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Τροπολογία 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 21
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες του Συμφώνου Σταθερότητας είναι σαφείς. Είναι ανάγκη:
- να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας 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 με εργασιακά δικαιώματα 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 22
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Κατά τη διαπίστωση της ύπαρξης 
υπερβολικού ελλείμματος με βάση το 
κριτήριο του ελλείμματος και στα στάδια 
που οδηγούν σ’ αυτή πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όλο το φάσμα των 
κρίσιμων παραγόντων που αναφέρονται 
στην έκθεση βάσει του άρθρου 126 
παράγραφος 3 της Συνθήκης, αν ο λόγος 
του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν δεν υπερβαίνει την τιμή 
αναφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

H aιτιολογική σκέψη 8 αντιβαίνει τόσο στην αιτιολογική σκέψη 7 όσο και στο άρθρο 126 της 
Συνθήκης («καθώς και όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες»).
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Τροπολογία 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να αξιολογείται καλύτερα η 
αποτελεσματικότητα της δράσης θα είναι 
χρήσιμο να λαμβάνονται ως σημείο 
αναφοράς οι στόχοι των δαπανών της 
γενικής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή των ειδικών μέτρων που 
προβλέπονται στον τομέα των εσόδων.

(11) Για να αξιολογείται καλύτερα η 
αποτελεσματικότητα της δράσης θα είναι 
χρήσιμο να λαμβάνονται ως σημείο 
αναφοράς οι γενικοί στόχοι περί δαπανών 
και φορολογικών εσόδων της κυβέρνησης, 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 
ειδικών μέτρων που προβλέπονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζει ότι η έμφαση όσον αφορά την δημοσιονομική εξυγίανση του δημοσίου πρέπει να 
δίνεται τόσο στον έλεγχο των δαπανών όσο και στην δημιουργία εσόδων προκειμένου να μην 
απολεσθεί καμία ευκαιρία στην προσπάθεια εξυγίανσης. 

Τροπολογία 25
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να αξιολογείται καλύτερα η 
αποτελεσματικότητα της δράσης θα είναι 
χρήσιμο να λαμβάνονται ως σημείο 
αναφοράς οι στόχοι των δαπανών της 
γενικής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή των ειδικών μέτρων που 
προβλέπονται στον τομέα των εσόδων.

(11) Για να αξιολογείται καλύτερα η 
αποτελεσματικότητα της δράσης θα είναι 
χρήσιμο να λαμβάνονται ως σημείο 
αναφοράς οι γενικοί στόχοι περί δαπανών 
και φορολογικών εσόδων της κυβέρνησης, 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 
υπολοίπων ειδικών μέτρων που 
προβλέπονται στον τομέα των εσόδων.

Or. en
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Τροπολογία 26
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού συνάδουν πλήρως με τις 
διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα της 
ΣΛΕΕ, συγκεκριμένα δε τα άρθρα 7, 8, 9, 
10 και 11, καθώς και με διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου 26 και του άρθρου 153, 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 27
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υπέρβαση της τιμής αναφοράς για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρείται 
έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης, 
εάν οφείλεται σε ασυνήθεις περιστάσεις 
που εκφεύγουν του ελέγχου του οικείου 
κράτους μέλους και που έχουν σημαντική 
επίπτωση στη δημοσιονομική του 
κατάσταση ή εάν οφείλεται σε σοβαρή
οικονομική επιβράδυνση.

1. Η υπέρβαση της τιμής αναφοράς για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρείται 
έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης, 
εάν οφείλεται σε περιστάσεις που 
εκφεύγουν του ελέγχου του οικείου 
κράτους μέλους και που έχουν σημαντική 
επίπτωση στη δημοσιονομική του
κατάσταση ή εάν οφείλεται σε οικονομική 
επιβράδυνση.

Or. de
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Τροπολογία 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, 
ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 
θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και 
πλησιάζει την τιμή αναφοράς με 
ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την 
προηγούμενη τριετία με ρυθμό της τάξης 
του ενός εικοστού κατ’ έτος. Για διάστημα 
τριών ετών από τις [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός 
χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την 
εφαρμογή του.

1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς 
και υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης τριετίας η 
απόδοση της οικονομίας ήταν υψηλότερη 
της δυνητικής, ο λόγος του δημόσιου 
χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕΠ) θεωρείται ότι μειώνεται 
επαρκώς και πλησιάζει την τιμή αναφοράς 
με ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την 
προηγούμενη τριετία με ρυθμό της τάξης 
του ενός εικοστού κατ’ έτος. Για διάστημα 
τριών ετών από τις [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός 
χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την 
εφαρμογή του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη διάταξης περί συγκεκριμένου ρυθμού μείωσης του δημοσίου χρέους θα επιδεινώσει 
τον κυκλικό χαρακτήρα του Συμφώνου σταθερότητας. Σε περίοδο ύφεσης, όταν τα ελλείμματα 
αυξάνονται και το ονομαστικό ΑΕγχΠ πέφτει, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσεις υπό 
έλεγχο το χρέος ως ποσοστό του ΑΕγχΠ για λόγους που άπτονται τόσο του αριθμητή όσο και 
του παρονομαστή της σχέσης. Η επιβολή διάταξης περί μείωσης του χρέους δεν μπορεί παρά να 
επιδεινώσει την οικονομική ύφεση, γεγονός που με τη σειρά του θα καταστήσει ακόμα 
δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων για τα δημόσια οικονομικά.
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Τροπολογία 29
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, 
ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 
θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και 
πλησιάζει την τιμή αναφοράς με 
ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την 
προηγούμενη τριετία με ρυθμό της τάξης 
του ενός εικοστού κατ’ έτος. Για διάστημα 
τριών ετών από τις [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός 
χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την 
εφαρμογή του.

