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Τροπολογία 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 18
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες του Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣ) είναι σαφείς. Είναι αναγκαίο:
- να καταργηθεί το ΣΣ και να αντικατασταθεί με ένα πραγματικό Σύμφωνο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προόδου·
- να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω περισσότερων Διαρθρωτικών 
Ταμείων και μέσω του Ταμείου Συνοχής·
- να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Αλληλεγγύης, με συνεισφορές από τις χώρες της  ζώνης του ευρώ 
που έχουν πλεόνασμα προϋπολογισμού, προκειμένου να στηριχθούν οι χώρες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την παραγωγή, τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξάλειψη της φτώχειας·
- να δοθεί προτεραιότητα στους κοινωνικούς δείκτες, τις αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης και 
αμοιβές, την κοινωνική ευημερία και τις ίσες ευκαιρίες.
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Τροπολογία 19
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 20
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητες οι πρόσθετες 
κυρώσεις για να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η επιβολή της 
δημοσιονομικής επιτήρησης στη ζώνη του 
ευρώ. Οι εν λόγω κυρώσεις αναμένεται ότι 
θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του
πλαισίου δημοσιονομικής επιτήρησης της 
Ένωσης.

(3) Είναι απαραίτητη η πρόσθετη βοήθεια
για να καταστεί πιο αποτελεσματική η 
επιβολή της δημοσιονομικής επιτήρησης 
στη ζώνη του ευρώ. Οι πιθανές κυρώσεις
δεν πρέπει να θίξουν την πολιτική 
αλληλεγγύη της Ένωσης και την 
κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη της. 
Κίνητρα πρέπει ενισχύσουν την αξιοπιστία
της νομισματικής ένωσης και να 
μειώσουν τις υπερβολικές δαπάνες του
δημόσιου χρέους.

Or. en

Τροπολογία 21
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού είναι εντελώς συνεπείς προς 



AM\856331EL.doc 5/20 PE458.548v01-00

EL

τις οριζόντιες ρήτρες της ΣΛΕΕ, και 
συγκεκριμένα τα άρθρο 7, 8, 9, 10 και 11, 
καθώς και τις διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου 26 και του άρθρου 153, 
παρ. 5.

Or. en

Τροπολογία 22
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το πλαίσιο δημοσιονομικής 
εποπτείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
στηρίζει τους αναπτυξιακούς και 
εργασιακούς στόχους και ανάγκες της 
ΕΕ, ιδιαίτερα δε σε περιόδους 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
πρέπει  να συνδυάζεται με 
αποτελεσματικές προσπάθειες για να 
τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η 
προστασία της κοινωνικής συνοχής και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα τυγχάνουν σεβασμού οι 
ειδικές προτεραιότητες και ανάγκες του 
εκάστοτε κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 23
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι κυρώσεις για τα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ, στο προληπτικό σκέλος 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 

(5) Η βοήθεια και τα κίνητρα για τα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, στο 
προληπτικό σκέλος του Συμφώνου 
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Ανάπτυξης, αναμένεται ότι θα δώσουν 
κίνητρα για τη χάραξη συνετής 
δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτή η χάραξη 
πολιτικής αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει 
ότι ο ρυθμός αύξησης των δημόσιων 
δαπανών δεν θα υπερβαίνει συνήθως έναν 
συνετό μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
εκτός αν οι υπερβάσεις είναι αντίστοιχες 
με αυξήσεις των δημόσιων εσόδων ή οι 
μειώσεις των εσόδων κατά διακριτική 
ευχέρεια αντισταθμίζονται από μειώσεις 
των δαπανών.

