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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

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών
(COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0527),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 121, παράγραφος 6 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0301/2010),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A7-0000/2011),

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

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη 
δεκαετία λειτουργίας της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης.

(2) Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία που αποκτήθηκε και να 
διδαχθούμε από τα σφάλματα που έγιναν 
κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) H διαδικασία αυτή πρέπει να 
στηρίζεται σε μηχανισμό επαγρύπνησης 
για τον έγκαιρο εντοπισμό των 
νεοεμφανιζόμενων μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Πρέπει να βασίζεται στη 
χρήση ενός ενδεικτικού και διαφανούς 
πίνακα αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με 
οικονομικές κριτικές αναλύσεις.

(6) H διαδικασία αυτή πρέπει να 
καθιερώσει μηχανισμό επαγρύπνησης για 
τον έγκαιρο εντοπισμό των 
νεοεμφανιζόμενων μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Πρέπει να βασίζεται στη 
χρήση ενός ενδεικτικού και διαφανούς 
πίνακα αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με 
οικονομικές κριτικές αναλύσεις.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει 
να αποτελείται από μια περιορισμένη 
σειρά οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών δεικτών σχετικών με 
τον εντοπισμό μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, με τα αντίστοιχα ενδεικτικά 
κατώφλια. Η σύνθεση του πίνακα 
αποτελεσμάτων μπορεί να εξελιχθεί 
διαχρονικά, μεταξύ άλλων λόγω των 
εξελισσόμενων απειλών για τη 
μακροοικονομική σταθερότητα ή της 
αύξησης της διαθεσιμότητας των σχετικών 
στατιστικών.

(7) Για να μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά ως βάση για καλύτερη 
εποπτεία των μακροοικονομικών 
μεγεθών, ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
πρέπει να αποτελείται από μια 
περιορισμένη σειρά οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών δεικτών σχετικών με 
τον εντοπισμό μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, με τα αντίστοιχα ενδεικτικά 
κατώφλια Η σύνθεση του πίνακα 
αποτελεσμάτων πρέπει να εξελίσσεται με 
την παρέλευση του χρόνου, ώστε να 
επιτυγχάνεται προσαρμογή στις 
μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, μεταξύ άλλων λόγω των 
εξελισσόμενων απειλών για τη 
μακροοικονομική σταθερότητα ή της 
αύξησης της διαθεσιμότητας των σχετικών 
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στατιστικών
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η υπέρβαση ενός ή περισσότερων 
ενδεικτικών κατωφλίων δεν σημαίνει 
οπωσδήποτε ότι εμφανίζονται 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, 
δεδομένου ότι η χάραξη οικονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
διασυνδέσεις μεταξύ των 
μακροοικονομικών μεταβλητών. 
Αναμένεται ότι η οικονομική κριτική 
ανάλυση θα εξασφαλίζει ότι όλα τα 
στοιχεία πληροφοριών, είτε από τον 
πίνακα αποτελεσμάτων είτε όχι, τίθενται 
στη σωστή τους διάσταση και γίνονται 
μέρος μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

(8) Η υπέρβαση ενός ή περισσότερων 
ενδεικτικών κατωφλίων δεν σημαίνει 
οπωσδήποτε ότι εμφανίζονται 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, 
δεδομένου ότι η χάραξη οικονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
διασυνδέσεις μεταξύ των 
μακροοικονομικών μεταβλητών. Δεν 
πρέπει να συνάγονται συμπεράσματα από 
αυτόματη ανάγνωση του πίνακα 
αποτελεσμάτων: η οικονομική κριτική 
ανάλυση πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα 
στοιχεία πληροφοριών, είτε από τον 
πίνακα αποτελεσμάτων είτε όχι, τίθενται 
στη σωστή τους διάσταση και γίνονται 
μέρος μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με βάση τη διαδικασία πολυμερούς 
εποπτείας και το μηχανισμό 
επαγρύπνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εντοπίζει τα κράτη μέλη που θα 
υποβάλλονται σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση. Η εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 

(9) Με βάση τη διαδικασία πολυμερούς 
εποπτείας και τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, η Επιτροπή θα πρέπει εν 
είδει προκαταρκτικής αποτίμησης να 
εντοπίζει τα κράτη μέλη που θα 
υποβάλλονται σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση. Η διενέργεια αυτής της 
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λεπτομερή ανάλυση των πηγών των 
ανισορροπιών στο υπό εξέταση κράτος 
μέλος. Πρέπει να γίνεται σχετική 
συζήτηση στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωομάδα για τα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ.