1 α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή 
αναφοράς, ο λόγος του δημόσιου χρέους 
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ) θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς 
και πλησιάζει την τιμή αναφοράς με 
ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την 
προηγούμενη τριετία με μέσο ρυθμό της 
τάξης του ενός εικοστού κατ’ έτος, ως 
κριτήριο αναφοράς, μετά από αξιολόγηση 
που πραγματοποιήθηκε για τριετή 
περίοδο. Για διάστημα τριών ετών από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], λαμβάνεται υπόψη ο 
αναδρομικός χαρακτήρας του δείκτη αυτού 
κατά την εφαρμογή του.

Or. en

Τροπολογία 30
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, 
ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 
θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και 
πλησιάζει την τιμή αναφοράς με 

1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, 
ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 
θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και 
πλησιάζει την τιμή αναφοράς με 
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ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την 
προηγούμενη τριετία με ρυθμό της τάξης 
του ενός εικοστού κατ’ έτος. Για διάστημα 
τριών ετών από τις [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός 
χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την 
εφαρμογή του.

ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την 
τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την 
προηγούμενη τριετία με ρυθμό της τάξης 
του ενός εικοστού κατ’ έτος, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) έχει σημειώσει ρυθμό 
ανάπτυξης ίσο με την δυνητική του 
ανάπτυξη επί δύο έτη πριν το έτος  
αναφοράς. Εάν δεν πληρείται αυτή η 
προϋπόθεση, ο λόγος του δημόσιου 
χρέους προς το ΑΕγχΠ θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής 
υπέρβασης ως προς τον ικανοποιητικό 
ρυθμό μείωσης υπό την προϋπόθεση ότι 
το κράτος μέλος συμμορφώνεται με την 
διάταξη περί βιώσιμης δημοσιονομικής 
πολιτικής που ορίζεται με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αρ. 1466/97. Ο ρυθμός μείωσης του 
χρέους επανεξετάζεται ανά τριετία. Για 
διάστημα τριών ετών από τις [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός 
χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την 
εφαρμογή του.

Or. en

Τροπολογία 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλους τους κρίσιμους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση 
απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής κατάστασης 

3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλους τους κρίσιμους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση 
απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής κατάστασης 
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(ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις 
επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, τον 
πληθωρισμό, τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την 
εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης 
κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις 
δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή 
πολιτικών στο πλαίσιο της κοινής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ένωση 
και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με την 
οδηγία […] του Συμβουλίου σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 
των κρατών μελών). Στην έκθεση 
αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις 
της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του 
χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει 
δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως 
τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους 
και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται 
αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα 
συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου· τις 
εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο· τις υποχρεώσεις, 
άμεσες και έμμεσες, που σχετίζονται με τη 
δημογραφική γήρανση· και το ιδιωτικό 
χρέος, στον βαθμό που δύναται να 
αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, 
κατά τη γνώμη του οικείου κράτους 
μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της 
τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος 
μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στις οικονομικές 
συνεισφορές για την προαγωγή της 
διεθνούς αλληλεγγύης και την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων της Ένωσης, ιδίως 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

(ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις 
επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, τον 
πληθωρισμό, τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις 
καθαρές αποταμιευτικές θέσεις του 
ιδιωτικού τομέα) και την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής 
κατάστασης (ιδίως τις προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά τις 
"ευνοϊκές συγκυρίες", τις δημόσιες 
επενδύσεις, την εφαρμογή πολιτικών στο 
πλαίσιο της κοινής αναπτυξιακής 
στρατηγικής για την Ένωση και τη 
συνολική ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με την 
οδηγία […] του Συμβουλίου σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 
των κρατών μελών). Στην έκθεση 
αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις 
της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του 
χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει 
δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως 
τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους 
και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται 
αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα 
συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου· τις 
εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο· τις υποχρεώσεις, 
άμεσες και έμμεσες, που σχετίζονται με τη 
δημογραφική γήρανση· και το ιδιωτικό 
χρέος, στον βαθμό που δύναται να 
αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, 
κατά τη γνώμη του οικείου κράτους 
μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της 
τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος 
μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στις οικονομικές 
συνεισφορές για την προαγωγή της 
διεθνούς αλληλεγγύης και την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων της Ένωσης, ιδίως 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
της κοινωνικής και περιφερειακής 
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συνοχής."