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πρέπει να 
εξασφαλίσουν τη χάραξη ενδεδειγμένης 
και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.
Αυτή η χάραξη πολιτικής αναμένεται ότι 
θα εξασφαλίσει ότι ο ρυθμός αύξησης των 
δημόσιων δαπανών δεν θα υπερβαίνει 
συνήθως έναν συνετό μεσοπρόθεσμο 
ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ), εκτός αν οι υπερβάσεις 
είναι αντίστοιχες με αυξήσεις των 
δημόσιων εσόδων ή οι μειώσεις των 
εσόδων κατά διακριτική ευχέρεια 
αντισταθμίζονται από μειώσεις των 
δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 24
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να επιτύχει και να 
διατηρήσει το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό στόχο. Η προσήλωση στον 
μεσοπρόθεσμο στόχο για τις 
δημοσιονομικές θέσεις θα πρέπει να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να έχουν ένα 
περιθώριο ασφαλείας όσον αφορά την 
τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ για το 
δημόσιο έλλειμμα, να εξασφαλίσουν 
ταχεία πρόοδο προς την επίτευξη 
διατηρησιμότητας, και συγχρόνως να 
έχουν περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες για 
δημόσιες επενδύσεις.

(6) Η χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να επιτύχει και να 
διατηρήσει το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό στόχο. Η προσήλωση στον 
μεσοπρόθεσμο στόχο για τις 
δημοσιονομικές θέσεις θα πρέπει να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να έχουν ένα 
περιθώριο ασφαλείας όσον αφορά τις 
τιμές αναφοράς του 3% του ΑΕΠ για το 
δημόσιο έλλειμμα, και του 6% του ΑΕΠ 
για το δημόσιο χρέος να εξασφαλίσουν 
ταχεία πρόοδο προς την επίτευξη 
διατηρησιμότητας, και συγχρόνως να 
έχουν περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες για 
δημόσιες επενδύσεις.

Or. de
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Τροπολογία 25
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το κίνητρο 
για τη χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να συνίσταται στην 
υποχρέωση πραγματοποίησης τοκοφόρου 
κατάθεσης που επιβάλλεται προσωρινά σε 
ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ το 
οποίο σημειώνει ανεπαρκή πρόοδο στο 
πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει όταν, μετά 
από μια αρχική προειδοποίηση από την 
Επιτροπή, ένα κράτος μέλος συνεχίζει τη 
συμπεριφορά η οποία, αν και δεν αποτελεί 
παραβίαση της απαγόρευσης του 
υπερβολικού ελλείμματος, δεν είναι 
συνετή και μπορεί να είναι εις βάρος της 
ομαλής λειτουργίας της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης, και συνεπώς το 
Συμβούλιο εκδίδει σύσταση σύμφωνα με 
το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

(7) Στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το κίνητρο 
για τη χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να συνίσταται στην 
υποχρέωση πραγματοποίησης τοκοφόρου 
κατάθεσης που επιβάλλεται προσωρινά σε 
ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ το 
οποίο σημειώνει ανεπαρκή πρόοδο στο 
πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει όταν, μετά 
από μια αρχική προειδοποίηση από την 
Επιτροπή, ένα κράτος μέλος συνεχίζει τη 
συμπεριφορά η οποία, αν και δεν αποτελεί 
παραβίαση της απαγόρευσης του 
υπερβολικού ελλείμματος ή του 
υπερβολικού δημοσίου χρέους, δεν είναι 
συνετή και μπορεί να είναι εις βάρος της 
ομαλής λειτουργίας της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης, και συνεπώς το 
Συμβούλιο εκδίδει σύσταση σύμφωνα με 
το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

Or. de

Τροπολογία 26
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι κυρώσεις 
για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα 
πρέπει να έχουν τη μορφή της υποχρέωσης 
να πραγματοποιηθεί άτοκη κατάθεση, που 
θα συνδέεται με απόφαση του Συμβουλίου 

(9) Στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι κυρώσεις 
για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα 
πρέπει να έχουν τη μορφή της υποχρέωσης 
να πραγματοποιηθεί άτοκη κατάθεση, που 
θα συνδέεται με απόφαση του Συμβουλίου 
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για τη διαπίστωση της ύπαρξης 
υπερβολικού ελλείμματος και της 
υποχρέωσης καταβολής προστίμου σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με σύσταση 
του Συμβουλίου για τη διόρθωση 
υπερβολικού δημοσιονομικού 
ελλείμματος. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει 
να επιβάλλονται ασχέτως του εάν 
προηγουμένως έχει επιβληθεί ή όχι 
τοκοφόρος κατάθεση στο οικείο κράτος 
μέλος.

