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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 11 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το 

χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2017)0825), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 και το άρθρο 197 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 

τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0433/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 20181, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ... 2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής (A8-0000/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής 

το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο 

την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 

μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 

διαρθρωτικές και διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας 

για την αποδοτική και αποτελεσματική 

χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο 

πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται 

στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν 

αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω 

στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα 

τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών 

οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές 

οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι 

οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο 

τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν 

γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην 

οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η 

εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο 

για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης. 

(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής 

το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο 

την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 

μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 

διαρθρωτικές και διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας 

για την αποδοτική και αποτελεσματική 

χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο 

πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται 

στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν 

αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω 

στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα 

τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών 

οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές 

οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι 

οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 

απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο 

τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν 

γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, 

διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η 

επιτόπια ιδιοκτησία των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για την Ένωση, ιδίως μέσω 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

και των κοινωνικών εταίρων, συνιστούν 

κατάλληλα μέσα για την επίτευξη της εν 

λόγω ανάπτυξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και (3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής, 
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της κοινωνικής συνοχής μέσω της 

ενίσχυσης των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας 

για την επιτυχή συμμετοχή στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 

κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν 

είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους 

για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ. 

της κοινωνικής και της εδαφικής συνοχής 

μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

Ένωση είναι κρίσιμης σημασίας για την 

επιτυχή συμμετοχή και την ενισχυμένη 

σύγκλιση στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων 

το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την 

προετοιμασία τους για προσχώρηση στη 

ζώνη του ευρώ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α)  Επτά κράτη μέλη υποχρεούνται 

από τη Συνθήκη να προετοιμαστούν για 

τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, 

και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία. 

Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν 

σημειώσει ελάχιστη πρόοδο για την 

επίτευξη του στόχου αυτού τα τελευταία 

χρόνια, καθιστώντας την ενωσιακή 

στήριξη για τη συμμετοχή στο ευρώ όλο 

και πιο σημαντική. Η Δανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν την 

υποχρέωση να προσχωρήσουν στη ζώνη 

του ευρώ. 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β)  Οι περιφερειακές και τοπικές 

αρχές έχουν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στον τομέα της 

διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό 

ο οποίος εξαρτάται από τη συνταγματική 

και διοικητική οργάνωση κάθε κράτους 

μέλους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 

προβλεφθεί το κατάλληλο επίπεδο 

συμμετοχής και διαβούλευσης με τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά 

την προπαρασκευή και την εφαρμογή της 

διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα 

κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να 

υποστηριχθεί η εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 

μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 

ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του 

Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε 

επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην 

Ένωση να χορηγεί στήριξη που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών 

μελών που υποβάλλουν αίτημα. 

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα 

κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να 

υποστηριχθεί η εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση 
στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα 

δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική 

κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να 

αυξηθεί, με τη χρήση του Μέσου 

Ευελιξίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 

Συμβουλίου1α, σε επαρκές επίπεδο το 

οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί 

στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των κρατών μελών που υποβάλλουν 

αίτημα. 
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 ___________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 884). 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 

συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη 

προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές 

για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη 

μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των 

θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, 

της δημόσιας διοίκησης και του 

οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών και 

κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 

ενίσχυση της συνοχής, της 

ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας, της βιώσιμης 

ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 

επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης 

τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως 

στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής 

διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την 

παροχή συνδρομής για την αποδοτική, 

αποτελεσματική και διαφανή χρήση των 

ταμείων της Ένωσης. 

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η 

συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και η 

προσθήκη ευρωπαϊκής προστιθέμενης 

αξίας σε τομείς πολιτικής που αφορούν 

αρμοδιότητες τις οποίες μοιράζονται η 

Ένωση και τα κράτη μέλη και οι οποίοι 

δεν αποτελούν ήδη στόχο κάποιου 

προγράμματος τεχνικής βοήθειας, 

προσφέροντας στήριξη στις δημόσιες 

αρχές των κρατών μελών για τη λήψη 

μέτρων που αποβλέπουν στη 

μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των 

θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, 

της δημόσιας διοίκησης και του 

οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών και 

κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την 

ενίσχυση της συνοχής, της 

ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας, της βιώσιμης 

ανάπτυξης, της απασχόλησης και των 

επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης 

τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως 

στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής 

διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την 

παροχή συνδρομής για την αποδοτική, 
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αποτελεσματική και διαφανή χρήση των 

ταμείων της Ένωσης.  