Or. en

Τροπολογία 32
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλους τους κρίσιμους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση 
απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής κατάστασης 
(ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις 
επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, τον 
πληθωρισμό, τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την 
εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης 
κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις 
δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή 
πολιτικών στο πλαίσιο της κοινής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ένωση 
και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με την 
οδηγία […] του Συμβουλίου σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 
των κρατών μελών). Στην έκθεση 
αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις 
της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του 
χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει 
δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως 
τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους 
και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται 
αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα 
συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου· τις 

3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλους τους κρίσιμους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση 
απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης και κοινωνικής και 
οικονομικής κατάστασης (ιδίως τη 
δυνητική ανάπτυξη, τις επικρατούσες 
κυκλικές συνθήκες, το ποσοστό της 
φτώχειας, τις εισοδηματικές ανισότητες, 
τα ποσοστά της ανεργίας, τον 
πληθωρισμό, τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την 
εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης 
κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις 
δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή 
πολιτικών στο πλαίσιο της κοινής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ένωση 
και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με την 
οδηγία […] του Συμβουλίου σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 
των κρατών μελών). Στην έκθεση 
αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις 
της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του 
χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει 
δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως 
τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους 
και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται 
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εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο· τις υποχρεώσεις, 
άμεσες και έμμεσες, που σχετίζονται με τη 
δημογραφική γήρανση· και το ιδιωτικό 
χρέος, στον βαθμό που δύναται να 
αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, 
κατά τη γνώμη του οικείου κράτους 
μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της 
τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος 
μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στις οικονομικές 
συνεισφορές για την προαγωγή της 
διεθνούς αλληλεγγύης και την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων της Ένωσης, ιδίως 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα 
συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου· τις 
εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο· τις υποχρεώσεις, 
άμεσες και έμμεσες, που σχετίζονται με τη 
δημογραφική γήρανση· και το ιδιωτικό 
χρέος, στον βαθμό που δύναται να 
αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, 
κατά τη γνώμη του οικείου κράτους 
μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της 
τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος 
μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
και σημαντική σημασία αποδίδεται στις 
οικονομικές συνεισφορές για την 
προαγωγή της διεθνούς αλληλεγγύης και 
την επίτευξη των πολιτικών στόχων της 
Ένωσης, ιδίως της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας ενώ πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη η δημοσιονομική 
επιβάρυνση που προέκυψε από τις 
κινήσεις ανακεφαλαιοποίησης και τα 
υπόλοιπα προσωρινά μέτρα κρατικής 
ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού τομέα 
κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς και 
τα δάνεια και οι εγγυήσεις που 
χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων 
διαχείρισης της κρίσης του δημόσιου 
χρέους.

Or. en

Τροπολογία 33
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλους τους κρίσιμους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση 
απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής κατάστασης 
(ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις 
επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, τον 
πληθωρισμό, τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την 
εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης 
κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις 
δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή 
πολιτικών στο πλαίσιο της κοινής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ένωση 
και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με 
την οδηγία […] του Συμβουλίου σχετικά 
με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά 
πλαίσια των κρατών μελών). Στην έκθεση 
αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις 
της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του 
χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει 
δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως 
τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους 
και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται 
αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα 
συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου· τις 
εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο· τις 
υποχρεώσεις, άμεσες και έμμεσες, που 
σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση· 
και το ιδιωτικό χρέος, στον βαθμό που
δύναται να αντιπροσωπεύει έμμεσες 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το Δημόσιο). 
Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως 
υπόψη οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο 
οποίος, κατά τη γνώμη του οικείου 
κράτους μέλους, συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη ποιοτική αξιολόγηση της 
υπέρβασης της τιμής αναφοράς και τον 

3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλους τους κρίσιμους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση 
απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της 
μεσοπρόθεσμης οικονομικής κατάστασης 
(ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις 
επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, τον 
πληθωρισμό, τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την 
εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης 
κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις 
δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή 
πολιτικών στο πλαίσιο της κοινής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ένωση 
και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών). Στην έκθεση αναλύονται 
επίσης οι σημαντικές εξελίξεις της 
μεσοπρόθεσμης κατάστασης του χρέους 
(συγκεκριμένα, απεικονίζει δεόντως τους 
παράγοντες κινδύνου, ιδίως τη διάρθρωση 
της ληκτότητας του χρέους και το νόμισμα 
στο οποίο εκφράζεται αυτό, τις πράξεις 
αποθεμάτων-ροών, τα συσσωρευμένα 
αποθεματικά και άλλα περιουσιακά 
στοιχεία του Δημοσίου· τις εγγυήσεις, 
ιδίως τις συνδεόμενες με τον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο και το ιδιωτικό 
χρέος, δεδομένου ότι δύναται να 
αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η 
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη 
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, 
κατά τη γνώμη του οικείου κράτους 
μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της 
τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος 
μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στις οικονομικές 
συνεισφορές για την προαγωγή της 
διεθνούς αλληλεγγύης και την επίτευξη 
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οποίον το κράτος μέλος έχει υποβάλει στην 
Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο 
αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις 
οικονομικές συνεισφορές για την 
προαγωγή της διεθνούς αλληλεγγύης και 
την επίτευξη των πολιτικών στόχων της 
Ένωσης, ιδίως της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας.