για τη διαπίστωση της ύπαρξης 
υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικού 
δημοσίου χρέους και της υποχρέωσης 
καταβολής προστίμου σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με σύσταση του 
Συμβουλίου για τη διόρθωση υπερβολικού 
δημοσιονομικού ελλείμματος ή του 
υπερβολικού δημοσίου χρέους. Οι 
κυρώσεις αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται 
ασχέτως του εάν προηγουμένως έχει 
επιβληθεί ή όχι τοκοφόρος κατάθεση στο
οικείο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 27
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η 
δυνατότητα να μειώνει ή να ακυρώνει τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ, βάσει πρότασης
της Επιτροπής ύστερα από αιτιολογημένο 
αίτημα του οικείου κράτους μέλους. Στο 
διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
προτείνει τη μείωση του ύψους μιας 
κύρωσης ή την ακύρωσή της, λόγω 
έκτακτων οικονομικών περιστάσεων.

(11) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η 
δυνατότητα να μειώνει ή να ακυρώνει τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ, βάσει πρότασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
αιτήματος του οικείου κράτους μέλους.
Στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
προτείνει τη μείωση του ύψους μιας 
κύρωσης ή την ακύρωσή της, λόγω 
έκτακτων οικονομικών και κοινωνικών
περιστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 28
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να 
αποδεσμεύεται με τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, ενώ οι τόκοι 
των καταθέσεων αυτών και τα 
εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει να
διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ που δεν έχουν 
υπερβολικό έλλειμμα ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικής 
ανισορροπίας.

(12) Η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να 
αποδεσμεύεται με τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος ή του 
υπερβολικού δημοσίου χρέους, ενώ οι 
τόκοι των καταθέσεων αυτών και τα 
εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει να 
χορηγούνται στον μόνιμο μηχανισμό 
αντιμετώπισης κρίσεων (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο). Έως ότου 
συσταθεί το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο, τα πρόστιμα αυτά πιστώνονται 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Or. de

Τροπολογία 29
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να 
αποδεσμεύεται με τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, ενώ οι τόκοι 
των καταθέσεων αυτών και τα 
εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει να
διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών με 
νόμισμα το ευρώ που δεν έχουν 
υπερβολικό έλλειμμα ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικής 
ανισορροπίας.

(12) Η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να 
αποδεσμεύεται με τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, ενώ οι τόκοι 
των καταθέσεων αυτών θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την στήριξη της 
επίτευξης των μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών και εργασιακών στόχων της 
Ένωσης, ιδιαίτερα στις φτωχότερες 
περιφέρειες της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 30
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Chapter II – title 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κυρώσεις στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Κυρώσεις και κίνητρα στο προληπτικό 
σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης

Or. en

Τροπολογία 31
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -3 (νέο)
Κοινά ευρωομόλογα

1. Τα κοινά ευρωομόλογα στην ευρωζώνη 
δημιουργούνται με στόχο να ενισχυθεί η 
συμμόρφωση προς το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να 
αυξηθεί η σύγκλιση και ο συντονισμός 
της οικονομικής πολιτικής.
Τα ευρωομόλογα εκδίδονται σε πλαίσιο 
ανταλλαγής εθνικών ομολόγων σε 
αγοραίες τιμές και/ή με έκπτωση ή 
εκδίδονται αντί εθνικών ομολόγων.
Αυτά τα κοινά ομόλογα χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένα σε αντ' αυτού προσφορές 
με κατάλληλη έκπτωση στο πλαίσιο 
σχεδίων εξυγίανσης δημόσιου χρέους και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 
2. Η συμμετοχή στην έκδοση κοινών 
ευρωομολόγων εξαρτάται από την  
προσήλωση στο το μεταρρυθμισμένο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
και αποφασίζεται από το Συμβούλιο 
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ύστερα από σύσταση της Επιτροπής.
3. Τα κοινά ευρωομόλογα μπορούν να 
συγκεντρώσουν το εθνικό χρέος κάθε 
κράτους μέλους μέχρι ποσοστού 60 % του 
ΑΕΠ. Το κοινό χρέος έχει προτεραιότητα 
έναντι άλλων χρεών που εκδίδονται από 
μεμονωμένα κράτη μέλη.
4. Η έκδοση ευρωομολόγων βασίζεται σε 
αυστηρού θεσμικούς και διοικητικούς 
όρους, σύμφωνα με τα υψηλότερα 
πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές των 
φορέων που διαχειρίζονται επί του 
παρόντος το δημόσιο χρέος στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 32
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο απευθύνει σε κράτος 
μέλος σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 4 της Συνθήκης να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προσαρμογής σε 
περίπτωση συνεχιζόμενων ή ιδιαίτερα 
σοβαρών και σημαντικών αποκλίσεων από 
τη χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97, το Συμβούλιο επιβάλλει την 
πραγματοποίηση τοκοφόρου κατάθεσης, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής. Η 
απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από
το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει 
με ειδική πλειοψηφία να απορρίψει την 
πρόταση μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή. Το 
Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 293 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

