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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού χρηµατοοικονοµικής σταθεροποίησης 
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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού χρηµατοοικονοµικής σταθεροποίησης 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 122 παράγραφος 
2, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης 
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης σε κράτος µέλος που αντιµετωπίζει δυσκολίες 
ή διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να αντιµετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόµενες σε 
έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του.  

(2) Οι εν λόγω δυσκολίες µπορεί να οφείλονται σε σοβαρή επιδείνωση του διεθνούς 
οικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. 

(3) Η άνευ προηγουµένου παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η οικονοµική κάµψη 
που ενέσκηψαν παγκοσµίως την τελευταία διετία έπληξαν σοβαρά την οικονοµική 
ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και προκάλεσαν ισχυρή επιδείνωση 
του ελλείµµατος και του χρέους των κρατών µελών. 

(4) Η επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης οδήγησε σε σοβαρή χειροτέρευση των 
όρων δανεισµού διαφόρων κρατών µελών της ζώνης του ευρώ που δεν εξηγείται από 
τα βασικά οικονοµικά µεγέθη. Στο σηµείο αυτό, η παρούσα κατάσταση, εάν δεν 
αντιµετωπισθεί επειγόντως, θα µπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη 
σταθερότητα, την ενότητα και την ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. 

(5) Για να αντιµετωπιστεί αυτή η έκτακτη κατάσταση που εκφεύγει από τον έλεγχο των 
κρατών µελών, φαίνεται αναγκαίο να δηµιουργηθεί αµέσως ένας ενωσιακός 
µηχανισµός σταθεροποίησης για τη διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής 
σταθερότητας στην Ευρώπη. Ο µηχανισµός αυτός θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
στην Ένωση να αντιδρά µε συντονισµένο, γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο στις 
ιδιαίτερες δυσκολίες ενός συγκεκριµένου κράτους µέλους της ζώνης του ευρώ. 

(6) ∆εδοµένων των ιδιαίτερων δηµοσιονοµικών συνεπειών τους, οι αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης δυνάµει του παρόντος κανονισµού 
βασίζονται σε εκτελεστικές εξουσίες οι οποίες θα πρέπει να ανατεθούν στο 
Συµβούλιο. 
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(7) Σε περίπτωση ενεργοποίησης του παρόντος µηχανισµού πρέπει να επιβάλλονται 
αυστηροί όροι οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των 
δηµοσίων οικονοµικών του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους και την αποκατάσταση 
της ικανότητάς του να χρηµατοδοτείται από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

(8) Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά κατά πόσον εξακολουθούν να 
υφίστανται οι έκτακτες περιστάσεις που απειλούν τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.  

(9) Ο υπάρχων µηχανισµός παροχής µεσοπρόθεσµης στήριξης στα κράτη µέλη που δεν 
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συµβουλίου, θα πρέπει να παραµείνει σε ισχύ. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής  

Για τη διασφάλιση της σταθερότητας, της ενότητας και της ακεραιότητας της ζώνης του ευρώ 
στο σύνολό της, ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους όρους και τις διαδικασίες, υπό τις οποίες 
µπορεί να χορηγηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης σε κράτος µέλος της ζώνης του 
ευρώ το οποίο αντιµετωπίζει ή διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να αντιµετωπίσει σοβαρή 
οικονοµική ή δηµοσιονοµική διαταραχή, οφειλόµενη σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν 
από τον έλεγχό του.  

Άρθρο 2 

Μορφή της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 

1. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού 
λαµβάνει τη µορφή δανείου ή πίστωσης που χορηγείται στο ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος. 

Προς τούτο, σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 4, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάπτει δάνεια 
στις κεφαλαιαγορές ή µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, το ανώτατο ποσό των δανείων ή πιστώσεων που 
χορηγούνται στα κράτη µέλη στο πλαίσιο του παρόντος µηχανισµού 
σταθεροποίησης περιορίζεται στο διαθέσιµο περιθώριο για πιστώσεις πληρωµών υπό 
το ανώτατο όριο ιδίων πόρων.  