των πολιτικών στόχων της Ένωσης, ιδίως 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Or. de

Τροπολογία 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘4. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
προβαίνουν σε ισόρροπη συνολική 
αξιολόγηση όλων των κρίσιμων 
παραγόντων, και ειδικότερα, του βαθμού 
στον οποίο επηρεάζουν, ως επιβαρυντικές 
ή ελαφρυντικές περιστάσεις, την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα 
κριτήρια του ελλείμματος και/ή του 
χρέους. Κατά την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με βάση το κριτήριο του 
ελλείμματος, εάν ο λόγος του δημόσιου 
χρέους προς το ΑΕΠ υπερβαίνει την τιμή 
αναφοράς, οι παράγοντες αυτοί 
λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο πριν 
από τη λήψη της απόφασης για την 
ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 126 παράγραφοι 
4, 5 και 6 της Συνθήκης, μόνο εάν 
πληρούνται απολύτως και οι δύο 
προϋποθέσεις της θεμελιώδους αρχής ότι, 
για να ληφθούν υπόψη οι κρίσιμοι 
παράγοντες, το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης πρέπει να παραμένει πλησίον 
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της τιμής αναφοράς και ότι η υπέρβαση 
της τιμής αυτής είναι προσωρινή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 8. Μπορεί επίσης να υποστηριχτεί ότι, όταν το 
χρέος κρατών μελών υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, τότε συντρέχουν ακόμα περισσότεροι λόγοι 
για να εξεταστούν όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως λ.χ. το ύψος των συσσωρευμένων 
αποταμιεύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 35
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
προβαίνουν σε ισόρροπη συνολική 
αξιολόγηση όλων των κρίσιμων 
παραγόντων, και ειδικότερα, του βαθμού 
στον οποίο επηρεάζουν, ως επιβαρυντικές 
ή ελαφρυντικές περιστάσεις, την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα 
κριτήρια του ελλείμματος και/ή του 
χρέους. Κατά την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με βάση το κριτήριο του 
ελλείμματος, εάν ο λόγος του δημόσιου 
χρέους προς το ΑΕΠ υπερβαίνει την τιμή 
αναφοράς, οι παράγοντες αυτοί 
λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο πριν 
από τη λήψη της απόφασης για την 
ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος που 
προβλέπεται στο άρθρο 126 παράγραφοι
4, 5 και 6 της Συνθήκης, μόνο εάν 
πληρούνται απολύτως και οι δύο 
προϋποθέσεις της θεμελιώδους αρχής —
ότι, για να ληφθούν υπόψη οι κρίσιμοι 
παράγοντες, το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης πρέπει να παραμένει πλησίον 

4. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
προβαίνουν σε ισόρροπη συνολική 
αξιολόγηση όλων των κρίσιμων 
παραγόντων, και ειδικότερα, του βαθμού 
στον οποίο επηρεάζουν, ως επιβαρυντικές 
ή ελαφρυντικές περιστάσεις, την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα 
κριτήρια του ελλείμματος και/ή του 
χρέους.
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της τιμής αναφοράς και ότι η υπέρβαση 
της τιμής αυτής είναι προσωρινή.

Or. en

Τροπολογία 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από 
το εξής κείμενο:
«5. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο σε 
όλες τις δημοσιονομικές αξιολογήσεις 
στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος θα δώσουν τη 
δέουσα προσοχή στην εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
της Ένωσης για μια βιώσιμη οικονομική, 
κοινωνική και υπεύθυνη έναντι του 
περιβάλλοντος ανάπτυξη.»

Or. en

Τροπολογία 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η 
υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση 
των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του 
χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 

7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η 
υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση 
των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του 
χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 
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παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης 
του συνταξιοδοτικού συστήματος που 
εισάγει σύστημα πολλαπλών πυλώνων το 
οποίο περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό και 
πλήρως κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
υπόψη και το κόστος της μεταρρύθμισης 
για τον υπό δημόσια διαχείριση πυλώνα, 
όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των
στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους 
κατά τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει 
την τιμή αναφοράς, το κόστος της 
μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον 
εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της 
τιμής αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, επί 
πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της εν λόγω μεταρρύθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, 
όπως επηρεάζει την εξέλιξη του 
ελλείμματος και του χρέους, με βάση 
γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της μεταρρύθμισης, λαμβάνεται 
υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως 
επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους για 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική 
φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που 
υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό 
λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των 
αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το 
άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 της 
Συνθήκης, εάν το έλλειμμα μειώνεται 
ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε 
επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή 
αναφοράς και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το 
χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η 
μείωση αυτού του καθαρού κόστους 
συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της 

παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
που διασφαλίζουν τις ήδη υπάρχουσες 
και δημιουργούν νέες, καλύτερες θέσεις 
εργασίας καθώς και μεταρρυθμίσεων που 
βασίζονται σε δημόσιες επενδύσεις , η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
υπόψη και το κόστος της μεταρρύθμισης 
για τον υπό δημόσια διαχείριση πυλώνα, 
όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των 
στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους 
κατά τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει 
την τιμή αναφοράς, το κόστος της 
μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον 
εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της 
τιμής αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, επί 
πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της εν λόγω μεταρρύθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, 
όπως επηρεάζει την εξέλιξη του 
ελλείμματος και του χρέους, με βάση 
γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της μεταρρύθμισης, λαμβάνεται 
υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως 
επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους για 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική 
φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που 
υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό 
λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των 
αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το 
άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 της 
Συνθήκης, εάν το έλλειμμα μειώνεται 
ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε 
επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή 
αναφοράς και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το 
χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η 
μείωση αυτού του καθαρού κόστους 
συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της 
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προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος.

προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 38
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η 
υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση 
των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του 
χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος που εισάγει 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων το οποίο 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό και 
πλήρως κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
υπόψη και το κόστος της μεταρρύθμισης 
για τον υπό δημόσια διαχείριση πυλώνα,
όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των 
στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους 
κατά τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει 
την τιμή αναφοράς, το κόστος της 
μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον 
εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της 
τιμής αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, επί 
πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της εν λόγω μεταρρύθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, 
όπως επηρεάζει την εξέλιξη του 
ελλείμματος και του χρέους, με βάση 
γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της μεταρρύθμισης, λαμβάνεται 
υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως 

7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η 
υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση 
των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του 
χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος που εισάγει 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων το οποίο 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό και 
πλήρως κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
υπόψη και το κόστος της μεταρρύθμισης 
για τον υπό δημόσια διαχείριση πυλώνα, 
όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των 
στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους 
κατά τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει 
την τιμή αναφοράς, το πλήρες κόστος της 
μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον 
εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της 
τιμής αναφοράς. Για το σκοπό αυτό, από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν 
λόγω μεταρρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη 
το καθαρό κόστος της, όπως επηρεάζει την 
εξέλιξη του ελλείμματος και του χρέους, 
με βάση γραμμική φθίνουσα κλίμακα. 
Επιπλέον, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, 
όπως επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους 
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επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους για 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική 
φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που 
υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό 
λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των 
αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το 
άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 της 
Συνθήκης, εάν το έλλειμμα μειώνεται 
ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε 
επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή 
αναφοράς και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το 
χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η 
μείωση αυτού του καθαρού κόστους 
συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της 
προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος.

από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] με βάση την ίδια 
γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό 
κόστος που υπολογίζεται με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνεται υπόψη και κατά την 
έκδοση απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 12 της 
Συνθήκης για την κατάργηση ορισμένων ή 
όλων των αποφάσεων που έχει λάβει με 
βάση το άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 
και 11 της Συνθήκης, εάν το έλλειμμα 
μειώνεται ουσιωδώς και σταθερά και έχει 
φθάσει σε επίπεδο που προσεγγίζει την 
τιμή αναφοράς και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το 
χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η 
μείωση αυτού του καθαρού κόστους 
συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της 
προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις έχουν πολύ συχνά μακροπρόθεσμες συνέπειες επί των 
δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών, γεγονός που καθιστά την πενταετή περίοδο που 
προτείνει η Επιτροπή άνευ χρησιμότητας. Ο χρονικός περιορισμός της δυνατότητας 
συνυπολογισμού των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων κατά την αξιολόγηση των εξελίξεων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος σε πέντε έτη μόνο ενδέχεται να 
λειτουργήσει αποθαρρυντικά για τα κράτη μέλη που οφείλουν να εισαγάγουν συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις κρίσιμες για τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Τροπολογία 39
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 2 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η 
υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση 
των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του 
χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος που εισάγει 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων το οποίο 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό και 
πλήρως κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
υπόψη και το κόστος της μεταρρύθμισης 
για τον υπό δημόσια διαχείριση πυλώνα, 
όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των 
στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους 
κατά τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει 
την τιμή αναφοράς, το κόστος της 
μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον 
εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της 
τιμής αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, επί 
πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της εν λόγω μεταρρύθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, 
όπως επηρεάζει την εξέλιξη του 
ελλείμματος και του χρέους, με βάση 
γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της μεταρρύθμισης, λαμβάνεται 
υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως 
επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους για 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική 
φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που 
υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό 
λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των 
αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το 
άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 της 
Συνθήκης, εάν το έλλειμμα μειώνεται 
ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε 

7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η 
υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση 
των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του 
χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος , η Επιτροπή 
και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη και το 
κόστος της μεταρρύθμισης για τον υπό 
δημόσια διαχείριση πυλώνα, όταν 
αξιολογούν τις εξελίξεις των στοιχείων του 
ελλείμματος και του χρέους κατά τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
(ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
λόγος του χρέους υπερβαίνει την τιμή 
αναφοράς, το κόστος της μεταρρύθμισης 
λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν το έλλειμμα 
παραμένει πλησίον της τιμής αναφοράς. 
Για τον σκοπό αυτό, επί πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω 
μεταρρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη το 
καθαρό κόστος της, όπως επηρεάζει την 
εξέλιξη του ελλείμματος και του χρέους, 
με βάση γραμμική φθίνουσα κλίμακα. 
Επιπλέον, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης, 
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, 
όπως επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους για 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική 
φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που 
υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό 
λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των 
αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το 
άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 της 
Συνθήκης, εάν το έλλειμμα μειώνεται 
ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε 
επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή 
αναφοράς και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το 
χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
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επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή 
αναφοράς και, σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το 
χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η 
μείωση αυτού του καθαρού κόστους 
συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της 
προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος.

Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η 
μείωση αυτού του καθαρού κόστους 
συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της 
προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος.

Or. de

Τροπολογία 40
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και εφόσον κρίνει ότι 
υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα, απευθύνει 
στο Συμβούλιο γνώμη και πρόταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφοι 5 
και 6 της Συνθήκης.

2. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη γνώμη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και εφόσον κρίνει ότι 
υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα, απευθύνει 
στο Συμβούλιο γνώμη και πρόταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφοι 5 
και 6 της Συνθήκης. Η Επιτροπή 
υποβάλλει την πρότασή της ενώπιον του 
Κοινοβουλίου του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. de

Τροπολογία 41
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις συστάσεις που απευθύνει δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης, το Συμβούλιο ορίζει μέγιστη 
προθεσμία έξι μηνών, εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να αναλάβει 
αποτελεσματική δράση. Το Συμβούλιο 
ορίζει επίσης προθεσμία για τη διόρθωση 
του υπερβολικού ελλείμματος, η οποία θα 
πρέπει να λήγει εντός του έτους που 
ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο 
διαπιστώθηκε το υπερβολικό έλλειμμα, 
εκτός εάν συντρέχουν ειδικές 
περιστάσεις. Στην σύσταση, το Συμβούλιο 
καλεί το κράτος μέλος να επιτύχει 
ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους οι 
οποίοι, με βάση τις προβλέψεις στις οποίες 
βασίζεται η σύσταση, συνεπάγονται μια 
ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά 
προσαρμοσμένο δημοσιονομικού 
αποτελέσματός του κατά τουλάχιστον 
0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, 
χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και 
προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η 
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη 
σύσταση.

4. Στις συστάσεις που απευθύνει δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης, το Συμβούλιο ορίζει μέγιστη 
προθεσμία έξι μηνών, εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να αναλάβει 
αποτελεσματική δράση. Το Συμβούλιο 
ορίζει επίσης προθεσμία για τη διόρθωση 
του υπερβολικού ελλείμματος, η οποία θα 
πρέπει να επέλθει σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. Στην σύσταση, το Συμβούλιο 
καλεί το κράτος μέλος να επιτύχει 
ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους οι 
οποίοι, με βάση τις προβλέψεις στις οποίες 
βασίζεται η σύσταση, συνεπάγονται μια 
ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά 
προσαρμοσμένο δημοσιονομικού 
αποτελέσματός του κατά τουλάχιστον 
0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, 
χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και 
προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η 
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη 
σύσταση.

Or. de

Τροπολογία 42
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική 
δράση σύμφωνα με τη σύσταση δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης και μετά την έκδοση της 

5. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική 
δράση σύμφωνα με τη σύσταση δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης και μετά την έκδοση της 
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σύστασης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα 
αντίξοα οικονομικά συμβάντα με μείζονες 
αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια 
οικονομικά, το Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, να 
εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης. Με την αναθεωρημένη 
σύσταση, λαμβανομένων υπόψη των 
κρίσιμων παραγόντων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, δύναται ιδίως να παραταθεί η 
προθεσμία για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος κατά ένα έτος 
κατά κανόνα. Το Συμβούλιο αξιολογεί την 
ύπαρξη απρόβλεπτων αντίξοων 
οικονομικών συμβάντων με μείζονες 
αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια 
οικονομικά σε σχέση με τις οικονομικές 
προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη 
σύστασή του. Το Συμβούλιο δύναται 
επίσης να αποφασίσει, με σύσταση της 
Επιτροπής, την έκδοση αναθεωρημένης 
σύστασης δυνάμει του άρθρου 126 
παράγραφος 7 της Συνθήκης σε περίπτωση 
σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης 
γενικής φύσεως.

σύστασης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα 
αντίξοα οικονομικά συμβάντα με μείζονες 
αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια 
οικονομικά, το Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, να 
εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση δυνάμει 
του άρθρου 126 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης. Η τροποποιημένη σύσταση 
δημοσιεύεται και υποβάλλεται από την 
Επιτροπή ενώπιον του Κοινοβουλίου του 
εν λόγω κράτους μέλους. Με την 
αναθεωρημένη σύσταση, λαμβανομένων 
υπόψη των κρίσιμων παραγόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει  ιδίως να 
παραταθεί η προθεσμία για τη διόρθωση 
του υπερβολικού ελλείμματος τουλάχιστον 
κατά ένα έτος. Το Συμβούλιο αξιολογεί 
την ύπαρξη απρόβλεπτων αντίξοων 
οικονομικών συμβάντων με μείζονες 
αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια 
οικονομικά σε σχέση με τις οικονομικές 
προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη 
σύστασή του. Το Συμβούλιο δύναται 
επίσης να αποφασίσει, με σύσταση της 
Επιτροπής, την έκδοση αναθεωρημένης 
σύστασης δυνάμει του άρθρου 126 
παράγραφος 7 της Συνθήκης σε περίπτωση 
σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης 
γενικής φύσεως.

