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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά της να 
προσαρμόζεται στις προκλήσεις και να επιταχυνθεί η ανταγωνιστικότητά της. Η 
ανταγωνιστικότητα και η ευμάρεια πρέπει να συνιστούν προτεραιότητα σε συνδυασμό με την 
ευημερία των πολιτών. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εν προκειμένω διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο, καθώς επιταχύνουν τη διαδικασία ανοδικής κοινωνικής και οικονομικής 
σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωζώνης, και ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Απαιτείται αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να ενισχυθεί η συνοχή, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, 
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και να διασφαλιστεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τα κράτη 
μέλη επί του παρόντος δεν είναι ομοιογενής σε ολόκληρη την ήπειρο, με αποτέλεσμα να 
υστερεί σε σχέση με τις ανειλημμένες δεσμεύσεις. Οι εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη 
των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να ενισχυθούν και, υπό αυτή την έννοια, ο συντάκτης επικροτεί 
την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης 
Μεταρρυθμίσεων (2018/0213 (COD)), που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
ειδικές συστάσεις ανά χώρα οι οποίες ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Όπως παρουσιάζεται στην πρόταση της Επιτροπής, το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων 
(ΠΣΜ) για την περίοδο μετά το 2020 αποτελείται από τρία μέσα: 1) τον μηχανισμό τεχνικής 
υποστήριξης, ο οποίος βασίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), 2) το εργαλείο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και 3) τον μηχανισμό 
σύγκλισης. Ωστόσο, στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζεται το ενδεχόμενο το ΠΣΜ να αποκτήσει διαφορετική διάρθρωση, 
ώστε να αποτελείται από: 1) τον μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, ο οποίος βασίζεται στο 
υφιστάμενο πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), 2) το 
δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ (BICC) 
και 3) το μέσο σύγκλισης και μεταρρύθμισης για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ 
(CRI). Ο συντάκτης έλαβε υπόψη αυτές τις εν εξελίξει συζητήσεις στο Συμβούλιο όσον αφορά 
μια διαφορετική διάρθρωση του προγράμματος.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από το ΠΣΜ δύνανται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών. Ο συντάκτης τονίζει την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής (SWD (2018) 
310 final), σύμφωνα με την οποία, το ΠΣΜ αναμένεται να «έχει θετικό αντίκτυπο στην 
απασχόληση μέσω της τόνωσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση. 
Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά 
εργασίας, ιδίως εκείνων που αυξάνουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού 
δυναμικού και διευκολύνουν την προσαρμογή των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς. Το 
πρόγραμμα μπορεί επίσης να έχει θετικές επιπτώσεις στην κατανομή του εισοδήματος, τις 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
προστασία, προωθώντας την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.»

Ο συντάκτης αναμένει ότι το ΠΣΜ θα παράσχει επαρκή κίνητρα ώστε τα κράτη μέλη να 
συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και την ευμάρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση και η δυναμική των μελλοντικών 
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αγορών εργασίας, να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να δημιουργήσουν 
ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως για τα παιδιά και τη νεολαία. Δεδομένης της σύνδεσης 
ανάμεσα στο πεδίο εφαρμογής του ΠΣΜ και την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ο συντάκτης αναμένει ότι το ΠΣΜ θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο συντάκτης 
αναμένει ότι το ΠΣΜ θα ενθαρρύνει και θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις με επενδύσεις που 
έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, οι οποίες παρέχουν επίσης ψηφιακές λύσεις για τις κοινωνικές 
ανάγκες και προς όφελος των πολιτών, βελτιώνοντας την κοινωνική τους ευημερία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες 
τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο πλαίσιο των στόχων του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εντάσσονται 
επίσης οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την 
ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες όσον 
αφορά τη δημιουργία περισσότερων 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, τη 
διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας 
και της ισότητας ευκαιριών καθώς και 
της πρόσβασης σε αυτές, την προστασία 
των ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών, 
στοιχεία που αποτελούν βασικές αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα στις κρίσεις και να 
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ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση.

ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτές. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να προωθήσουν 
την προσαρμογή στις τεχνολογικές 
εξελίξεις, να ενισχύσουν την ικανότητα 
προσαρμογής και να υποστηρίξουν τη 
διαδικασία της ανοδικής σύγκλισης. Η 
συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων , 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση, και στην οικοδόμηση ανθεκτικών 
αγορών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν.

