην ανάπτυξη και την απασχόληση και να
αποφευχθεί η αναζωπύρωση των πληθωριστιxών πιέσε
ων . Δεύτερον, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να
απειληθεί η αναγκαία μείωση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, οι προτεραιότητες δαπανών του δημοσίου
μπορούν να ευνοήσουν παραγωγικές δραστηριότητες
όπως είναι οι επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε ανθρώ
πινο κεφάλαιο και σε ενεργητιxές πρωτοβουλίες της
αγοράς εργασίας. Τρίτον, η επιθυμούμενη μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης ή του βάρους των κοινοτι
κών συνεισφορών στα περισσότερα κράτη μέλη θα
πρέπει να γίνει με τρόπο συνεπή προς την επίτευξη και
τη διατήρηση υγιών δημοσιονομικών ισορροπιών. Οι
δημογραφικές αλλαγές στα κράτη μέλη θα δημιουργή
σουν πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες κατά τα ερχόμενα
έτη . Σχετικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετά
σουν την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων της
xοινωνιxής προστασίας και συνταξιοδότησης και να
εφαρμόσουν εγxαίρως μεταρρυθμίσεις .
Δεδομένης της σχέσης μεταξύ φορολογικής πολιτικής
αφενός και της ενιαίας αγοράς, της ΟΝΕ και της
καταπολέμησης της ανεργίας αφετέρου , τα κράτη μέλη
πρέπει να βελτιώσουν τον συντονισμό των φορολογι
κών μέτρων. Θα πρέπει να αποφευχθεί o αθέμιτος και
επιζήμιος ανταγωνισμός μεταξύ ((.ορολογιxών συστημά
των των διαφόρων κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό,
τα κράτη μέλη καλούνται να εξετάσουν τη σκοπιμότη
τα καθιέρωσης ενός κώδικα συμπεριφοράς o οποίος θα
ορίζει πολιτικά δεσμευτικές αρχές θεμιτού φορολογι
κού ανταγωνισμού .

Όσον αφορά τα μεμονωμένοι κράτη μέλη , πέντε από
αυτά — η Δανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι
Κάτω Χώρες και η Φινλανδία — πληρούσαν ήδη το
κριτήριο του 3% το 1996. Στη Δανία η της οποίας o
προϋπολογισμός αναμενόταν να παρουσιάσει πλεόνα
σμα κατά το τρέχον έτος , πρέπει οπωσδήποτε να
παγιωθεί r] επίδοση αυτή για όλη τη διάρκεια του
οικονομικού κύκλου , προκειμένου να διατηρηθεί o
δείκτης δημόσιο χρέος/ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά . H
Ιρλανδία θα πρέπει να επωφεληθεί από τον υφιστάμε
νο υψηλό δείκτη ανάπτυξης προκειμένου να εντατικο
ποιήσει τις προσπάθειες μείωσης των δημοσίων δαπα
νών, και να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο προς την εξι
σορρόπηση δημοσίων δαπανών και εσόδων . H πολιτική
περιορισμού των δημοσίων δαπανών πρέπει επίσης να
συνεχιστεί στις Κάτω Χώρες και στην Ιρλανδία , όπου
πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες στον
τομέα των δαπανών xοινωνιxής ασφάλισης, γεγονός το
οποίο θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρα) ελάφρυνση
του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας , των φόρων
εισοδήματος ή άλλων φόρων που συνεχίζουν να
επιβαρύνουν την απασχόληση .
Στο Βέλγιο προβλέπεται ότι το 1997 το δημοσιονομικό
έλλειμμα θα ανέλθει στο 3 % του ΑΕΠ ή σε χαμηλότε
ρο επίπεδο. Σύμφωνα με τις σημερινές πολιτικές , το
έλλειμμα αναμένεται ότι θα μειωθεί περαιτέρω το 1998 .
Για να συνεχισθεί η δημοσιονομική εξυγίανση , η xυβέρ
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νηση του Βελγίου θα πρεπει να εφαρμόσει αυστηρα το
νέο πρόγραμμα σύγxλισης . Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στην εξυγίανση των λογαριασμών κοινωνικής
ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας βασικά στοιχεία
είναι η καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών για
τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών υγείας και τη συνέ
χιση των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό τομέα .