Or. de

Τροπολογία 43
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται
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‘1. Η απόφαση με την οποία το 
Συμβούλιο ειδοποιεί το οικείο συμμετέχον 
κράτος μέλος να λάβει μέτρα για τη 
μείωση του ελλείμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, 
λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την 
απόφαση με την οποία το Συμβούλιο 
διαπίστωσε ότι δεν έχει αναληφθεί 
αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 8. Στην 
ειδοποίηση, το Συμβούλιο καλεί το οικείο 
κράτος μέλος να επιτύχει ελάχιστη ετήσια 
βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5 % του ΑΕΠ, ως 
ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να 
υπολογίζονται τα έκτακτα και τα 
προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί 
η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην 
ειδοποίηση. Το Συμβούλιο υποδεικνύει 
επίσης τα μέτρα που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων αυτών."

Or. de

Τροπολογία 44
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. ‘Κατόπιν της ειδοποίησης στην οποία 
προβαίνει το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, 
το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση 
στην Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά 
με τη δράση που ανέλαβε 
ανταποκρινόμενο στην ειδοποίηση του 
Συμβουλίου. Στην έκθεση αναφέρονται οι 
στόχοι για τις δημόσιες δαπάνες και τα 
μέτρα κατά διακριτική ευχέρεια από 

διαγράφεται
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πλευράς εσόδων, και παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις ειδικές 
συστάσεις του Συμβουλίου, ώστε να είναι 
το τελευταίο σε θέση να λάβει, εν ανάγκη, 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.’

Or. de

Τροπολογία 45
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική 
δράση σε συμμόρφωση με την ειδοποίηση 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της 
Συνθήκης και μετά την έκδοση της 
ειδοποίησης αυτής προκύψουν 
απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά συμβάντα 
με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα 
δημόσια οικονομικά, το Συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει, με σύσταση της 
Επιτροπής, να εκδώσει αναθεωρημένη 
ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 126 
παράγραφος 9 της Συνθήκης. Με την 
αναθεωρημένη ειδοποίηση, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών παραγόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
του παρόντος κανονισμού, δύναται ιδίως 
να παραταθεί η προθεσμία για τη 
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
κατά ένα έτος κατά κανόνα. Το Συμβούλιο 
αξιολογεί την ύπαρξη απρόβλεπτων
αντίξοων οικονομικών συμβάντων με 
μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα 
δημόσια οικονομικά σε σχέση με τις 
οικονομικές προβλέψεις που 
περιλαμβάνονται στη σύστασή του. Το 

2.Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική 
δράση σε συμμόρφωση με την ειδοποίηση 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της 
Συνθήκης και μετά την έκδοση της 
ειδοποίησης αυτής προκύψουν αντίξοα 
οικονομικά συμβάντα με αρνητικές 
επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά, το 
Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με
κυβέρνηση του εν λόγω κράτους μέλους, 
δύναται να αποφασίσει να εκδώσει 
αναθεωρημένη ειδοποίηση δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης. 
Με την αναθεωρημένη ειδοποίηση, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, 
παρατείνεται η προθεσμία για τη 
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
τουλάχιστον κατά ένα έτος. Το Συμβούλιο 
αξιολογεί την ύπαρξη αντίξοων 
οικονομικών συμβάντων με αρνητικές 
επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά σε 
σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις που 
περιλαμβάνονται στη σύστασή του, και αν 
η εφαρμογή των συστάσεων του 
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Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει, 
με σύσταση της Επιτροπής, την έκδοση 
αναθεωρημένης ειδοποίησης δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης 
σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής 
επιβράδυνσης γενικής φύσεως.

συμβουλίου συνεπάγεται δυσμενείς 
οικονομικές εξελίξεις. Το Συμβούλιο θα 
πρέπει επίσης να αποφασίσει, με σύσταση 
της Επιτροπής, την έκδοση 
αναθεωρημένης ειδοποίησης δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης 
σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής 
επιβράδυνσης γενικής φύσεως."

Or. de

Τροπολογία 46
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 126 παράγραφος 11 της 
Συνθήκης, το Συμβούλιο επιβάλλει 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 11. Η σχετική απόφαση 
λαμβάνεται το αργότερο εντός τεσσάρων 
μηνών από τη λήψη της απόφασης του 
Συμβουλίου με την οποία ειδοποιεί το 
οικείο συμμετέχον κράτος μέλος να λάβει 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 9.’

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 47
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο 
επιτείνει τις κυρώσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνεται το αργότερο εντός δύο μηνών 
από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης που 
προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
479/2009. Η απόφαση με την οποία το 
Συμβούλιο καταργεί μερικές ή και όλες 
τις αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 12 της συνθήκης, 
λαμβάνεται το συντομότερο και 
οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τις 
ημερομηνίες γνωστοποίησης που 
προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
479/2009.’

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 48
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
παρακολουθούν τακτικά την εκτέλεση των 
μέτρων τα οποία λαμβάνει:

1. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
επανεξετάζουν τακτικά την εκτέλεση των 
μέτρων τα οποία λαμβάνει:"

Or. de

Τροπολογία 49
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να επιβάλει 
κυρώσεις σε συμμετέχον κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 
11 της Συνθήκης, απαιτεί κατά κανόνα 
την καταβολή προστίμου. Το Συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει τη συμπλήρωση 
αυτού του προστίμου με άλλα μέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 126 παράγραφος 
11 της Συνθήκης.’