Άρθρο 3 

Εγγυήσεις 

1. Για δάνεια και πιστώσεις πέραν του ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 παρέχεται κοινή και κατ’ αναλογία εγγύηση των κρατών µελών της 
ζώνης του ευρώ. 
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2. Κάθε κράτος µέλος της ζώνης του ευρώ εγγυάται τα ποσά που υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατ’ αναλογία του µεριδίου του 
στο καταβεβληµένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

3. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το παρόν άρθρο, η Επιτροπή µπορεί να 
βασίζεται στις υπηρεσίες των εθνικών υπηρεσιών διαχείρισης του χρέους των 
κρατών µελών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
για το σκοπό αυτό. 

4. Το κράτος µέλος το οποίο λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη που αποφασίζεται από 
το Συµβούλιο βάσει του παρόντος κανονισµού δεν παρέχει εγγύηση. Η εγγύηση που 
πρέπει να παρασχεθεί από τα άλλα κράτη µέλη επανυπολογίζεται ανάλογα. 

5. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η εγγύηση 
παρέχεται εντός δέκα ηµερών από την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου 
σύµφωνα µε το άρθρο 4. 

Άρθρο 4 

∆ιαδικασία  

1. Το κράτος µέλος που επιθυµεί να λάβει χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης 
διαβουλεύεται µε την Επιτροπή σε συνεννόηση µε την ΕΚΤ µε στόχο εκτίµηση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών του και υποβάλλει σχέδιο προγράµµατος οικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής στην Επιτροπή και στην Οικονοµική και 
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή. 

2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης χορηγείται µε απόφαση εκδιδόµενη από το 
Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της 
Επιτροπής. 

3. Η απόφαση για τη χορήγηση δανείου αναφέρει: 

α) το ποσό, τη µέση διάρκεια, τον τύπο υπολογισµού του κόστους, τον µέγιστο 
αριθµό δόσεων, την περίοδο διαθεσιµότητας της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης 
της Ένωσης και τους λοιπούς λεπτοµερείς κανόνες που χρειάζονται για την 
υλοποίηση της ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης της 
εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 3·  

β) τους όρους γενικής οικονοµικής πολιτικής υπό τους οποίους χορηγείται η 
χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης, µε στόχο την επάνοδο του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους σε υγιή οικονοµική ή δηµοσιονοµική 
κατάσταση και την αποκατάσταση της ικανότητάς του να χρηµατοδοτείται από 
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές· 

γ) έγκριση του προγράµµατος προσαρµογής που καταρτίστηκε από το δικαιούχο 
κράτος µέλος για την εκπλήρωση των οικονοµικών όρων υπό τους οποίους 
χορηγείται η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης.  
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4. Η απόφαση για τη χορήγηση πίστωσης αναφέρει:  

α) το ποσό, την προµήθεια για τη διαθεσιµότητα της πίστωσης, τον τύπο 
υπολογισµού του κόστους που εφαρµόζεται για την αποδέσµευση των 
κεφαλαίων και την περίοδο διαθεσιµότητας της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της 
Ένωσης, καθώς και τους λοιπούς λεπτοµερείς κανόνες που χρειάζονται για την 
υλοποίηση της ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης της 
εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 3·  

β) τους όρους γενικής οικονοµικής πολιτικής υπό τους οποίους χορηγείται η 
χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης, µε στόχο την επάνοδο του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους σε υγιή οικονοµική ή δηµοσιονοµική 
κατάσταση· 

γ) έγκριση του προγράµµατος προσαρµογής που καταρτίστηκε από το δικαιούχο 
κράτος µέλος για την εκπλήρωση των οικονοµικών όρων υπό τους οποίους 
χορηγείται η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. 