1. Εάν το Συμβούλιο απευθύνει σε κράτος 
μέλος σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προσαρμογής σε 
περίπτωση συνεχιζόμενων και ιδιαίτερα 
σοβαρών και σημαντικών αποκλίσεων από 
τη χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97, το Συμβούλιο επιβάλλει την 
πραγματοποίηση τοκοφόρου κατάθεσης, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η απόφαση αυτή θεωρείται 
ότι έχει εγκριθεί, εκτός εάν το Συμβούλιο 
αποφασίσει να την απορρίψει με απλή
πλειοψηφία. Το Συμβούλιο μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της Συνθήκης.
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Or. en

Τροπολογία 33
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τοκοφόρος κατάθεση που προτείνεται 
από την Επιτροπή ανέρχεται σε 0,2% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
του οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος.

2. Η τοκοφόρος κατάθεση που προτείνεται 
από την Επιτροπή ανέρχεται σε 0,01% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
του οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος.

Or. en

Τροπολογία 34
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
η Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένο
αίτημα που θα απευθύνει το οικείο κράτος 
μέλος στην Επιτροπή μέσα σε δέκα ημέρες 
από την έγκριση της σύστασης του 
Συμβουλίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, μπορεί να προτείνει τη 
μείωση του ύψους της τοκοφόρου 
κατάθεσης ή να την ακυρώσει.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
η Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα που θα απευθύνει το οικείο κράτος 
μέλος στην Επιτροπή μέσα σε εξήντα
ημέρες από την έγκριση της σύστασης του 
Συμβουλίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, μπορεί να προτείνει τη 
μείωση του ύψους της τοκοφόρου 
κατάθεσης ή να την ακυρώσει.

Or. en

Τροπολογία 35
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Φορολογική σύγκλιση

1. Έως το τέλος του 2011 η Επιτροπή θα 
υποβάλει ένα ομοιογενές πακέτο 
νομοθετικών προτάσεων προκειμένου να 
προβλεφθεί ένα πλήρως διαμορφωμένο 
κοινό ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο που 
θα εξασφαλίζει σύγκλιση, χρηστή 
ρύθμιση και δίκαιο ανταγωνισμό.
2. Το πακέτο αυτό θα περιλαμβάνει:
α) γενικές διατάξεις για κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολόγησης 
επιχειρήσεων  καθώς και ελάχιστους 
συντελεστές φορολογίας των 
επιχειρήσεων που πρέπει να ανέλθουν 
βαθμιαία στο 25%·
β) γενικές διατάξεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η φορολογική συνεργασία προς 
την κατεύθυνση της εντελώς αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών και να υπάρξει 
συστηματικότερη καταπολέμηση της 
φοροαποφυγής·
γ) Φόρος χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών της ευρωζώνης·
δ) Συντονισμένη καθιέρωση 
περιβαλλοντικών φόρων·
ε) Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων αναλόγως του μεγέθους 
του ιδρύματος και του ύψους της 
ακάλυπτης βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης·
στ) καθιέρωση υποχρεωτικής υποβολής 
εκθέσεων ανά χώρα με θέμα τα εταιρικά 
εισοδήματα και τους καταβληθέντες 
σχετικούς φόρους, καθώς και αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών·

