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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση της
εποπτείας της δηµοσιονοµικής θέσης και την εποπτεία και το συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ στις 17 Ιουνίου 1997, κατέληξε σε ένα
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις αρχές και τις διαδικασίες
της Συνθήκης. Σηµείωσε ωστόσο, τον Ιούνιο του 2004, την αναγκαιότητα να
βελτιωθεί η διαφάνεια και η εθνική διαχείριση του δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ
και να βελτιωθεί η εφαρµογή των κανόνων και των διατάξεων του. Στις 3
Σεπτεµβρίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τον τίτλο «ενίσχυση της
οικονοµικής διακυβέρνησης και αποσαφήνιση της εφαρµογής του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης», στην οποία παρέχει τους προσανατολισµούς για τη
µελλοντική διάρθρωση του συµφώνου και προτείνει την ενίσχυση των οικονοµικών
του βάσεων, της αξιοπιστίας και της πρακτικής του εφαρµογής
Μετά την ανακοίνωση αυτή, το Συµβούλιο και η Επιτροπή ξεκίνησαν συζητήσεις
προκειµένου να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε την µεταρρύθµιση του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στις 20 Μαρτίου 2005, το Συµβούλιο
ενέκρινε έκθεση µε τίτλο «Βελτίωση της εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης», στην οποία µελετά τις δυνατότητες να βελτιωθεί η διακυβέρνηση
και η εθνική διαχείριση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, να ενισχυθούν οι οικονοµικές
βάσεις και η αποτελεσµατικότητα του συµφώνου, τόσο ως προς το προληπτικό όσο
και ως προς το διορθωτικό τους σκέλος, να διασφαλιστεί η διατηρησιµότητα των
δηµόσιων οικονοµικών µακροπρόθεσµα, να προαχθεί η ανάπτυξη και να προληφθεί
η επιβολή υπερβολικών επιβαρύνσεων στις µελλοντικές γενιές.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση αυτή στις 22 και 23 Μαρτίου 2005,
αναφέροντας ότι ενηµερώνει και συµπληρώνει το Σύµφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, που αποτελείται από τους κανονισµούς (EΚ) αριθ. 1466/97 του
Συµβουλίου και (EΚ) αριθ. 1467/97 του Συµβουλίου καθώς και από το ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της 7ης
Ιουλίου 1997.
Στα συµπεράσµατα της προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 22ας και 23ης
Μαρτίου 2005 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ενόψει της
τροποποίησης των κανονισµών του Συµβουλίου σύµφωνα µε την έκθεση που
εκπονήθηκε από το Συµβούλιο και µε την επιθυµία να περιοριστούν στο ελάχιστο
δυνατό επίπεδο οι αλλαγές σε σχέση µε τους υφιστάµενους κανονισµούς.
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Πέρα από τις τροποποιήσεις που αντικατοπτρίζουν την προαναφερθείσα συµφωνία,
πραγµατοποιούνται ορισµένες τεχνικής κυρίως φύσεως τροποποιήσεις στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα µε την
έκθεση του Συµβουλίου. Ειδικότερα, η πείρα έδειξε ότι οι προθεσµίες που
καθορίζονται για την εξέταση των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης από
το Συµβούλιο ήταν ιδιαίτερα στενές. Συνεπώς, προτείνεται η παράτασή τους.
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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση της
εποπτείας της δηµοσιονοµικής θέσης και την εποπτεία και το συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 99 παράγραφος
5,
την πρόταση της Επιτροπής1,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 252 της Συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελείτο αρχικά από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της
εποπτείας της δηµοσιονοµικής θέσης και την εποπτεία και το συντονισµό των
οικονοµικών πολιτικών2, από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συµβουλίου για
την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείµµατος3, καθώς και από το ψήφισµα της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε το
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης4. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
απέδειξε τη χρησιµότητά του αποτελώντας σηµείο αναφοράς για τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα, συµβάλλοντας έτσι σε υψηλό επίπεδο µακροοικονοµικής σταθερότητας,
σε συνδυασµό µε χαµηλό πληθωρισµό και χαµηλά επιτόκια, ουσιώδεις παράγοντες
για διατηρήσιµη ανάπτυξη και δηµιουργία απασχόλησης.