εμπεριστατωμένης επισκόπησης δεν 
πρέπει να οδηγεί στην υπόθεση ότι 
υφίστανται υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των 
αιτίων των ανισορροπιών και της 
ικανότητας που έχει το υπό εξέταση 
κράτος μέλος να τις άρει. Μία 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση πρέπει να 
θεωρείται τυποποιημένη διαδικασία που 
ανήκει στη φάση της διάγνωσης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Μια διαδικασία για την 
παρακολούθηση και τη διόρθωση των 
δυσμενών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, με προληπτικά και 
διορθωτικά στοιχεία, θα χρειάζεται 
ενισχυμένα εργαλεία εποπτείας βασισμένα 
σε εκείνα που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία πολυμερούς εποπτείας. Σ’ αυτά 
μπορούν να περιλαμβάνονται ενισχυμένες 
αποστολές εποπτείας από την Επιτροπή 
στα κράτη μέλη και πρόσθετη υποβολή 
στοιχείων από το κράτος μέλος σε 
περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών 
που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη 
λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης.

(10) Μια διαδικασία για την 
παρακολούθηση και τη διόρθωση των 
δυσμενών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, με προληπτικά και 
διορθωτικά στοιχεία, θα χρειάζεται 
ενισχυμένα εργαλεία εποπτείας βασισμένα 
σε εκείνα που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία πολυμερούς εποπτείας. Σ’ αυτά 
πρέπει να περιλαμβάνονται ενισχυμένες 
αποστολές εποπτείας από την Επιτροπή 
στα κράτη μέλη και πρόσθετη υποβολή 
στοιχείων από το κράτος μέλος σε 
περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών 
που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη 
λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Κατά την αξιολόγηση των 
ανισορροπιών, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η σοβαρότητά τους, ο βαθμός στον 
οποίο μπορούν να θεωρηθούν μη βιώσιμες 
και οι δυνητικές αρνητικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. Πρέπει 
επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
οικονομικής προσαρμογής και το 
ιστορικό του οικείου κράτους μέλους όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με προηγούμενες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού και με άλλες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 121 της Συνθήκης στο πλαίσιο 
της πολυμερούς εποπτείας, ιδίως τους 
γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
και της Ένωσης.

(11) Κατά την αξιολόγηση των 
ανισορροπιών, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα αίτιά τους, η σοβαρότητά τους, 
ο βαθμός στον οποίο μπορούν να 
θεωρηθούν μη βιώσιμες και οι δυνητικές 
αρνητικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. 
Χρειάζεται να κατανοεί κανείς εάν οι 
ανισορροπίες είναι διαρθρωτικού ή 
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα καθώς και 
το εάν τα αίτιά τους τοποθετούνται σε 
κλίμακα κράτους μέλους ή της Ένωσης ή 
είναι εξωτερικής προελεύσεως. Πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
διασυνδέσεις μεταξύ επιλογών πολιτικής 
από διάφορα κράτη μέλη καθώς και τα 
αποτελέσματα διάχυσης. Πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη το ιστορικό του 
οικείου κράτους μέλους όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς προηγούμενες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού και προς άλλες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 121 της Συνθήκης στο πλαίσιο 
της πολυμερούς εποπτείας, ιδίως τους 
γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
και της Ένωσης, και οι συνέπειες αυτών 
των συστάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Η αποτίμηση των ανισορροπιών 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
στρατηγικής της Ένωσης για αύξηση της 
οικονομίας και θέσεις εργασίας και την 
ανάγκη να χρησιμεύει αυτή η στρατηγική 
ως εργαλείο προς επίτευξη βιώσιμης 
εσωτερικής συνοχής συμβάλλοντας στο 
να καταστεί η Ένωση η πλέον 
ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
μεσοπρόθεσμη αύξηση της οικονομίας 
και οι πρωταρχικοί στόχοι για ισορροπία 
των χωρών που προσπαθούν να 
καλύψουν την υστέρησή τους.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 
ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις 
περιστάσεις του οικείου κράτους μέλους 
και να καλύπτει τους κύριους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής, όπου μπορεί να 

(12) Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 
ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές και να εμπλέκει όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους φορείς 
συμφερόντων του κράτους μέλους. 
Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον και τις 
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περιλαμβάνονται η δημοσιονομική και η 
μισθολογική πολιτική, οι αγορές εργασίας, 
οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και η 
κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

περιστάσεις του οικείου κράτους μέλους, 
να είναι συμβατή με τη μεσοπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη σύγκλιση και τους 
στόχους που εγγράφονται σε μία 
στρατηγική της Ένωσης για αύξηση της 
οικονομίας και θέσεις εργασίας και να 
καλύπτει τους κύριους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής, όπου μπορεί να 
περιλαμβάνονται η δημοσιονομική και η 
μισθολογική πολιτική, οι αγορές εργασίας, 
οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και η 
κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι έγκαιρες προειδοποιήσεις και οι 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικών Κινδύνων προς τα κράτη μέλη 
ή την Ένωση αφορούν κινδύνους 
μακροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 
Μπορεί και αυτές να απαιτούν κατάλληλες
ενέργειες παρακολούθησης στο πλαίσιο 
της εποπτείας των ανισορροπιών.