Στη Γερμανία, αναμένεται ότι το 1997 το δημοσιονομι
κό έλλειμμα θα ανέλθει στο 3 % του ΑΕΠ ή σε χαμηλό
τερο επίπεδο. Βάσει των σημερινών πολιτικών, το έλ
λειμμα αναμένεται ότι θα σημειώσει περαιτέρω ελαφρά
υποχώρηση το 1998. H γερμανική κυβέρνηση ανέλαβε
ισχυρή δέσμευση για λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων προκειμένου να επιτύχει το κριτήριο του 3 % το
1997 , ενώ παράλληλα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα
μέτρα για να ανακοπεί η αυξητική τάση του δείκτη
δημόσιο χρέος/ΑΕΠ . O ρυθμός δημοσιονομικής εξυ
γίανσης πρέπει να διατηρηθεί και κατά το 1998 , σύμ
φωνα με το νέο πρόγραμμα σύγxλισης. Οι συνεχιζόμε
νες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει
να εστιαστούν στην περαιτέρα) μείωση του μεριδίου
των δημοσίων δαπανών στην οικονομία, συμπεριλαμ
βανομένων μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα
και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα μπο
ρούσε να οδηγήσει σε ελάφρυνση της φορολογικής
επιβάρυνσης χωρίς να απειλείται r] αυστηρή τήρηση
των δημοσιονομικών στόχων του νέου προγράμματος
σύγxλισης .
Στην Ισπανία αναμένεται ότι το 1997 το δημοσιονομικό
έλλειμμα θα ανέλθει στο 3 % του ΑΕΠ ή σε χαμηλότε
ρο επίπεδο. Βάσει των εφαρμοζόμενων σήμερα πολιτι
κών, το έλλειμμα αναμένεται ότι θα σημειώσει περαιτέ
ρα) ελαφρά υποχώρηση κατά το 1998 . Στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού για το 1998, οι ισπανικές αρχές , οι
οποίες ανέλαβαν ισχυρή δέσμευση για επίτευξη του
στόχου του 3% του ΑΕΠ όσον αφορά το έλλειμμα
κατά το 1997 , πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια
δημοσιονομικής εξυγίανσης όπως αυτό προβλέπεται
στο νέο πρόγραμμα σύγxλισης . Πρέπει απαραιτήτως να
συνεχιστεί η υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων μεί
ωσης του ελλείμματος, ιδιαίτερα εκείνων που αποσκο
πούν στη μείωση των τακτικών δαπανών και στην
καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση .

Στη Γαλλία, αναμένεται ότι το 1997 το δημοσιονομικό
έλλειμμα θα ανέλθει στο 3% του ΑΕΠ ή σε κατώτερο
επίπεδο . Βάσει των σημερινών πολιτικών, δεν αναμένε
ται περαιτέρω αισθητή υποχώρηση του ελλείμματος το
1998 . H δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να αποκτήσει
μόνιμο χαρακτήρα σε μεσοπρόθεσμη βάση μέσο) της
αυστηρής εφαρμογής του πρόσφατα συμφωνηθέντος
προγράμματος σύγxλισης . Ιδιαίτερα , είναι απαραίτητο
να συγκρατηθούν οι δαπάνες υγείας και να εξισορρο
πηθούν οι λογαριασμοί κοινωνικής ασφάλισης, ενώ
παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προβλεπόμε
νες μειώσεις φόρων, οι οποίες καθεαυτές ενισχύουν την
ανάπτυξη και ευνοούν την απασχόληση, δεν θα κάμ
ψουν το ρυθμό μείωσης του ελλείμματος .