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν, δεδομένου ότι αρκετά 
κράτη μέλη, ιδίως εκτός της ζώνης του 
ευρώ, αντιμετωπίζουν χαμηλή δυνητική 
ανάπτυξη, υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες και 
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αυξημένο κίνδυνο φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Απαιτούνται κοινωνικά υπεύθυνες, 
έξυπνες και βιώσιμες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, 
που να πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ· 
χρειάζεται επίσης η Ένωση να 
συμπεριλάβει την εφαρμογή τέτοιων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μεταξύ 
των προτεραιοτήτων πολιτικής της, 
προκειμένου να τεθεί η ανάκαμψη σε 
βιώσιμη πορεία, να απελευθερωθεί το 
αναπτυξιακό δυναμικό ώστε να ενισχυθεί 
η ικανότητα προσαρμογής, να τονωθεί η 
ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας, να προωθηθούν οι επενδύσεις 
και να υποστηριχθεί η διαδικασία 
ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης διαθέτουν μακρά 
εμπειρία ως προς την παροχή ειδικής 
στήριξης στις εθνικές και υποεθνικές 
αρχές των κρατών μελών όσον αφορά την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε σχέση με 
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την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η 
εμπειρία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να παρέχει στήριξη στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ούτως ώστε 
να συμβάλει στη βελτίωση του 
αναπτυξιακού δυναμικού και της 
κοινωνικής συνοχής τους μέσω μέτρων 
που αποσκοπούν στην αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης, στην 
καταπολέμηση του αποκλεισμού και της 
φτώχειας και στην αύξηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 
και εκπαίδευσης και της 
προσβασιμότητας σε αυτές.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη, για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των εθνικών αρχών σε 
διάφορους τομείς πολιτικής, και να 
βασίζεται στις αρχές που ορίζονται στον 
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σε διάφορους τομείς πολιτικής. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και 
τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα μέτρα 
για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει στοχευμένη 
στήριξη για μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ και τα οποία έχουν λάβει 
αποδεδειγμένα μέτρα για την υιοθέτηση 
του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
αντιμετώπιση προκλήσεων διαρθρωτικού 
χαρακτήρα και να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της διοικητικής και της 
θεσμικής ικανότητας των κρατών μελών 
όσον αφορά τους θεσμούς και τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς τους.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
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μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των 
δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
και τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα 
μέτρα για την υιοθέτηση του ενιαίου 
νομίσματος εντός συγκεκριμένου χρονικού 
πλαισίου.

μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, σε 
συνάρτηση με τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, γεγονός που 
θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των 
δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
και τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα 
μέτρα για την υιοθέτηση του ενιαίου 
νομίσματος εντός συγκεκριμένου χρονικού 
πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη όσο 
και η τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη όσο 
και η τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
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οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια.

οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την αξιοποίηση της 
τεχνολογικής επανάστασης, τις 
δεξιότητες για εργασία, τις πολιτικές για 
τα παιδιά και τη νεολαία, την εκπαίδευση 
και κατάρτιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 
δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων.

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους 
κοινωνικούς δείκτες που ορίζονται για 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες καθώς και κράτη μέλη 
εκτός της ζώνης του ευρώ που 
υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις 
ως προς τη διαρθρωτική ανάπτυξη, 
πρέπει να ενθαρρυνθούν ιδιαίτερα να 
υποβάλουν προτάσεις μεταρρύθμισης στο 
πλαίσιο του εργαλείου υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων, το οποίο αντιμετωπίζει 
τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτές τις 
υπερβολικές ανισορροπίες.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου οι επιδιωκόμενες 
μεταρρυθμίσεις να χαίρουν ευρείας 
στήριξης, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει να διαβουλευθούν, στο πλαίσιο της 
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διαδικασίας κατάρτισης των αιτήσεων, 
με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, όπως οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι επιχειρηματικοί 
παράγοντες, οι κοινωνικοί εταίροι και η 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Ο μηχανισμός τεχνικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης και μεταρρυθμίσεων 
σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο των άλλων μέσων του 
προγράμματος.