5. Η Επιτροπή και το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος συνάπτουν µνηµόνιο συµφωνίας, 
στο οποίο αναλύονται λεπτοµερώς οι όροι της γενικής οικονοµικής πολιτικής που 
έχουν τεθεί από το Συµβούλιο, µετά από γνωµοδότηση της οικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής επιτροπής. Η Επιτροπή κοινοποιεί το µνηµόνιο συµφωνίας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

6. Η Επιτροπή επανεξετάζει τους όρους γενικής οικονοµικής πολιτικής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και στην παράγραφο 4 στοιχείο β) 
τουλάχιστον ανά εξάµηνο και συζητά µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τις 
τροποποιήσεις που ενδεχοµένως χρειάζεται να επέλθουν στο οικείο πρόγραµµα 
προσαρµογής. 

7. Το Συµβούλιο αποφασίζει, µε ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, 
τις τυχόν µεταβολές που πρέπει να επέλθουν στους αρχικούς όρους γενικής 
οικονοµικής πολιτικής και εγκρίνει το αναθεωρηµένο πρόγραµµα προσαρµογής που 
καταρτίζεται από το δικαιούχο κράτος µέλος. 

8. Εάν προβλέπεται χρηµατοδότηση από πηγές εκτός της Ένωσης η οποία υπόκειται σε 
όρους οικονοµικής πολιτικής, ιδίως από το ∆ΝΤ, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος 
διαβουλεύεται προηγουµένως µε την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες 
που υπάρχουν στο πλαίσιο του µηχανισµού χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης 
και τη συµβατότητα των προβλεπόµενων όρων οικονοµικής πολιτικής µε τις 
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος για την εφαρµογή 
των συστάσεων και των αποφάσεων του Συµβουλίου που έχουν εκδοθεί βάσει των 
άρθρων 121, 126 και 136 της Συνθήκης. Ενηµερώνει την Οικονοµική και 
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή. 
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Άρθρο 5 

Εκταµίευση του δανείου 

1. Το δάνειο, κατά κανόνα, εκταµιεύεται σε δόσεις. 

2. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτικά διαστήµατα κατά πόσον η οικονοµική πολιτική 
του δικαιούχου κράτους µέλους συνάδει µε το οικείο πρόγραµµα προσαρµογής και 
µε τους όρους που έχουν τεθεί από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παράγραφος 3 στοιχείο β). Προς τούτο το εν λόγω κράτος µέλος παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες στην Επιτροπή και συνεργάζεται πλήρως µε αυτή. 

3. Βάσει των διαπιστώσεων της επαλήθευσης, η Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της 
Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, αποφασίζει σχετικά µε την 
αποδέσµευση των επόµενων δόσεων. 

Άρθρο 6 

Αποδέσµευση κεφαλαίων 

1. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει προηγουµένως την Επιτροπή για την 
πρόθεσή του να αντλήσει κεφάλαια από την πίστωσή του. Λεπτοµερείς κανόνες 
περιλαµβάνονται στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. 

2. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτικά διαστήµατα κατά πόσον η οικονοµική πολιτική 
του δικαιούχου κράτους µέλους συνάδει µε το οικείο πρόγραµµα προσαρµογής και 
µε τους όρους που έχουν τεθεί από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παράγραφος 4 στοιχείο β). Προς τούτο το κράτος µέλος παρέχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες στην Επιτροπή και συνεργάζεται πλήρως µε αυτή. 

3. Βάσει των διαπιστώσεων της επαλήθευσης, η Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της 
Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, αποφασίζει σχετικά µε την 
αποδέσµευση των κεφαλαίων. 

Άρθρο 7 

∆ανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις 

1. Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 
πραγµατοποιούνται σε ευρώ. 

2. Τα χαρακτηριστικά των διαδοχικών δόσεων που αποδεσµεύονται από την Ένωση 
στο πλαίσιο του µηχανισµού χρηµατοδοτικής ενίσχυσης αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης µεταξύ του δικαιούχου κράτους µέλους και της Επιτροπής. 