Στην Ιταλία, με τα νέα μέτρα που ελήφθησαν το Μάρ
τιο, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει το 3 % του
ΑΕΠ το 1997 . Οι ιταλικές αρχές πρέπει να λάβουν
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καθε αναγκαίο μέτρο προς επίτευξη του στόχου αυτού .
Για να μειωθεί το έλλειμμα κάτω του 3 % το 1 998 και
τα επόμενα έτη πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί
πλήρως το προσφάτους εγκριθέν πρόγραμμα σύγxλισης .
Οι στόχοι αυτοί πρέπει να θεωρηθούν από την ιταλική
κυβέρνηση ως οροφές, ώστε να αποφευχθούν αποτυ
χίες και να μειωθεί ταχύτερα o λόγος του δημοσίου
χρέους. Το 1988, στα πλαίσια του προϋπολογισμού
πρέπει να δοθεί έμφαση σε μέτρα μόνιμου αποτελέσμα
τος στη μείωση του ελλείμματος, περιλαμβανομένων
και των διαρθρωτικών, δεδομένου ότι τα τελευταία

αυτά θα επηρεάσουν θετικά την αποτελεσματικότητα
όλου του οικονομικού συστήματος. Βασικής σημασίας
είναι η μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας και του
ιταλικού φορολογικού συστήματος.

Στην Αυστρία, αναμενεται ότι το 1997 το δημοσιονομι
κό έλλειμμα θα ανέλθει στο 3 % του ΑΕΠ ή σε κατώτε
ρο επίπεδο. Βάσει των σημερινών πολιτικών αναμένε
ται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα σημειώσει περαι
τέρω ελαφρά υποχώρηση κατά το 1998 . H αυστριακή
κυβέρνηση καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την επίτευξη του στόχου του 3% του ΑΕΠ όσον
αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το 1997 και να
διασφαλίσει τη συνέχιση των προσπαθειών δημοσιονο
μικής εξυγίανσης κατά τα επόμενα έτη μέσω ενός
προγράμματος συνεχών και, εφόσον κριθεί απαραίτη
το, ενισχυμένων διαρθρωτικών προσαρμογών.

Στην Πορτογαλία αναμενεται ότι το δημοσιονομικό
έλλειμμα θα ανέλθει το 1997 στο 3% του ΑΕΠ ή σε
χαμηλότερο επίπεδο. Στον προϋπολογισμό του 1998 , οι
πορτογαλιxές αρχές , οι οποίες έχουν δεσμευθεί πλήρως
να επιτύχουν το στόχο του 2,9% του ΑΕΠ το 1997 , θα
πρέπει να εξακολουθήσουν τη δημοσιονομική εξυγίαν
ση όπως προβλέπεται στο νέο πρόγραμμα σύγxλισης.
Βάσει των σημερινών πολιτικών, το έλλειμμα αναμένε
ται ότι θα σημειώσει περαιτέρω ελαφρά υποχώρηση το
1998. H νέα στρατηγική η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ
της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων πρέπει να
εφαρμοστεί κατά τρόπο αυστηρό ώστε να επιτευχθεί
σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης, καθώς και των συστημάτων xοινο)νιxής ασφάλισης και φορολογίας.

Στη Σουηδία αναμένεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμ
μα θα είναι το 1997 λιγότερο από 3% του ΑΕΠ . Βάσει
των σημερινών πολιτικών, το έλλειμμα προβλέπεται ότι
θα σημειώσει περαιτέρω σημαντική υποχώρηση κατά
το 1998 . H Σουηδία θα πρέπει να συνεχίσει την εφαρ
μογή του προγράμματος σύγxλισης που συνεπάγεται
καλύτερα δημόσια οικονομικά , καθώς επίσης να παρα
κολουθεί συστηματικά την υλοποίησή του .

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμενεται ότι το δημοσιονομι
κό έλλειμμα θα ανέλθει το 1 997 στο 3 % του ΑΕΠ ή σε
χαμηλότερο επίπεδο. Βάσει των προβλέψεων της προη
γούμενης κυβέρνησης, το έλλειμμα θα υποχωρήσει
περαιτέρω το 1998. Συνιστάται στη νέα κυβέρνηση να
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καθορίσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη βιώσιμη
φορολογική εξυγίανση .