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 δ α)   η στήριξη της συμμετοχής και 

διαβούλευσης με τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή 

και εφαρμογή των μέτρων διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης, σε βαθμό ανάλογο προς 

τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των εν 

λόγω περιφερειακών και τοπικών αρχών 

στο πλαίσιο της συνταγματικής και 

διοικητικής δομής κάθε κράτους μέλους. 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 

προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος. Η 

Επιτροπή επέλεξε να το πράξει υπό το φως του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η τροποποιητική πράξη αποσκοπεί στην τροποποίηση του άρθρου 4 

σχετικά με τον στόχο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, με την 

προσθήκη της στήριξης για τις προετοιμασίες της προσχώρησης στη ζώνη του ευρώ στους 

στόχους του προγράμματος (στο εν λόγω άρθρο προστίθενται οι λέξεις «που θα 

προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ»). Επίσης, προσθέτει ένα άρθρο 5α 

που επιτρέπει τη χρηματοδότηση δράσεων και δραστηριοτήτων προετοιμασίας για το ευρώ. 

 

Επιπλέον, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΠΣΔΜ αυξάνεται από 142,8 

εκατομμύρια EUR σε 222,8 εκατομμύρια EUR, μέσω της χρήσης του Μηχανισμού Ευελιξίας 

στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν να 

συμπληρώσουν περαιτέρω το ΠΣΔΜ με τη μεταφορά πιστώσεων από το κονδύλιο του 

προϋπολογισμού για την τεχνική συνδρομή, αυξάνοντας το σύνολο σε περίπου 300 

εκατομμύρια EUR. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ήδη επιτρέπει τις μεταφορές αυτές. 

 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η τροποποίηση του ΠΣΔΜ είναι, από άποψη κειμένου, ήσσονος 

σημασίας, αλλά πολύ σημαντική από πολιτική άποψη. Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ήδη 

ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Επτά κράτη μέλη υποχρεούνται από τη Συνθήκη να 

προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, 

η Κροατία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Ορισμένα από 

αυτά τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο για την επίτευξη του στόχου αυτού τα 

τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ενωσιακή στήριξη για τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ 

όλο και πιο σημαντική. Δύο κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν στην ευρωζώνη 

δεδομένης της εξαίρεσής τους από το ενιαίο νόμισμα, ήτοι η Δανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το τελευταίο προβλέπεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019. 

 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο για τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθούνται με τη χρήση πόρων συνοχής όσο 

και για τον πιθανό τους αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της 

συνοχής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις ανισότητες που 

παρατηρούνται στις χώρες της ΕΕ συνίστανται περισσότερο σε διαφορές εντός των ίδιων των 

χωρών παρά σε διαφορές μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, ένας αποτελεσματικός διαρθρωτικός 

μετασχηματισμός απαιτεί μια δέσμευση των κυβερνήσεων σε διάφορα επίπεδα να 

συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, 

συνδυάζοντας ένα μείγμα πολιτικών συνεισφορών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι διάφορες 

εδαφικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη τις 

δικές τους μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνεται στα 

μέτρα που θα στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. 

 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τα δύο κύρια στοιχεία της πρότασης, δηλαδή την αύξηση του 

προϋπολογισμού για το ΠΣΔΜ και τη συμπερίληψη των προετοιμασιών προσχώρησης στη 

ζώνη του ευρώ στους στόχους του προγράμματος. Ο αριθμός των τροπολογιών στην πρόταση 
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είναι, συνεπώς, περιορισμένος σε αυτό το στάδιο. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ως στόχο να 

υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα της στήριξης για την προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ και 

να διασφαλίσουν ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να συμμετέχουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα σχέδια διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. 