(13) Οι έγκαιρες προειδοποιήσεις και οι 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικών Κινδύνων προς τα κράτη μέλη 
ή την Ένωση αφορούν κινδύνους 
μακροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 
Αυτές πρέπει επίσης να απαιτούν 
κατάλληλη ενσωμάτωση στον πίνακα 
αποτελεσμάτων και ενέργειες 
παρακολούθησης από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της εποπτείας των ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Στην Επιτροπή πρέπει να δοθεί η 
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εξουσία να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ όσον αφορά τον πίνακα 
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση είναι απαραίτητες 
για να ορισθεί κατάλογος σχετικών 
δεικτών που θα περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων και να προσαρμοσθούν η 
σύνθεση των δεικτών, τα κατώφλια και η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι
μακροοικονομικές εξελίξεις που 
επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός 
κράτους μέλους ή της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, ή της Ένωσης 
συνολικά.

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται η συνεχής 
επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας 
και/ή άλλες μακροοικονομικές εξελίξεις 
που επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός 
κράτους μέλους, της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, ή της Ένωσης 
συνολικά.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη, καταρτίζει ενδεικτικό 
πίνακα αποτελεσμάτων ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση του έγκαιρου εντοπισμού και 
της παρακολούθησης των ανισορροπιών.

1. Μετά τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα 
κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή καταρτίζει 
ενδεικτικό πίνακα αποτελεσμάτων ως 
εργαλείο για τη διευκόλυνση του έγκαιρου 
εντοπισμού και της παρακολούθησης των 
ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για 
τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να 
ορίσει ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα 
κατώφλια για τους δείκτες αυτούς, τα 
οποία θα χρησιμεύουν ως όρια 
προειδοποίησης. Τα κατώφλια που θα 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

2. Αποτελούμενος από μία σειρά δεικτών 
για τα κράτη μέλη, ο πίνακας 
αποτελεσμάτων επιτρέπει τη διενέργεια 
συγκρίσεων μεταξύ των κρατών μελών 
και αντικατοπτρίζει τις βραχυπρόθεσμες, 
διαρθρωτικές και μεσο- μακροπρόθεσμες 
τάσεις. Η Επιτροπή ορίζει ενδεικτικά και 
συμμετρικά κατώτατα ή ανώτατα 
κατώφλια για τους δείκτες αυτούς, τα 
οποία θα χρησιμεύουν ως όρια 
προειδοποίησης.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις 
εξελίξεις στους τρεις μείζονες τομείς της 
οικονομίας: τα αγαθά και τις υπηρεσίες, 
την εργασία και το κεφάλαιο.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Σχετικά με σχέδια δεικτών που 
σχετίζονται με τη σταθερότητα της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς διεξάγεται 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο κατάλογος δεικτών που θα 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 
αποτελεσμάτων και τα κατώφλια για τους 
δείκτες θα δημοσιοποιούνται.

3. Τα ίδια κατώφλια ισχύουν για τα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ και τα κράτη 
μέλη που δεν έχουν νόμισμα το ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τα άρθρο -12 α, και υπό τους 
όρους των άρθρων -12 β και -12 γ, η 
Επιτροπή εγκρίνει μέτρα προς ορισμό 
των σχετικών δεικτών που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 
αποτελεσμάτων. Ο κατάλογος των 
δεικτών περιλαμβάνει τα εξής σύνολα 
δεικτών:
(a) εσωτερικές ανισορροπίες, 
περιλαμβανομένων του ιδιωτικού και 
δημοσίου χρέους και των εξελίξεων που 
παρατηρούνται· εσωτερικές ανισότητες 
εισοδήματος· ποσοστά ανεργίας· και 
εξελίξεις των τιμών των περιουσιακών 
στοιχείων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην ακίνητη περιουσία και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·
(β) εξωτερικές ανισορροπίες, 
περιλαμβανομένων της σύνθεσης, του 
ισοζυγίου και της εξέλιξης των 
τρεχουσών συναλλαγών· την εξέλιξη των 
μεριδίων αγοράς των εξαγωγών στις 
αγορές της Ένωσης και των τρίτων 
κρατών· και τις θέσεις των καθαρών 
απαιτήσεων κατά οφειλετών στο 
εξωτερικό 
(γ) τις εξελίξεις στην εσωτερική αγορά, 
περιλαμβανομένης κυλιόμενης μέσης 
τιμής πενταετίας για τη συγκριτική 
πραγματική αύξηση της οικονομίας· 
δείκτη της αύξησης της οικονομίας και 
της δυναμικής της απασχόλησης, 
περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
σύνθεσης του προϊόντος και των 
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων 
στην έρευνα και ανάπτυξη· και τις ροές 
άμεσων ξένων επενδύσεων από την 
Ένωση και τρίτα κράτη.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά την 
καταλληλότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης των δεικτών, των κατωφλίων 
που έχουν καθοριστεί και της 
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και θα 
τον αναπροσαρμόζει εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της ικανότητάς του να εντοπίζει 
τις νεοεμφανιζόμενες ανισορροπίες και να 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Οι 
αλλαγές στην υποκείμενη μεθοδολογία και 
στη σύνθεση του πίνακα αποτελεσμάτων 
καθώς και τα σχετικά κατώφλια θα 
δημοσιοποιούνται.

4. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά την 
καταλληλότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης των δεικτών, των κατωφλίων 
που έχουν καθοριστεί και της 
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και 
μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο -12 α και υπό τους 
όρους των άρθρων -12 β και -12 γ θα τον 
αναπροσαρμόζει εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της ικανότητάς του να εντοπίζει 
τις νεοεμφανιζόμενες ανισορροπίες και να 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Οι 
αλλαγές στην υποκείμενη μεθοδολογία και 
στη σύνθεση του πίνακα αποτελεσμάτων 
καθώς και τα σχετικά κατώφλια θα 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει
τις κινήσεις των δεικτών στις σωστές
τους διαστάσεις, χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από οποιονδήποτε άλλο 

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει γερά θεμελιωμένη
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
αξιολόγηση και θέτει τους δείκτες στην 
ορθή προοπτική. Οι βέλτιστες πρακτικές 
λαμβάνονται υπόψη. Η έκθεση αναφέρει 
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οικονομικό και χρηματοπιστωτικό δείκτη 
που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό 
των ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο.
Η έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.

επίσης εάν η υπέρβαση των κατώτατων ή 
των ανώτατων κατωφλίων σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη σημαίνει την 
πιθανή εμφάνιση ανισορροπιών εντός του 
σχετικού κράτους μέλους, εντός άλλου 
κράτους μέλους ή σε ολόκληρη την 
Ένωση ως σύνολο. Λαμβάνονται υπόψη 
όλες οι πληροφορίες που διατίθενται και 
δεν συνάγονται συμπεράσματα από τον 
πίνακα αποτελεσμάτων μόνον βάσει των 
δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση προσδιορίζει τα κράτη μέλη 
τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι πλήττονται 
από ανισορροπίες ή διατρέχουν κίνδυνο 
ανισορροπιών.

3. Η έκθεση προσδιορίζει τα κράτη μέλη 
τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να
πλήττονται από ανισορροπίες ή μπορεί να
διατρέχουν κίνδυνο μακροοικονομικών
ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο συζητά και 
εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής. Η Ευρωομάδα 
συζητά την έκθεση στο βαθμό που αυτή 
αφορά, άμεσα ή έμμεσα, κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ.

4. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο συζητά και 
εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής. Η αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μπορεί να διοργανώνει δημόσιες 
συζητήσεις με θέμα την έκθεση της 
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Επιτροπής. Η Ευρωομάδα συζητά την 
έκθεση στο βαθμό που αυτή αφορά, άμεσα 
ή έμμεσα, κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. 
Οι υπερβολικές ανισορροπίες πρέπει 
επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, να κινούν 
την εμπλοκή της σχετικής Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η έκθεση στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 2 αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα των διαδικασιών, αναλύσεων και 
συστάσεων οι οποίες εντάσσονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής που 
περιγράφεται στο Τμήμα 1-Α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
(Εξάμηνο), με τις οποίες και ευρίσκεται 
σε απόλυτη συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Εάν ανακύψει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 έως 4 α προσαρμόζεται 
καταλλήλως και αντιμετωπίζεται 
δεόντως ως θέμα στη συνακόλουθη 
έκθεση στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 2.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στο 
Συμβούλιο και την Ευρωομάδα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή προβαίνει σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση για κάθε κράτος μέλος που 
θεωρεί ότι πλήττεται από ανισορροπίες ή 
διατρέχει κίνδυνο ανισορροπιών. Η 
αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση 
του κατά πόσον το εν λόγω κράτος μέλος 
πλήττεται από ανισορροπίες, και κατά 
πόσον οι ανισορροπίες αυτές συνιστούν 
υπερβολικές ανισορροπίες.