(2)

Στις 20 Μαρτίου 2005, το Συµβούλιο ενέκρινε έκθεση µε τίτλο «Βελτίωση της
εφαρµογής του Σύµφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», µε στόχο τη βελτίωση της
διακυβέρνησης και της εθνικής διαχείρισης του δηµοσιονοµικού πλαισίου
ενισχύοντας τις οικονοµικές βάσεις και την αποτελεσµατικότητα του συµφώνου, τόσο
ως προς το προληπτικό όσο και ως προς το διορθωτικό σκέλος του, τη διασφάλιση της
µακροπρόθεσµης διατηρησιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, την προώθηση της
ανάπτυξης και την αποφυγή επιβολής υπερβολικών επιβαρύνσεων στις µελλοντικές
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γενιές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την έκθεση αυτή στα συµπεράσµατά του
της 23ης Μαρτίου 20055, αναφέροντας ότι ενηµερώνει και συµπληρώνει το Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
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(3)

Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να ενισχυθεί και να διασαφηνιστεί
η εφαρµογή του έτσι ώστε να βελτιωθεί ο συντονισµός και η εποπτεία των
οικονοµικών πολιτικών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι
µεταβαλλόµενες συνθήκες, ιδιαίτερα η αυξηµένη οικονοµική ετερογένεια στην
Κοινότητα των 25 και οι προβλεπόµενες δηµογραφικές µεταβολές.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εφαρµοστεί
πλήρως η βελτίωση που συµφωνήθηκε ως προς την εφαρµογή του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(5)

Η τήρηση του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου θα επιτρέψει στα κράτη µέλη
να αντιµετωπίσουν τις συνήθεις κυκλικές διακυµάνσεις, διατηρώντας το δηµόσιο
έλλειµµα κάτω από το όριο αναφοράς 3% του ΑΕΠ, και να διασφαλίσουν την ταχεία
πρόοδο προς τη διατηρησιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Με τον τρόπο αυτό, θα
δηµιουργεί περιθώριο για δηµοσιονοµικούς ελιγµούς, ιδιαίτερα για δηµόσιες
επενδύσεις.

(6)

Οι µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι θα πρέπει να διαφοροποιούνται για τα
κράτη µέλη έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ποικιλία των δηµοσιονοµικών θέσεων
και των οικονοµικών προοπτικών. Οι µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι για κάθε
χώρα θα πρέπει να καθορίζονται και να αναθεωρούνται τακτικά από το Συµβούλιο
κατόπιν σύστασης της Επιτροπής.

(7)

Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη επιτύχει το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο
πρέπει να προβαίνουν σε ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρµοσµένου
δηµοσιονοµικού τους αποτελέσµατος, µη υπολογιζοµένων των εφάπαξ και
προσωρινών µέτρων. Η βελτίωση αυτή πρέπει να είναι σηµαντικότερη κατά τις
περιόδους ευνοϊκής οικονοµικής συγκυρίας και µπορεί να είναι πιο περιορισµένη κατά
τις δύσκολες περιόδους.

(8)

Κατά την εξέταση και την παρακολούθηση των προγραµµάτων σταθερότητας και
σύγκλισης και ιδιαίτερα του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου ή της πορείας
προσαρµογής για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Συµβούλιο πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τις µείζονες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που υλοποιούνται, οι οποίες
συνεπάγονται άµεσες εξοικονοµήσεις µακροπρόθεσµα, περιλαµβανοµένης και της
βελτίωσης της δυνητικής ανάπτυξης, και συνεπώς έχουν άµεσο αποτέλεσµα στη
µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Για τον σκοπό αυτό,
τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης πρέπει να περιλαµβάνουν περιγραφή
των µειζόνων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και ολοκληρωµένη και λεπτοµερή
αξιολόγηση των ποσοτικών τους αποτελεσµάτων στη δηµοσιονοµική θέση
µελλοντικά.

(9)

Οι προθεσµίες που καθορίζονται για την εξέταση των προγραµµάτων σταθερότητας
και σύγκλισης από το Συµβούλιο είναι υπερβολικά στενές και πρέπει να παραταθούν.

5

Βλέπε παράρτηµα 2 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των 22 και 23 Μαρτίου 2005.