Όσον αφορά την Ελλάδα, όπου τα εξαγγελθέντα μέτρα
αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος για το 1997, απαιτείται η
καταβολή συνεχών προσπαθειών σε μεγάλο αριθμό
τομέων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
προγράμματος σύγκλισης· πρέπει ειδικότερα να κατα
βληθούν ενισχυμένες προσπάθειες για τη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, για την αποτελεσματικότερη λει
τουργία της φορολογικής διοίκησης και του φοροει
σπρακτικού μηχανισμού , για τη μείωση των δημοσίων
δαπανών και για τη συνέχιση και επέκταση των σχε
δίων ιδιωτικοποίησης. Το έλλειμμα αναμένεται να υπο
χωρήσει περαιτέρω το 1998.
Όπως ακριβώς και τα κράτη μέλη , η Κοινότητα καλεί
ται να εξακολουθήσει την τήρηση αυστηρής δημοσιονο
μικής πειθαρχίας. Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία
πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλες τις κατηγορίες δημοσιο
νομικών προοπτικών, με ταυτόχρονη τήρηση της διορ
γανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία
και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού .

5 . Καλύτερη λειτουργία των αγορών προϊόντων και υπη
ρεσιών

Για να διασφαλισθεί και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικό
τητα, η απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε έναν κόσμο ελεύθερων
συναλλαγών και συνεχών τεχνολογικών μεταβολών,
πρέπει τα κράτη μέλη και η Κοινότητα, σύμφωνα με
τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτι
κής, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον
εκσυγχρονισμό των αγορών τους στους τομείς των
προϊόντων, των υπηρεσιών και της εργασίας. Για να
αυξηθεί η ικανότητα προσαρμογής των οικονομικών
των κρατών μελών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και
για να ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό, υπάρχει
επίσης ανάγκη να προωθηθεί η καινοτομία, η έρευνα
και η ανάπτυξη και να βελτιωθούν τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να αυξηθεί η αποτε
λεσματικότητα των πολιτικών προστασίας του περιβάλ
λοντος, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη από οικο
νομική και περιβαλλοντική άποψη , οι πολιτικές αυτές
θα πρέπει να στηριχθούν σε μέσα που βασίζονται
περισσότερο στους κανόνες της αγοράς τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε κοινοτικό επίπεδο — εφόσον κριθεί
αναγκαία η κοινοτική δράση .
Στα πλαίσια της στρατηγικής για την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, με παράλληλη σταθε
ρότητα τιμών, πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία των
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, να τονωθεί o αντα
γωνισμός, να ενδυναμωθεί η εφεύρεση και η καινοτο
μία και να διασφαλιστεί αποτελεσματικός καθορισμός
τιμών. Αυτό ήταν το σκεπτικό του προγράμματος ενι
αίας αγοράς (ΠΕΑ), τη σημασία του οποίου υπογράμ
μισε κατά τρόπο σαφή η Επιτροπή στο πλαίσιο πρό
σφατης αξιολόγησης ('). Το συμπέρασμα αυτής της
(') Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «H επίπτωση και η
αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς» [COM(96) 520,
Οκτώβριος 1996] και «Οικονομική αξιολόγηση της ενιαίας
αγοράς» ευρωπαϊκή οικονομία, εκθέσεις και μελέτες, αριθ. 4,

1996). "
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αξιολογησης ήταν αφενός ότι οι αγορές προϊόντων των
κρατών μελών παρουσιάζουν σήμερα, εν γένει, υψηλό
βαθμό ολοκλήρωσης και αφετέρου ότι οι αγορές των
υπηρεσιών είναι λιγότερο ολοκληρωμένες, παρά το ότι