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωομάδα, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η Επιτροπή 
προβαίνει σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση για κάθε κράτος μέλος που 
θεωρεί ότι μπορεί να πλήττεται από 
ανισορροπίες ή μπορεί να διατρέχει 
κίνδυνο ανισορροπιών. Η αξιολόγηση αυτή 
συνιστά τυποποιημένη διαδικασία.
Περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον το 
εν λόγω κράτος μέλος πλήττεται από 
ανισορροπίες, κατά πόσον οι ανισορροπίες 
αυτές συνιστούν υπερβολικές 
ανισορροπίες και πόσο σοβαρές είναι. Η 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση βασίζεται 
σε λεπτομερείς διερευνήσεις των 
συνθηκών που χαρακτηρίζουν την 
περίπτωση του κράτους μέλους και ευρύ 
φάσμα οικονομικών μεταβλητών. Η 
επισκόπηση διενεργείται σε συνδυασμό με 
τις αποστολές επιτήρησης στο οικείο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο -12. 

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ανάλογα με την περίπτωση, εάν το υπό 
εξέταση κράτος μέλος έχει λάβει 
κατάλληλα μέτρα ανταποκρινόμενο στις 

(α) ανάλογα με την περίπτωση, εάν το υπό 
εξέταση κράτος μέλος έχει λάβει 
κατάλληλα μέτρα ανταποκρινόμενο στις 
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συστάσεις ή τις προσκλήσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης και 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 10 του 
παρόντος κανονισμού·

συστάσεις ή τις προσκλήσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης και 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 10 του 
παρόντος κανονισμού καθώς και τις 
συνέπειες των ως άνω συστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την αρχική αιτία των ανισορροπιών 
που εντοπίζονται, περιλαμβανομένων 
βαθιών εμπορικών και 
χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών, τις 
δευτερογενείς επιπτώσεις των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών και τον ασύμμετρο αντίκτυπο των 
πολιτικών της Ένωσης και της ζώνης του 
ευρώ, οπότε η Επιτροπή εγκρίνει 
αρμόζοντα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) τις έκτακτες οικονομικές 
περιστάσεις που μπορεί να προκαλούν ή 
επιτείνουν αυτές τις ανισορροπίες·

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Υπό κανονικές συνθήκες τα 
αποτελέσματα της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησης παρουσιάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο του Εξαμήνου.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησής της όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει ανισορροπίες, ενημερώνει 
σχετικά το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, 
μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί 
να απευθύνει τις απαραίτητες συστάσεις 
στο οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησής της όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει ανισορροπίες, ενημερώνει 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, μετά από 
σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να 
απευθύνει τις απαραίτητες συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. en
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το Συμβούλιο αποφασίζει εάν πρέπει 
να αναληφθεί περαιτέρω δράση βάσει 
εκθέσεως της Επιτροπής με θέμα το πώς 
ανταποκρίνεται το κράτος μέλος στις 
συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5, η Επιτροπή θεωρήσει ότι το οικείο 
κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές 
ανισορροπίες, ενημερώνει σχετικά το 
Συμβούλιο.

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5, η Επιτροπή θεωρήσει ότι το οικείο 
κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές 
ανισορροπίες, ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τις 
σχετικές ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου που προβαίνουν στις 
απαραίτητες ενέργειες.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει συστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, δηλώνοντας την ύπαρξη 
υπερβολικής ανισορροπίας και 
συνιστώντας στο οικείο κράτος μέλος να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω 
συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 
ανισορροπιών και ορίζουν λεπτομερώς τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
και την προθεσμία εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να λάβει αυτά 
τα διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο 
μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, να 
δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει συστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, δηλώνοντας την ύπαρξη 
υπερβολικής ανισορροπίας και 
συνιστώντας στο οικείο κράτος μέλος να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω 
συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 
ανισορροπιών και σκιαγραφούν τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
και την προθεσμία εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να λάβει αυτά 
τα διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο 
μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, να 
δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος για το οποίο κινείται 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
υποβάλλει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή εντός 
προθεσμίας που θα καθορίζεται στις 
συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7. Το 
σχέδιο διορθωτικών ενεργειών ορίζει 
συγκεκριμένες και σαφείς ενέργειες 
πολιτικής τις οποίες το οικείο κράτος 
μέλος έχει εφαρμόσει ή σκοπεύει να 
εφαρμόσει και περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

1. Κάθε κράτος μέλος για το οποίο κινείται 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
υποβάλλει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή το οποίο
βασίζεται στις συστάσεις και 
υποβάλλεται εντός προθεσμίας που θα 
καθορίζεται στις συστάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7. Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
ορίζει συγκεκριμένες και σαφείς ενέργειες 
πολιτικής τις οποίες το οικείο κράτος 
μέλος έχει εφαρμόσει ή σκοπεύει να 
εφαρμόσει και περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.
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Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
χαρακτηρίζεται από συνοχή με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
τα προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης, τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και τους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους, ήτοι τη σύγκλιση και μία 
στρατηγική της Ένωσης για αύξηση της 
οικονομίας και θέσεις εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των συνιστώμενων 
διορθωτικών ενεργειών και του σχεδίου 
διορθωτικών ενεργειών από το οικείο 
κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό, το 
κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή σε τακτά 
χρονικά διαστήματα υπό μορφή εκθέσεων 
προόδου των οποίων η συχνότητα ορίζεται 
από το Συμβούλιο στη σύσταση που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εφαρμογή του σχεδίου διορθωτικών 
ενεργειών από το οικείο κράτος μέλος. Για 
το σκοπό αυτό, το κράτος μέλος υποβάλλει 
έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή 
σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό μορφή 
εκθέσεων προόδου των οποίων η 
συχνότητα ορίζεται από το Συμβούλιο στη 
σύσταση που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2.

