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Τροπολογία 7
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες του συμφώνου σταθερότητας (ΣΣΑ) είναι προφανείς.  Επιβάλλεται:
- η ανάκληση και αντικατάσταση του ΣΣΑ από ένα πραγματικό σύμφωνο απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου
- αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με περισσότερα διαρθρωτικά ταμεία και 
ταμείο συνοχής
- δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης με τη συνεισφορά των χωρών της ζώνης του ευρώ με 
δημοσιονομικό πλεόνασμα, ώστε να στηριχθούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για 
την παραγωγή, τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με 
δικαιώματα και την εξάλειψη της φτώχειας
- προτεραιότητα σε κοινωνικούς δείκτες, στην αξιοπρεπή απασχόληση και μισθό, την κοινωνική 
ευημερία και τις ίσες ευκαιρίες.

Τροπολογία 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 9
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 10
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η πείρα 
που έχει αποκτηθεί κατά την πρώτη 
δεκαετία λειτουργίας της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης. Οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις έχουν θέσει την 
άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής σε 
ολόκληρη την Ένωση αντιμέτωπη με νέες 
προκλήσεις και έχουν καταστήσει 
ιδιαίτερα εμφανή την ανάγκη για ενιαίες 
απαιτήσεις όσον αφορά τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τα 
δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών 
μελών. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί τι πρέπει να πράττουν οι 
εθνικές αρχές προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 12) σχετικά με τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που 
προσαρτάται στις Συνθήκες, και ιδίως με 
το άρθρο 3.

(1) Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η πείρα 
που έχει αποκτηθεί κατά την πρώτη 
δεκαετία λειτουργίας της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης. Οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις έχουν θέσει την 
άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής σε 
ολόκληρη την Ένωση αντιμέτωπη με νέες 
προκλήσεις και έχουν καταστήσει 
ιδιαίτερα εμφανή την ανάγκη για ενιαίες 
απαιτήσεις όσον αφορά τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τα 
δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών 
μελών. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να 
διευκρινιστεί τι πρέπει να πράττουν οι 
εθνικές αρχές προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 12) σχετικά με τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που 
προσαρτάται στις Συνθήκες, και ιδίως με 
το άρθρο 3, και με τη δέσμευσή τους να 
εφαρμόζουν τις στρατηγικές και τους 
στόχους πολιτικής που εγκρίνει το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Or. en



AM\856332EL.doc 5/8 PE856332v01-00

EL

Τροπολογία 11
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η ανάγκη ενός στενότερου δεσμού 
ανάμεσα στους μακροοικονομικούς 
μηχανισμούς, το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τα Εθνικά 
Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα της 
«Ευρώπης του 2020», με την εξασφάλιση 
συνοχής στην υποβολή τους, επιτάσσει 
αυξημένη συγκρισιμότητα των εθνικών 
προϋπολογισμών σε ό, τι αφορά τις 
δαπάνες των διαφόρων κατηγοριών  
μέσω ενός προτύπου που θα επεξεργαστεί 
η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 12
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τα αναγκαία 
χαρακτηριστικά των δημοσιονομικών 
πλαισίων των κρατών μελών, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τα αναγκαία 
χαρακτηριστικά των δημοσιονομικών 
πλαισίων των κρατών μελών, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των 
εθνικών προϋπολογισμών και η
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και η 
ουσιαστική παρακολούθηση της 
προσπάθειας των κρατών μελών να 
επιτύχουν τους στόχους πολιτικής τους 
που τους έχουν θέσει τα ίδια·
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Τροπολογία 13
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ρυθμίσεις ανάλυσης, για να ενισχυθεί 
η διαφάνεια των στοιχείων της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
ανάθεσης εντολής σε ανεξάρτητες εθνικές 
υπηρεσίες ή οργανισμούς προϋπολογισμού 
που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της 
δημοσιονομικής πολιτικής·

(στ) ρυθμίσεις ανάλυσης, για να ενισχυθεί 
η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
στοιχείων της σύνθεσης και της
διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 
ανάθεσης εντολής σε ανεξάρτητες εθνικές 
υπηρεσίες ή οργανισμούς προϋπολογισμού 
που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της 
δημοσιονομικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 14
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες που προωθούν 
αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους οι οποίες 
απορρέουν από τη Συνθήκη στον τομέα 
της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι εν λόγω 
κανόνες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα:

Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες που προωθούν 
αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους οι οποίες 
απορρέουν από τη ΣΛΕΕ στον τομέα της 
δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ αφήνουν 
περιθώριο ελιγμού για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Οι εν λόγω κανόνες 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα:

Or. en
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Τροπολογία 15
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η Επιτροπή επεξεργάζεται πρότυπο 
που εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των 
εθνικών προϋπολογισμών σε ό, τι αφορά 
τις δαπάνες των διαφόρων κατηγοριών.

Or. en

Τροπολογία 16
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν 
αποτελεσματικό μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο 
προβλέπει την υιοθέτηση δημοσιονομικού 
σχεδιασμού με χρονικό ορίζοντα 
τουλάχιστον τριών ετών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο εθνικός 
δημοσιονομικός σχεδιασμός εντάσσεται σε 
μια προοπτική πολυετούς δημοσιονομικού 
σχεδιασμού.

1. Με βάση το πρότυπο της Επιτροπής,
τα κράτη μέλη διαμορφώνουν 
αποτελεσματικό μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο 
προβλέπει την υιοθέτηση δημοσιονομικού 
σχεδιασμού με χρονικό ορίζοντα 
τουλάχιστον τριών ετών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο εθνικός 
δημοσιονομικός σχεδιασμός εντάσσεται σε 
μια προοπτική πολυετούς δημοσιονομικού 
σχεδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 17
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δήλωση των μεσοπρόθεσμων 
προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, με 
ανάλυση ανά σημαντικό στοιχείο δαπανών 
και εσόδων και ανά υποτομέα της γενικής 
κυβέρνησης, όπου καταδεικνύεται πώς θα 
επιτευχθεί η προσαρμογή προς τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις σε βάση 
αμετάβλητης πολιτικής.

(γ) δήλωση των μεσοπρόθεσμων 
προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, με 
ανάλυση ανά σημαντικό στοιχείο δαπανών 
και εσόδων και ανά υποτομέα της γενικής 
κυβέρνησης, όπου καταδεικνύεται πώς θα 
επιτευχθεί η προσαρμογή προς τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις σε βάση 
αμετάβλητης πολιτικής και πώς θα 
υλοποιηθούν οι στόχοι πολιτικής που έχει 
ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 18
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από 
την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει όταν 
αποκατασταθούν εκ νέου ομαλές 
οικονομικές συνθήκες και διασφαλιστεί 
με αποτελεσματικό κανονισμό για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ότι τα 
κρατικά ομόλογα δεν αποτελούν πλέον 
αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Or. en