(33) Ο μηχανισμός τεχνικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνονται με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών, 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο διαδικασιών 
οικονομικής διακυβέρνησης ή δράσεων 
που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, μεταρρυθμίσεων που 
αφορούν την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση 
της παραγωγικότητας, την ενθάρρυνση 
των βιώσιμων επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία, με στόχο τη 
διασφάλιση υπηρεσιών υγείας και 
εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής στην Ένωση, και να 
συνδράμει τα κράτη μέλη που έχουν λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για την πορεία προς 
την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις σε σχέση 
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με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής και για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο των άλλων μέσων του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, και

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, σε μια Ένωση 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και 
δημοκρατική κατά την περίοδο μετά το 
2020 με ένα όραμα που θα θεμελιώνεται 
στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) και στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
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συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, τις ίσες ευκαιρίες και την 
πρόσβαση όλων, ένα καλύτερο μέλλον για 
τα παιδιά και τη νεολαία, τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) των πολιτικών του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων: της προώθησης 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού στην πραγματική οικονομία, 
καθώς και την παραγωγή, την παροχή και 
την παρακολούθηση της ποιότητας και την 
υποβολή στοιχείων και στατιστικών 
στοιχείων.

στ) των πολιτικών του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων: της προώθησης 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, 
ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και του 
δανεισμού στην πραγματική οικονομία, 
καθώς και την παραγωγή, την παροχή και 
την παρακολούθηση της ποιότητας και την 
υποβολή στοιχείων και στατιστικών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. 
Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό και το αντίστροφο 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε κράτους 
μέλους. Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομερή δέσμη μέτρων για 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 
μέγιστης περιόδου τριών ετών.

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομερή δέσμη μέτρων για 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και όπως 
περιλαμβάνονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις και περιέχει ορόσημα, στόχους 
και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων εντός μέγιστης 
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περιόδου τριών ετών.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τους κοινωνικούς δείκτες που 
πρέπει να βελτιωθούν από την 
προτεινόμενη μεταρρύθμιση και, όπου 
είναι δυνατό, τη συμβολή στις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ορόσημων και στόχων, δεν είναι 
πλέον εφικτές, εν όλω ή εν μέρει, από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λόγω 
αντικειμενικών περιστάσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην 
Επιτροπή με σκοπό την τροποποίηση ή 
αντικατάσταση της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. 
Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος 
μπορεί να προτείνει ένα τροποποιημένο 
σύνολο ή ένα νέο σύνολο 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων.

1. Όταν οι μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ορόσημων και στόχων, δεν είναι 
πλέον εφικτές, εν όλω ή εν μέρει, ή όταν οι 
κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες 
μεταβάλλονται κατά τρόπο ώστε να 
επηρεάζεται σημαντικά η αρχική 
πρόταση που κατατέθηκε από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λόγω 
αντικειμενικών περιστάσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην 
Επιτροπή με σκοπό την τροποποίηση ή 
αντικατάσταση της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. 
Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος 
μπορεί να προτείνει ένα τροποποιημένο 
σύνολο ή ένα νέο σύνολο 
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μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) σχέδια επικοινωνίας για μάθηση, 
συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών. διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατείες και εκδηλώσεις 
στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
προβολής και επικοινωνίας, όπου 
ενδείκνυται, μέσω κοινωνικών δικτύων· 
και

η) σχέδια επικοινωνίας για μάθηση, 
συνεργασία, ευαισθητοποίηση, 
δραστηριότητες διάδοσης και ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων 
επισκέψεων με σκοπό τη μελέτη τεχνικών 
ζητημάτων σε κράτη μέλη που έχουν 
εφαρμόσει παρεμφερείς μεταρρυθμίσεις, 
διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
εκστρατείες και εκδηλώσεις στα μέσα 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εταιρικής προβολής και επικοινωνίας, 
όπου ενδείκνυται, μέσω κοινωνικών 
δικτύων· και

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
την κοινωνική ένταξη·

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που είναι χρήσιμες για την προετοιμασία 
της ένταξης στην Ευρωζώνη των κρατών 
μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ και τα οποία έχουν λάβει 
αποδεδειγμένα μέτρα για την υιοθέτηση 
του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

ε) την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που είναι χρήσιμες για την προετοιμασία 
της ένταξης στην Ευρωζώνη των κρατών 
μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ και τα οποία έχουν λάβει ή 
λαμβάνουν αποδεδειγμένα μέτρα για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Δράσεις που δύνανται να 
συμβάλουν στην εφαρμογή των αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Or. en