Or. en
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Τροπολογία 36
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της 
Συνθήκης ότι σε κράτος μέλος υφίσταται 
υπερβολικό έλλειμμα, το Συμβούλιο 
επιβάλλει την πραγματοποίηση άτοκης 
κατάθεσης, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί από το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό 
αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να 
απορρίψει την πρόταση μέσα σε δέκα 
ημέρες από την έγκρισή της από την 
Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της 
Συνθήκης ότι σε κράτος μέλος υφίσταται 
υπερβολικό έλλειμμα ή υπερβολικό 
δημόσιο χρέος, το Συμβούλιο επιβάλλει 
την πραγματοποίηση άτοκης κατάθεσης, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής. Η 
απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από 
το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει 
με ειδική πλειοψηφία να απορρίψει την 
πρόταση μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή. Το 
Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 293 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 37
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της
Συνθήκης ότι σε κράτος μέλος υφίσταται 
υπερβολικό έλλειμμα, το Συμβούλιο 
επιβάλλει την πραγματοποίηση άτοκης 
κατάθεσης, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί από το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό 
αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να 
απορρίψει την πρόταση μέσα σε δέκα
ημέρες από την έγκρισή της από την 
Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί να 

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ
ότι σε κράτος μέλος υφίσταται υπερβολικό 
έλλειμμα, το Συμβούλιο επιβάλλει την 
πραγματοποίηση άτοκης κατάθεσης, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η απόφαση θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο εκτός εάν 
αυτό αποφασίσει με απλή πλειοψηφία να 
απορρίψει την πρόταση μέσα σε τριάντα
ημέρες από την έγκρισή της από την 
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τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 38
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άτοκη κατάθεση που προτείνεται από 
την Επιτροπή ανέρχεται σε 0,2% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
του οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος.

2. Η άτοκη κατάθεση που προτείνεται από 
την Επιτροπή ανέρχεται σε 0,01% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
του οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος.

Or. en

Τροπολογία 39
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ανάλογα με τη διάρκεια και τη 
σοβαρότητα του ελλείμματος ή της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
αυξάνεται και η άτοκη κατάθεση κατά 
ορισμένο ποσοστό. Η Επιτροπή ορίζει σε 
συνεργασία με το Συμβούλιο την ακριβή 
διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί.

Or. de
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Τροπολογία 40
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, λόγω 
έκτακτων οικονομικών περιστάσεων ή 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα που 
απευθύνει το οικείο κράτος μέλος στην 
Επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 
της Συνθήκης, μπορεί να προτείνει τη 
μείωση του ύψους της άτοκης κατάθεσης ή 
να την ακυρώσει.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, λόγω 
έκτακτων οικονομικών ή κοινωνικών
περιστάσεων ή μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα που απευθύνει το οικείο κράτος 
μέλος στην Επιτροπή, μέσα σε εξήντα
ημέρες από την έκδοση της απόφασης του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 6 της Συνθήκης, μπορεί να 
προτείνει τη μείωση του ύψους της άτοκης 
κατάθεσης ή να την ακυρώσει.

Or. en

Τροπολογία 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της 
Συνθήκης ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
ανταποκρινόμενο σε σύσταση του 
Συμβουλίου εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει ότι το 
κράτος μέλος θα πληρώσει πρόστιμο. Η 
απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από 
το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει
με ειδική πλειοψηφία να απορρίψει την 
πρόταση μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή. Το 
Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 293 

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της 
Συνθήκης ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
ανταποκρινόμενο σε σύσταση του 
Συμβουλίου εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει ότι το 
κράτος μέλος θα πληρώσει πρόστιμο. Σ' ό, 
τι αφορά το άρθρο 153 της Συνθήκης, δεν 
επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, εάν αυτό 
έχει σχέση με σύσταση σχετικά με το 
θέμα των πληρωμών και/ή των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στο 
δημόσιο τομέα. Η  σχετική απόφαση
λαμβάνεται από το Συμβούλιο με ειδική 
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παράγραφος 1 της Συνθήκης. πλειοψηφία. Το Συμβούλιο μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: α) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. β) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. γ) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation,
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. δ) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Τροπολογία 42
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της 
Συνθήκης ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
ανταποκρινόμενο σε σύσταση του 
Συμβουλίου εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει ότι το 
κράτος μέλος θα πληρώσει πρόστιμο. Η 
απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από 
το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει 
με ειδική πλειοψηφία να απορρίψει την 
πρόταση μέσα σε δέκα ημέρες από την 