η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά από την έναρξη
του ΠΕΑ. Είναι σαφές ότι ορισμένα προβλήματα
παραμένουν. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσο
χή στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις κατασκευές, στις
ασφάλειες και στις τράπεζες, διασφαλίζοντας την πλή
ρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
των δημόσιων υπηρεσιών τους.
Εξάλλου , αγορές προϊόντων που συνδέονται με δημόσι
ες συμβάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν εκτός
συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού * άλλες αγορές προϊ
όντων συνεχίζουν να υπόκεινται σε υπερβολικά υψηλό
βαθμό κανονιστικής πλαισίωσης από τα κράτη μέλη με
αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
Οι κρατικές ενισχύσεις εξακολουθούν να στρεβλώνουν
τις αγορές και να βλάπτουν τον ανταγωνισμό χωρίς
καμία ένδειξη βελτίωσης. Ένας άλλος τομέας στον
οποίο η πρόοδος είναι πάρα πολύ αργή είναι οι προ
διαγραφές των προϊόντων, και ιδίως η έννοια της
«αμοιβαίας αναγνώρισης». Πρέπει επίσης να βελτιωθεί
το επιχειρηματικό κλίμα για τις MME. Εν προκειμένω,
θα πρέπει να επισπευσθεί η πρόσβαση των MME στην
πληροφόρηση και να γίνει φιλικότερη προς το χρήστη ,
καθώς επίσης να ληφθούν μέτρα για την απλοποίηση
των κανονισμών (πρωτοβουλία SLΙΜ).
O ανταγωνισμός στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών,
καθώς και η αποτελεσματικότητά τους, θα βελτιωθούν
μέσω της καλύτερης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, με
παράλληλη περαιτέρω δέσμευση των κρατών μελών
όσον αφορά: i) την πλήρη εφαρμογή και την κατάλλη
λη παρακολούθηση της επιβολής του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου , ιδιαίτερα στον τηλεπικοινωνια
κό τομέα- ίί) την περαιτέρω πρόοδο στην διαμόρφωση
νομικού πλαισίου σε τομείς όπως η φορολογία και το
εταιρικό δίκαιο- iii) την ολοκλήρωση της ελευθέρωσης
της αγοράς ενέργειας στα πλαίσια των υπαρχουσών
οδηγιών και των υπό διαπραγμάτευση οδηγιών ίν) τη
μείωση της επιβάρυνσης που αντιπροσωπεύουν οι
υπερβολικές ρυθμίσεις και την αναθεώρηση ή κατάργη
ση εθνικών μέτρων που οδηγούν σε κατάτμηση των
αγορών και v) την αποφυγή χρησιμοποίησης κρατικών
ενισχύσεων με σκοπό την αναβολή των απαραίτητων
διαρθρωτικών προσαρμογών. Το πρόγραμμα δράσης
της Επιτροπής για την ενιαία αγορά προτείνει ορισμέ
νες συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999 προκειμένου να
δοθεί νέος δυναμισμός στην ενιαία αγορά.
H Κοινότητα θα μεταρρυθμίσει περαιτέρω τις πολιτικές
της σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 102 A της
συνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και η
Κοινότητα δρουν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας
της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που
ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και
σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 A.
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6. Ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων στην αγορα εργασί
ας και των επενδύσεων στον τομέα της γνώσης
H θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών επιτρέπει
να συναχθούν ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα,
τόσο για το περιεχόμενο όσο και για την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων. Κατά πρώτο λόγο, οι διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι γενικής εφαρμογής, σε
αντίθεση με περιορισμένης εμβέλειας ή περιστασιακά
μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συστηματικά το
περίπλοκο ζήτημα των κινήτρων για εργασία και για
δημιουργία απασχόλησης. H προσέγγιση αυτή επιτρέ
πει την αξιοποίηση των υφιστάμενων συμπληρωματι
κών στοιχείων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών, γεγο
νός που θα οδηγούσε σε βελτίωση της συνολικής απο
τελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων και, καθιστώ
ντας τις μεταρρυθμίσεις ευκολότερα αποδεκτές σε κοι
νωνικό και πολιτικό επίπεδο, θα μείωνε τους κινδύνους
ανατροπής των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Κατά δεύ
τερο λόγο, με την καθιέρωση μηχανισμών παρακολού
θησης των επιπτώσεων που θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση θα μπορεί
να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα αυτών των
μεταρρυθμίσεων και να προσδιορίζεται κατά πόσον
απαιτούνται ορισμένες αλλαγές προτεραιοτήτων και
τρόπων εφαρμογής. Έτσι, τα πολυετή προγράμματα
απασχόλησης πρέπει να εστιασθούν περισσότερο στην
αλληλεπίδραση μεταξύ των προσανατολισμών και των
ειδικών μέτρων που εφαρμόζονται στην αγορά εργα
σίας, ενώ οι κοινές εκθέσεις απασχόλησης, οι οποίες
παρακολουθούν την εφαρμογή τους, πρέπει να δίνουν
μεγαλύτερη προσοχή στον εντοπισμό των ορθών πρα
κτικών που προκύπτουν από τις πολιτικές των κρατών
μελών.