4

EL

(10)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 θα πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 τροποποιείται ως
εξής:
(1) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:
«Άρθρο 2α
Στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 99 παράγραφος 2 της Συνθήκης, για κάθε
κράτος µέλος καθορίζονται µεσοπρόθεσµοι στόχοι για σχεδόν ισοσκελισµένη ή
πλεονασµατική δηµοσιονοµική θέση. Οι εν λόγω µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί
στόχοι επανεξετάζονται τακτικά και, ενδεχοµένως, τροποποιούνται. Οι
µεσοπρόθεσµοι δηµοσιονοµικοί στόχοι για κάθε χώρα καθορίζονται σε επίπεδο που
να επιτρέπει στα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τις συνήθεις κυκλικές
διακυµάνσεις, διατηρώντας το δηµόσιο έλλειµµα κάτω από το όριο αναφοράς 3 %
του ΑΕΠ, να διασφαλίσουν ταχεία πρόοδο προς τη διατηρησιµότητα των δηµοσίων
οικονοµικών και, µε τον τρόπο αυτό, να δηµιουργήσουν περιθώρια για
δηµοσιονοµικούς ελιγµούς, ιδιαίτερα για δηµόσιες επενδύσεις.
(2) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
(α) το στοιχείο (α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(α) την πορεία προσαρµογής που πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη του
µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου σχετικά µε το πλεόνασµα / έλλειµµα
της γενικής κυβέρνησης και την αναµενόµενη εξέλιξη του λόγου του δηµοσίου
χρέους προς το ΑΕΠ».
(β) το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(γ) περιγραφή των δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής που
λαµβάνονται ή/και προτείνονται για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος
και, στην περίπτωση των κύριων δηµοσιονοµικών µέτρων και των µείζονων
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, ολοκληρωµένη και λεπτοµερή εκτίµηση των
ποσοτικών τους επιπτώσεων, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
στη δηµοσιονοµική θέση».
(3) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
(α) Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Με βάση τις εκτιµήσεις της Επιτροπής και της επιτροπής του άρθρου 114 της
Συνθήκης, το Συµβούλιο εξετάζει, εντός του πλαισίου της πολυµερούς εποπτείας του
άρθρου 99 της Συνθήκης, κατά πόσον η πορεία προσαρµογής που προτείνεται από
το πρόγραµµα είναι επαρκώς φιλόδοξη, κατά πόσον το πρόγραµµα βασίζεται σε
εύλογες οικονοµικές παραδοχές και κατά πόσον τα µέτρα που λαµβάνονται ή/και
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προτείνονται επαρκούν για την επίτευξη της επιδιωκόµενης προσαρµογής προς το
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο. Κατά την εκτίµηση της πορείας προσαρµογής
προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο, το Συµβούλιο καθορίζει αν το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προβαίνει σε ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά
προσαρµοσµένου δηµοσιονοµικού του αποτελέσµατος, µη υπολογιζοµένων των
εφάπαξ και άλλων προσωρινών µέτρων, και αν εντατικοποιεί τις προσπάθειές του
κατά τις περιόδους ευνοϊκής συγκυρίας. Το Συµβούλιο λαµβάνει επίσης υπόψη τις
µείζονες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που υλοποιήθηκαν, οι οποίες συνεπάγονται
άµεσες εξοικονοµήσεις µακροπρόθεσµα, περιλαµβανοµένης της ενίσχυσης της
δυνητικής ανάπτυξης, και συνεπώς έχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα στη
µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών».
(β) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «δύο µηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών
µηνών».
(4) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
(α) το στοιχείο (α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(α) την πορεία προσαρµογής προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο όσον
αφορά το δηµόσιο πλεόνασµα / έλλειµµα και την αναµενόµενη πορεία του
λόγου δηµοσίου χρέους /ΑΕΠ· τους µεσοπρόθεσµους στόχους της
νοµισµατικής πολιτικής· τη σχέση των στόχων αυτών µε τη σταθερότητα των
τιµών και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών·»
(β) το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(γ) περιγραφή των δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής που
λαµβάνονται ή/και προτείνονται για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος,
και, στην περίπτωση των κύριων δηµοσιονοµικών µέτρων καθώς και µειζόνων
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, ολοκληρωµένη και λεπτοµερή εκτίµηση των
ποσοτικών τους επιπτώσεων, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα,
στη δηµοσιονοµική θέση.»
(5) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
(α) Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Με βάση τις εκτιµήσεις της Επιτροπής και της επιτροπής του άρθρου 114 της
Συνθήκης, το Συµβούλιο εξετάζει, εντός του πλαισίου της πολυµερούς εποπτείας του
άρθρου 99, κατά πόσον η πορεία προσαρµογής του προγράµµατος είναι επαρκώς
φιλόδοξη, κατά πόσον το πρόγραµµα βασίζεται σε εύλογες οικονοµικές παραδοχές
και κατά πόσον τα µέτρα που λαµβάνονται ή/και προτείνονται επαρκούν για την
επίτευξη της επιδιωκόµενης προσαρµογής προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό
στόχο. Κατά την εκτίµηση της πορείας προσαρµογής προς το µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο, το Συµβούλιο καθορίζει αν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
προβαίνει σε ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρµοσµένου
δηµοσιονοµικού αποτελέσµατός του, µη υπολογιζοµένων των εφάπαξ και άλλων
προσωρινών µέτρων, και αν εντατικοποιεί τις προσπάθειές του κατά τις περιόδους
ευνοϊκής συγκυρίας. Το Συµβούλιο λαµβάνει επίσης υπόψη τις µείζονες
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που υλοποιήθηκαν, οι οποίες συνεπάγονται άµεσες
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εξοικονοµήσεις µακροπρόθεσµα, περιλαµβανόµενης της ενίσχυσης της δυνητικής
ανάπτυξης και συνεπώς έχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα στη µακροπρόθεσµη
διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών·»
(β) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «δύο µηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών
µηνών».
(6) Οι αναφορές στο άρθρο 103 αντικαθίστανται σε ολόκληρο τον κανονισµό µε αναφορές
στο άρθρο 99.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 20ή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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