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της 
Συνθήκης ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
ανταποκρινόμενο σε σύσταση του 
Συμβουλίου εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας ούτε έχει δώσει σφαιρική 
εξήγηση, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να 
αποφασίσει ότι το κράτος μέλος θα 
πληρώσει πρόστιμο. Σ' ό, τι αφορά το 
άρθρο 153 της Συνθήκης, δεν επιβάλλεται 
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έγκρισή της από την Επιτροπή. Το 
Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 293 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

κανένα πρόστιμο, εάν αυτό έχει σχέση με 
σύσταση σχετικά με το θέμα των 
πληρωμών και/ή των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στο δημόσιο τομέα. Η 
απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από 
το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει 
με απλή πλειοψηφία να απορρίψει την 
πρόταση μέσα σε τριάντα ημέρες από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή. Το 
Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 293 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 43
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι σοβαρές, επαναλαμβανόμενες ή 
συνεχείς παραβιάσεις της σύστασης του 
Συμβουλίου μπορούν να οδηγήσουν σε 
προειδοποιήσεις για την απόσυρση των  
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων στο 
μέλλον. Η Επιτροπή ορίζει σε συνεργασία 
με το Συμβούλιο τη ακριβή διαδικασία 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την 
απόσυρση των πόρων.
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Τροπολογία 44
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διανομή των τόκων και των προστίμων Χρήση των τόκων και των προστίμων
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Τροπολογία 45
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τόκοι τους οποίους εισπράττει η 
Επιτροπή από καταθέσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
και τα πρόστιμα που εισπράττονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αποτελούν «άλλα 
έσοδα», όπως αναφέρονται στο άρθρο 
311 της Συνθήκης, και διανέμονται, 
αναλογικά προς το μερίδιό τους στο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των 
επιλέξιμων κρατών μελών, μεταξύ των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ που 
δεν έχουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 6 της Συνθήκης, ούτε 
αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικής ανισορροπίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…].

Οι τόκοι τους οποίους εισπράττει η 
Επιτροπή από καταθέσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
και τα πρόστιμα που εισπράττονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 χορηγούνται στον 
μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης 
κρίσεων (Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο). Έως ότου συσταθεί το εν λόγω 
ταμείο, τα πρόστιμα πρέπει να 
πιστώνονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Or. de

Τροπολογία 46
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τόκοι τους οποίους εισπράττει η 
Επιτροπή από καταθέσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
και τα πρόστιμα που εισπράττονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αποτελούν «άλλα 
έσοδα», όπως αναφέρονται στο άρθρο 311 
της Συνθήκης, και διανέμονται,

Οι τόκοι τους οποίους εισπράττει η 
Επιτροπή από καταθέσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
και τα πρόστιμα που εισπράττονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αποτελούν «άλλα 
έσοδα», όπως αναφέρονται στο άρθρο 311 
της ΣΛΕΕ, χρησιμοποιούνται για την 



PE458.548v01-00 20/20 AM\856331EL.doc

EL

αναλογικά προς το μερίδιό τους στο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των 
επιλέξιμων κρατών μελών, μεταξύ των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ που 
δεν έχουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 6 της Συνθήκης, ούτε 
αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικής ανισορροπίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…].

επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών και εργασιακών στόχων της 
Ένωσης, ιδιαίτερα στις φτωχότερες 
περιφέρειες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 47
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει
όταν αποκατασταθούν οι φυσιολογικές 
οικονομικές περιστάσεις και μόλις 
εξασφαλισθεί από κάποια 
αποτελεσματική ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ότι τα 
κρατικά ομόλογα δεν αποτελούν πλέον 
αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Or. en