Κατά τα τελευταία έτη έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο
πολυάριθμα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ενί
σχυση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας,
ενώ παράλληλα, σε ορισμένα κράτη μέλη , συζητείται η
θέσπιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. H διαδικασία
αυτή πρέπει να συνεχιστεί και, εφόσον κριθεί απαραί
τητο , να εντατικοποιηθεί. Εν προκειμένω, o στόχος
είναι να συμφιλιωθεί η διατήρηση κοινωνιών με συνοχή
με την αναγκαιότητα δημιουργίας περισσότερων θέσε
ων εργασίας. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί:
i) στη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα της απασχό
λησης συνοδευόμενη από τη διατήρηση ανάλογων
μισθολογικών τάσεων και από αμοιβές που θα λαμ
βάνουν περισσότερο υπόψη τις διαφορές επαγγελ
ματικών προσόντων και γεωγραφικών περιοχών.
Αυτό αποτελεί σημαντικό καθήκον για τους κοινω
νικούς εταίρους -
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ii) στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργα
σίας και στην ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος
για να αναπτυχθούν οι δυνατότητες εύρεσης εργα
σίας-

iii) στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος
και του συστήματος κοινωνικής προστασίας, τα

οποία πρέπει να συνδέονται με τη βελτίωση της
λειτουργίας των αγορών εργασίας·
iv) στα νέα πρότυπα οργάνωσης εργασίας, συμπερι
λαμβανομένης της μεγαλύτερης ευελιξίας όσον
αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα
οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές
ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
μεγαλύτερη προσφυγή στην εθελούσια μερική
απασχόληση και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών
στον τομέα της απασχόλησηςv) στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος
— συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κα
τάρτισης — τόσο στις ανάγκες της αγοράς όσο και
στη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου , ενι
σχύοντας έτσι τις αναπτυξιακές δυνατότητες της
οικονομίας. Εν προκειμένω, πρέπει να δοθεί προτε
ραιότητα στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχό
λησης των ανέργων, ιδιαίτερα των ανειδίκευτων,
και όσων δεν διαθέτουν επαγγελματική πείρα και
στη μείωση των ανισοτήτων ειδίκευσης στην αγορά
εργασίας παρέχοντας κατάρτιση προσαρμοσμένη
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργα
σίας.

Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να υποστη
ριχθούν από τον προσανατολισμό άλλων πολιτικών
προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης απασχόλησης.
Ιδιαίτερα, τα λαμβανόμενα μέτρα χάρη στη συνδρομή
των διαρθρωτικών κοινοτικών ταμείων θα πρέπει επί
σης να εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για την
απασχόληση και στα πολυετή προγράμματα απασχόλη
σης των κρατών μελών.

Βρυξελλες, 7 Ιουλίου 1997 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. C. JUΝCΚΕR