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 50
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ύψος του προστίμου περιλαμβάνει 
μια σταθερή συνιστώσα ίση με το 0,2% 
του ΑΕΠ, και μία μεταβλητή. Η 
μεταβλητή συνιστώσα ανέρχεται στο ένα 
δέκατο της διαφοράς μεταξύ του
ελλείμματος, εκφρασμένου σε ποσοστό 
του ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος, και 
είτε της τιμής αναφοράς για το δημόσιο 
έλλειμμα είτε, εάν η μη τήρηση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας περιλαμβάνει 
το κριτήριο του χρέους, του ισοζυγίου της 
γενικής κυβέρνησης ως ποσοστού επί του 
ΑΕΠ που θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί 
κατά το ίδιο έτος σύμφωνα με την 
ειδοποίηση που εκδόθηκε βάσει του 
άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης.

1. Το ύψος του προστίμου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,05% του ΑΕΠ.

Or. de
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Τροπολογία 51
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε έτος, μέχρις ότου καταργηθεί η 
απόφαση σχετικά με την ύπαρξη 
υπερβολικού ελλείμματος, το Συμβούλιο 
αξιολογεί κατά πόσον το οικείο 
συμμετέχον κράτος μέλος έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα ανταποκρινόμενο 
στην ειδοποίηση του Συμβουλίου σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 9 της 
Συνθήκης. Κατά την ετήσια αυτή 
αξιολόγηση, αν το οικείο συμμετέχον 
μέλος δεν συμμορφώθηκε προς την 
ειδοποίηση του Συμβουλίου, το τελευταίο 
αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 11, να ενισχύσει τις 
κυρώσεις. Εάν αποφασισθεί η επιβολή 
συμπληρωματικού προστίμου, αυτό 
υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με τη 
μεταβλητή συνιστώσα του προστίμου της 
παραγράφου 1.

2. Κάθε έτος, μέχρις ότου καταργηθεί η 
απόφαση σχετικά με την ύπαρξη 
υπερβολικού ελλείμματος, το Συμβούλιο 
αξιολογεί κατά πόσον το οικείο 
συμμετέχον κράτος μέλος έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα ανταποκρινόμενο 
στην ειδοποίηση του Συμβουλίου σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 9 της 
Συνθήκης. Εάν αποφασισθεί η επιβολή ύ 
προστίμου, το πρόστιμο αυτό δεν 
υπερβαίνει το 0,01 % του ΑΕΠ.

Or. de

Τροπολογία 52
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κανένα από τα πρόστιμα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 0,5% του 
ΑΕΠ.

3. Κανένα από τα πρόστιμα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 0,01% του 
ΑΕΠ."
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Τροπολογία 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν 
άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 
311 της Συνθήκης και διανέμονται μεταξύ 
των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν 
παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως 
αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
126 παράγραφος 6 της Συνθήκης και δεν 
υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικής 
ανισορροπίας κατά την έννοια του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…], κατ' 
αναλογία προς το μερίδιό τους στο 
συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
(ΑΕΙ) των επιλέξιμων κρατών μελών.

Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν 
άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 
311 της Συνθήκης και διανέμονται μεταξύ 
των συμμετεχόντων κρατών μελών που 
παρουσιάζουν  εμπορικό έλλειμμα, όπως 
αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
126 παράγραφος 6 της Συνθήκης, σε στενή 
συνάρτηση με βιώσιμες οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 54
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν 
άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 
311 της Συνθήκης και διανέμονται μεταξύ 
των συμμετεχόντων κρατών μελών που 
δεν παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα, 

Die Geldbußen nach Artikel 12 dieser 
Verordnung stellen sonstige Einnahmen 
gemäß Artikel 311 des Vertrags dar und 
werden χρησιμοποιούνται για την στήριξη 
των στόχων της Ένωσης για επενδύσεις 
και απασχόληση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
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όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 6 της Συνθήκης 
και δεν υπόκεινται σε διαδικασία 
υπερβολικής ανισορροπίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…], 
κατ' αναλογία προς το μερίδιό τους στο 
συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
(ΑΕΙ) των επιλέξιμων κρατών μελών.

υπόψητις ανάγκες για ΄βιώσιμη ανάπτυξη 
στις πτωχότερες περιφέρειες της 
Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 55
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – σημείο 14 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν 
άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 
311 της Συνθήκης και διανέμονται μεταξύ 
των συμμετεχόντων κρατών μελών που 
δεν παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα, 
όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 6 της Συνθήκης 
και δεν υπόκεινται σε διαδικασία 
υπερβολικής ανισορροπίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…], 
κατ' αναλογία προς το μερίδιό τους στο 
συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
(ΑΕΙ) των επιλέξιμων κρατών μελών.

Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν 
άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 
311 της Συνθήκης και 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 56
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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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 
μόλις αποκατασταθούν φυσιολογικές 
οικονομικές συνθήκες και εφόσον έχει 
διασφαλιστεί μέσω αποτελεσματικής 
ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ότι τα κρατικά ομόλογα δεν 
αποτελούν πλέον στόχο κερδοσκοπίας.

Or. en