Μετά την έκθεση προόδου που υποβάλλει 
το κράτος μέλος ο Πρόεδρος της 
ευρωομάδας και ο αρμόδιος επίτροπος 
προβαίνουν σε αναφορά στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
αποστολές επιτήρησης στο οικείο κράτος 
μέλος για να παρακολουθεί την εφαρμογή 
του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών.

3. Η Επιτροπή διενεργεί αποστολές 
επιτήρησης στο οικείο κράτος μέλος για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου 
διορθωτικών ενεργειών.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο, εφόσον καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
προβεί στις συνιστώμενες διορθωτικές 
ενέργειες, και μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, εκδίδει αναθεωρημένες 
συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7, μετά 
από σύσταση της Επιτροπής, οι οποίες 
ορίζουν άλλη προθεσμία για τις 
διορθωτικές ενέργειες, στο πέρας της 
οποίας θα διεξαχθεί άλλη αξιολόγηση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
το κράτος μέλος δεν έχει προβεί στις 
συνιστώμενες διορθωτικές ενέργειες, η 
Επιτροπή ζητεί από το κράτος μέλος να 
εξηγήσει τους λόγους και σύμφωνα με την 
εξήγηση εκδίδει σύσταση που ορίζει, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, το χρονοδιάγραμμα και 
επαναλαμβάνει, αναθεωρεί ή ακυρώνει το 
εγκριθέν σχέδιο δράσης.

Or. en
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Σύμφωνα με σύσταση που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 4, το 
Συμβούλιο εγκρίνει αναθεωρημένες
συστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 
που ορίζουν περαιτέρω προθεσμία για τις 
διορθωτικές ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον το Συμβούλιο καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος έχει 
προβεί στις συνιστώμενες διορθωτικές 
ενέργειες, η διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών αναστέλλεται.

5. Εφόσον το Συμβούλιο, μετά την έκδοση 
σύστασης από την Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο 4, καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος έχει 
προβεί στις συνιστώμενες διορθωτικές 
ενέργειες, η διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών αναστέλλεται.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Εφόσον το Συμβούλιο μετά την 
έκδοση σύστασης από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος δεν 
έχει προβεί στις συνιστώμενες 
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διορθωτικές ενέργειες, επιβάλλει την 
καταβολή προστίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2011.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
περατώνεται όταν το Συμβούλιο καταλήξει 
στο συμπέρασμα, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, ότι το κράτος μέλος δεν 
πλήττεται πλέον από υπερβολικές 
ανισορροπίες.

Η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
περατώνεται όταν το Συμβούλιο καταλήξει 
στο συμπέρασμα, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, ότι το κράτος μέλος δεν 
πλήττεται πλέον από υπερβολικές 
ανισορροπίες κατά την έννοια του άρθρου 
2, στοιχείο (β) (ήτοι σοβαρές 
ανισορροπίες, περιλαμβανομένων 
ανισορροπιών που θέτουν εν κινδύνω την 
ομαλή λειτουργία της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης).

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τελικές διατάξεις Κοινές διατάξεις

Or. en
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12
Επισκέψεις διαλόγου και εποπτείας

