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ενδιαφέροντος. Προς τούτο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την 
πείρα που έχει αποκτηθεί από τη συνεργασία στα πλαίσια του μηχανι
σμού συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Άρθρο 143. 1. Σε περίπτωση δυσχερειών ή σοβαρής απειλής δυ- 
σχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών ενός κράτους μέλους για το οποίο 
ισχύει παρέκκλιση, οι οποίες οφείλονται είτε σε ολική διατάραξη του 
ισοζυγίου πληρωμών είτε στο είδος των συναλλαγμάτων που διαθέτει 
και οι οποίες είναι σε θέση ιδίως να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ή την πραγματοποίηση της κοινής εμπορικής 
πολιτικής, η Επιτροπή εξετάζει αμελλητί την κατάσταση αυτού του 
κράτους, καθώς και τα μέτρα που αυτό έλαβε ή δύναται να λάβει 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, χρησιμοποιώντας όλα τα 
μέσα που διαθέτει. Η Επιτροπή υποδεικνύει τα μέτρα, τη λήψη των 
οποίων συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Αν η δράση που ανέλαβε ένα κράτος μέλος για το οποίο ισχύει πα
ρέκκλιση και τα μέτρα που υπέδειξε η Επιτροπή αποδεικνύονται ανε
παρκή για να εξαλείψουν τις δυσχέρειες ή την απειλή δυσχερειών, η 
Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και Δημοσιο
νομική Επιτροπή, συνιστά στο Συμβούλιο την παροχή αμοιβαίας συν
δρομής και τις κατάλληλες μεθόδους.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο περί της καταστά-
σεως και της εξελίξεώς της.

2. Το Συμβούλιο παρέχει, την αμοιβαία συνδρομή. Εκδίδει οδηγίες 
ή αποφάσεις που καθορίζουν τους όρους και τις λεπτομέρειές της. Η 
αμοιβαία συνδρομή δύναται ιδίως να συνίσταται.

α) σε συντονισμένη δράση ενώπιον άλλων διεθνών οργανισμών, 
στους οποίους τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση δύνα- 
νται να προσφεύγουν·

| ' β ^ ^ μ έτρ α  που είναι αναγκαία^χια την αποφυγή εκτροπών του ε- 
! μπορίου, αν το ευρισκόμενο σε δυσχέρεια κράτος μέλος για το οποίο 

ισχύει παρέκκλιση, το ευρισκόμενο σε δυσχέρεια κράτος διατηρεί ή ε- 
πανεισάγει ποσοτικούς περιορισμούς έναντι τρίτων χωρών·

γ) σε χορήγηση περιορισμένων πιστώσεων εκ μέρους άλλων κρα- 
ή τών μελών, εφόσον αυτά συμφωνούν.
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3. Αν η προτεινομένη από την Επιτροπή αμοιβαία συνδρομή δεν 
παρασχεθεί από το Συμβούλιο ή αν η παρασχεθείσα αμοιβαία συν
δρομή και τα ληφθέντα μέτρα είναι ανεπαρκή η Επιτροπή επιτρέπει 
στο κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση και που ευρίσκεται 
σε δυσχέρεια, να λάβει μέτρα διασφαλίσεως, των οποίων οι όροι και 
οι λεπτομέρειες καθορίζονται από την Επιτροπή.

Το Συμβούλιο δύναται, να ανακαλεί την άδεια αυτή και να τροπο
ποιεί τους όρους και τις λεπτομέρειές της.

Άρθρο 144. 1. Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσεως του ισοζι^ου 
πληρωμών και αν δεν ληφθεί αμέσως απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 143 παράγραφος 2, κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκ
κλιση μπορεί να λάβει, συντηρητικώς, τα αναγκαία μέτρα διασφαλί- 
σεως. Τα μέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να προκαλούν παρά την ελάχι
στη διαταραχή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ούτε να υπερ
βαίνουν τα απολύτως απαραίτητα όρια για την αντιμετώπιση των αιφ
νίδιων δυσχερειών που ανέκυψαν.

2. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για τα μέ
τρα διασφαλίσεως το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος τους. Η Επι
τροπή δύναται να συστήσει στο Συμβούλιο την αμοιβαία συνδρομή 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 143.

3. Μετά από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την Οικο
νομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, το Συμβούλιο δύναται να αποφα
σίσει, ότι το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να τροποποιήσει, αναστείλει 
ή καταργήσει τα ανωτέρω μέτρα διασφαλίσεως.

Τ ίτλος IX  
Απασχόληση

Άρθρο 145. Τα κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για 
την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμέ- 
νου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, και 
αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της οικονομίας, 
προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.