3. Μόλις το Συµβούλιο λάβει την απόφαση για χορήγηση δανείου, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να δανείζεται στις κεφαλαιαγορές ή από χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα την καταλληλότερη στιγµή µεταξύ των προγραµµατισµένων 
εκταµιεύσεων, ώστε να βελτιστοποιεί το κόστος της χρηµατοδότησης και να 
διαφυλάσσει τη φήµη της ως εκδότη της Ένωσης στις αγορές. Τα κεφάλαια που 
έχουν αντληθεί, αλλά δεν έχουν ακόµη εκταµιευθεί, τηρούνται συνεχώς σε ειδικό 
λογαριασµό µετρητών ή χρεογράφων, ο χειρισµός του οποίου γίνεται σύµφωνα µε 
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τους κανόνες που εφαρµόζονται στις πράξεις εκτός προϋπολογισµού, και δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό πλην της παροχής 
χρηµατοδοτικής στήριξης σε κράτη µέλη στο πλαίσιο του παρόντος µηχανισµού. 

4. Όταν σε κράτος µέλος χορηγείται δάνειο το οποίο συνοδεύεται από ρήτρα πρόωρης 
αποπληρωµής και το κράτος αποφασίζει να κάνει χρήση αυτής της ευχέρειας, η 
Επιτροπή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα. 

5. Μετά από αίτηση του δικαιούχου κράτους µέλους και εφόσον οι συνθήκες 
επιτρέπουν βελτίωση του επιτοκίου του χορηγούµενου δανείου, η Επιτροπή µπορεί 
να προβεί σε αναχρηµατοδότηση ή αναδιάρθρωση των χρηµατοοικονοµικών όρων 
τµήµατος ή του συνόλου των αρχικών δανείων. 

6. Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή ενηµερώνεται για την εξέλιξη των 
πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 

Άρθρο 8 

Έξοδα 

Τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται η Ένωση για τη σύναψη και την εκτέλεση κάθε πράξης 
επιβαρύνουν το δικαιούχο κράτος µέλος.  

Άρθρο 9 

∆ιαχείριση των δανείων 

1. Η Επιτροπή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη διαχείριση των δανείων από κοινού 
µε την ΕΚΤ. 

2. Το δικαιούχο κράτος µέλος ανοίγει ειδικό λογαριασµό στην κεντρική του τράπεζα 
για τη διαχείριση της ενωσιακής µεσοπρόθεσµης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που 
λαµβάνει. Επίσης καταθέτει το οφειλόµενο κεφάλαιο και τόκους βάσει του δανείου 
σε λογαριασµό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 14 εργάσιµες ηµέρες TARGET2 
πριν από την αντίστοιχη προθεσµία εξόφλησης. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήµατος 
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο έχει το δικαίωµα να διενεργεί στο δικαιούχο κράτος µέλος 
οιουσδήποτε δηµοσιονοµικούς ή λογιστικούς ελέγχους κρίνει αναγκαίους σε σχέση 
προς τη διαχείριση της εν λόγω ενίσχυσης. Η Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, έχει ιδίως το δικαίωµα να 
αναθέτει σε υπαλλήλους της ή σε δεόντως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τη 
διενέργεια των τεχνικών ή δηµοσιονοµικών ή άλλων ελέγχων που κρίνει αναγκαίους 
στο δικαιούχο κράτος µέλος σε σχέση προς την εν λόγω ενίσχυση. 

Άρθρο 10 

Επανεξέταση και προσαρµογή  

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή και στο 
Συµβούλιο, εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού και, 
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εάν χρειάζεται, ανά εξάµηνο στη συνέχεια, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού και σχετικά µε τη συνέχιση της ύπαρξης των έκτακτων 
περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση του παρόντος κανονισµού. 

2. Εάν χρειάζεται, η έκθεση συνοδεύεται από πρόταση τροποποιήσεων του παρόντος 
κανονισµού, µε στόχο την προσαρµογή της δυνατότητας χορήγησης χρηµατοδοτικής 
ενίσχυσης χωρίς να θίγεται η εγκυρότητα των αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί. 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες,  

Για το Συµβούλιο, 

Ο Πρόεδρος 