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει μόνιμο 
διάλογο με τις αρχές των κρατών μελών 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πραγματοποιεί σε όλα τα κράτη 
μέλη επισκέψεις για τακτικό διάλογο και, 
κατά περίπτωση, εποπτεία.
2. Κατά τη διοργάνωση επισκέψεων 
διαλόγου και εποπτείας, η Επιτροπή, 
κατά περίπτωση, διαβιβάζει τα 
προσωρινά πορίσματά της στα οικεία 
κράτη μέλη για να διατυπώσουν τις 
παρατηρήσεις τους.
3. Στο πλαίσιο των επισκέψεων διαλόγου, 
η Επιτροπή επανεξετάζει την τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση στο κράτος μέλος 
και εντοπίζει κινδύνους ή δυνάμει 
δυσκολίες σε σχέση με τη συμμόρφωση 
προς τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού.
4. Στο πλαίσιο των επισκέψεων 
εποπτείας, η Επιτροπή παρακολουθεί τις 
διαδικασίες και επαληθεύει ότι τα μέτρα 
έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 
που έλαβαν το Συμβούλιο ή η Επιτροπής 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού.
Επισκέψεις εποπτείας διεξάγονται οσάκις 
έχουν εκδοθεί συστάσεις. Η Επιτροπή 
μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή 
άλλων σχετικών θεσμικών οργάνων να 
συμμετάσχουν σε επισκέψεις εποπτείας.
5. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
σχετικά με τις διαπιστώσεις των 
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επισκέψεων διαλόγου και εποπτείας.
6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των 
επισκέψεων διαλόγου και εποπτείας. 
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε 
εθελοντική βάση τα κράτη μέλη παρέχουν 
τη συνδρομή όλων των σχετικών εθνικών 
αρχών για την προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση των επισκέψεων 
διαλόγου και εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12a
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 3, παράγραφος 3 α και 
παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από …*. 
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις ανατεθείσες αρμοδιότητες το αργότερο 
έξι μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
αυτομάτως για περιόδους της αυτής 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο -12 β.
2. Ευθύς μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3. Η αρμοδιότητα για την έκδοση 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα -12 β και -12 γ.
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_____
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12 β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 3, παράγραφος 3 α 
και παράγραφος 4 μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση 
αρμοδιότητας προσπαθεί να ενημερώνει 
το άλλο θεσμικό όργανο και την 
Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσα αρμοδιότητα που θα 
μπορούσε να ανακληθεί.
3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος 
στην εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Τίθεται εν ισχύι πάραυτα 
ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 
ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την ισχύ 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που 
ήδη ισχύουν. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12 γ
Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός περιόδου τριών μηνών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες.
2. Εάν κατά τη λήξη της χρονικής 
περιόδου στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 1 ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν έχει 
διατυπώσει αντίρρηση στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται εν ισχύι την 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί εν 
ισχύι πριν από την εκπνοή της εν λόγω 
περιόδου εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην διατυπώσουν 
αντίρρηση στην πράξη.
3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντίρρηση 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός 
της προθεσμίας στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται 
εν ισχύι. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης το θεσμικό όργανο 
που διατυπώνει αντίρρηση εκθέτει τους 
λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12 δ
Επανεξέταση

1. Έως τις …* και εν συνεχεία ανά 
τριετία η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. 
Η έκθεση αξιολογεί μεταξύ άλλων:
(α) το εάν οι δείκτες και τα κατώφλια του 
πίνακα αποτελεσμάτων έχουν επιτύχει να 
εντοπίσουν νεοεμφανιζόμενες 
ανισορροπίες και να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξή τους·
(β) την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην 
πράξη στον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών σύμφωνα με την ΣΛΕΕ.
2. Η έκθεση και οιεσδήποτε συνοδευτικές 
προτάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: xxx  έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει
όταν θα έχουν αποκατασταθεί κανονικές 
συνθήκες στην οικονομία και, εν πάση 
περιπτώσει, έως την 1η Ιανουαρίου 2015.

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- Οι έξι εισηγητές θα πραγματευθούν τις έξι νομοθετικές προτάσεις με θέμα την 
οικονομική διακυβέρνηση όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 
με βαθύ αίσθημα ευθύνης και με σκοπό τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής μεταξύ όλων 
των νομοθετικών κειμένων. Η παρούσα δέσμη πράξεων είναι μείζονος σημασίας για το 
μέλλον της ΕΕ και ειδικότερα της ζώνης του ευρώ. Πρόθεση του Κοινοβουλίου είναι να 
βελτιώσει τις προτάσεις της Επιτροπής για να θεσπισθεί ένα στιβαρό και με εσωτερική 
συνοχή πλαίσιο για τις προσεχείς δεκαετίες που να εγγυάται το συμβατό ανάμεσα στη 
δημοσιονομική πειθαρχία και την αύξηση της οικονομίας και τους στόχους για την 
απασχόληση στην Ένωση και σε όλα τα κράτη μέλη. Μόνον αυτή η προϋπόθεση θα 
παράσχει σταθερότητα και βιωσιμότητα στην Ένωση και το ευρώ.

- Η πρόκληση έρχεται μία ιδιαιτέρως δύσκολη στιγμή για την Ένωση και τη ζώνη του 
ευρώ, καθώς αντιμετωπίζουν εντάσεις που σχετίζονται με την αύξηση της οικονομίας, 
την απασχόληση και τις αποκλίσεις στο εσωτερικό τους, εντάσεις που επιτείνονται 
σοβαρά από μία μείζονα διεθνή κρίση, όμως αυτή είναι και η στιγμή για να 
τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί και να διορθωθεί το υφιστάμενο πρότυπο υπό το φως 
στοιχείων από το παρελθόν και το παρόν. Αυτή είναι η πρώτη φορά όπου το 
Κοινοβούλιο συναποφασίζει με το Συμβούλιο σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις 
και τη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ένωση. Οι εισηγητές έχουν επίγνωση του ότι 
σύμφωνα με τις νέες εξουσίες που δίδονται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, το 
Συμβούλιο χρειάζεται τη συμφωνία του Κοινοβουλίου για να φθάσει σε τελική κοινή 
συναίνεση.

- Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση 
της δημοκρατικής νομιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται, ζητώντας στενότερη 
και περισσότερο επίκαιρη συμμετοχή, όχι μόνον των σχετικών ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων αλλά ιδιαιτέρως των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διεργασία. 

- Οι εισηγητές τονίζουν ότι το πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου 
πρέπει να ενσωματωθεί στα νομοθετικά κείμενα και όχι μόνο σε ένα κώδικα 
συμπεριφοράς που εγκρίνεται από το Συμβούλιο· το Εξάμηνο θα πρέπει να είναι μείζον 
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εργαλείο για να εγγυάται εσωτερική συνοχή ανάμεσα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης, τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και όλων μαζί με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, 
ήτοι τη σύγκλιση και μία στρατηγική της Ένωσης για αύξηση της οικονομίας και θέσεις 
εργασίας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το πλήρες πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης πρέπει να στηρίζουν και να είναι συμβατά με τις στρατηγικές της 
Ένωσης για αύξηση της οικονομίας και θέσεις εργασίας και με τον στόχο να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα όλων των κρατών μελών και η κοινωνική σταθερότητα σε όλες τις 
περιοχές της Ένωσης.

- Η πρόληψη και η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών συνιστά ένα δυνατό 
εργαλείο με το οποίο να αντιμετωπίσει κανείς τις ευπάθειες που προέρχονται 
συγκεκριμένα από τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές τάσεις, από τις 
διευρυνόμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται εντός της Ένωσης (και ιδιαιτέρως της 
ζώνης του ευρώ) και τις δευτερογενείς επιπτώσεις των πολιτικών επί μέρους κρατών 
μελών. Το πολυσύνθετο και το καινοφανές αυτής της προσέγγισης θα απαιτήσει την 
εκπόνηση πίνακα αποτελεσμάτων με ένα περιορισμένο αλλά αρμόζον σύνολο δεικτών 
(που πρέπει να συμφωνηθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο) και με τον ορισμό 
ανωτέρων και κατωτέρων κατωφλίων· ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν θα τυγχάνει 
ερμηνείας κατά τρόπο αυτόματο αλλά θα συμπληρώνεται από ενδελεχή οικονομική 
ανάλυση και αποστολές διαλόγου και εποπτείας επιτόπου.

- Με ποινές θα τιμωρείται η απάτη ή η απροθυμία ανάληψης δράσεων σχετικά με 
συμπεφωνημένες συστάσεις χωρίς αποδεκτή αιτιολόγηση και όχι η μη ικανότητα 
επίτευξης των προτεινομένων στόχων.

-  Η πραγματική αποτελεσματικότητα όλων των ποινών που επιβάλλονται σε κράτος μέλος 
θα αποτιμάται καθώς και ο αθροιστικός και φιλοκυκλικός χαρακτήρας τους, το δε 
συνολικό ποσό τους θα υπόκειται σε ανώτατη επιβαλλόμενη τιμή. Ποινές που 
καταβάλλονται θα συνιστούν έσοδο του Ταμείου που αποτελεί τον πυρήνα του Μονίμου 
Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων. Ως συμπλήρωμα στην επιβολή ποινών θα 
μελετηθεί η θέσπιση κινήτρων, με ποινές και κίνητρα να είναι εσωτερικά στοιχεία του εν 
λόγω μηχανισμού.

- Το πλαίσιο βελτιωμένης οικονομικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να μη συνδέεται με μία 
ενισχυμένη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών (περιλαμβανομένης 
της μακροπροληπτικής εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου). 

- Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης δεικνύει σαφώς την ανάγκη να βελτιωθεί το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης, που πρέπει να βασίζεται σε έναν αποφασιστικότερο από τα κράτη μέλη 
ενστερνισμό των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων και πολιτικών, ένα στιβαρότερο 
σύστημα εποπτείας των εθνικών οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δύο 
στοιχεία ενσωματωμένα σε ένα πλαίσιο για βιώσιμη, ισόρροπη αύξηση της οικονομίας 
στην Ένωση εν τω συνόλω της. Οι εισηγητές τάσσονται συνεπώς υπέρ μιας εκτεταμένης 
μεταρρύθμισης του πλαισίου διακυβέρνησης με βάση την κοινοτική (ενωσιακή) μέθοδο. 


