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Τροπολογία 63
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες του Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣ) είναι σαφείς. Είναι αναγκαίο:
- να καταργήσει το ΣΣ και να το αντικαταστήσει 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.

Τροπολογία 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 65
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 6,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 6, 148 
παράγραφος 3 και 148 παράγραφος 4,

Or. en

Τροπολογία 66
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού είναι απολύτως συνεπείς με 
τις οριζόντιες ρήτρες της ΣΛΕΕ, και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 7,8,9,10 και 11 
όπως και τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 
26 και του άρθρου 153 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 67
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα 
κριτήρια για την εξέτασή τους θα πρέπει 
να προσαρμόζονται περαιτέρω με βάση 
την πείρα που αποκτάται κατά την 

(5) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα 
κριτήρια για την εξέτασή τους θα πρέπει 
να προσαρμόζονται περαιτέρω με βάση 
την πείρα που αποκτάται κατά την 
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εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη ιδίως 
την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 68
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα 
κριτήρια για την εξέτασή τους θα πρέπει 
να προσαρμόζονται περαιτέρω με βάση 
την πείρα που αποκτάται κατά την 
εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

(5) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και η 
διαδικασία για την εξέτασή τους θα πρέπει 
να αναπτύσσονται περαιτέρω τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο με 
βάση την πείρα που αποκτάται κατά την 
εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 69
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα 
κριτήρια για την εξέτασή τους θα πρέπει
να προσαρμόζονται περαιτέρω με βάση 
την πείρα που αποκτάται κατά την 
εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

(5) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα 
κριτήρια για την εξέτασή τους θα πρέπει 
να αναπτύσσονται και να συζητούνται 
περαιτέρω σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο με βάση την πείρα που αποκτάται 
κατά την εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 70
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η τήρηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές θέσεις πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ασφαλείας 
σχετικά με την τιμή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ταχεία πρόοδο προς τη διατηρησιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών διαθέτοντας 
συγχρόνως τα αναγκαία περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αναγκών για δημόσιες 
επενδύσεις.

(6) Η τήρηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές θέσεις πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ασφαλείας 
σχετικά με την τιμή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ταχεία πρόοδο προς τη διατηρησιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών διαθέτοντας 
συγχρόνως τα αναγκαία περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αναγκών για δημόσιες 
επενδύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητά τους.

Or. de

Τροπολογία 71
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η τήρηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές θέσεις πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ασφαλείας 
σχετικά με την τιμή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ταχεία πρόοδο προς τη διατηρησιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών διαθέτοντας 
συγχρόνως τα αναγκαία περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αναγκών για δημόσιες 
επενδύσεις.

(6) Η τήρηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές θέσεις πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ασφαλείας 
σχετικά με την τιμή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν 
βιώσιμα δημόσια οικονομικά ή ταχεία 
πρόοδο προς τη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών διαθέτοντας 
συγχρόνως τα αναγκαία περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αναγκών για δημόσιες 
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επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 72
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η τήρηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές θέσεις πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ασφαλείας 
σχετικά με την τιμή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ταχεία πρόοδο προς τη διατηρησιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών διαθέτοντας 
συγχρόνως τα αναγκαία περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αναγκών για δημόσιες
επενδύσεις.

(6) Η τήρηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές θέσεις πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ασφαλείας 
σχετικά με την τιμή αναφοράς του 3% του 
ΑΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν 
βιώσιμα δημόσια οικονομικά και ταχεία 
πρόοδο προς τη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών διαθέτοντας 
συγχρόνως τα αναγκαία περιθώρια 
δημοσιονομικών ελιγμών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αναγκών για δημόσιες 
επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 73
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η υποχρέωση επίτευξης και 
διατήρησης του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή με τον καθορισμό των αρχών 
μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

(7) Η υποχρέωση επίτευξης και 
διατήρησης του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή με τον καθορισμό των αρχών 
μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μια συνετή δημοσιονομική πολιτική 
σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης των 
δημοσίων δαπανών δεν υπερβαίνει
κανονικά ένα συνετό ποσοστό 
μεσοπρόθεσμης αύξησης του ΑΕΠ, και ότι
οι τυχόν υπερβάσεις στις δαπάνες σε 
σχέση με τον κανόνα αυτόν 
αντισταθμίζονται με αυξήσεις 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των
δημόσιων εσόδων και τυχόν μειώσεις 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων αντισταθμίζονται με μειώσεις 
στις δαπάνες.

(9) Ορθή δημοσιονομική πολιτική 
σημαίνει ότι τα δημόσια οικονομικά 
συμμορφώνονται μεσοπρόθεσμα με ένα 
σύνολο ενδεικτικών κατευθυντηρίων 
γραμμών όσον αφορά τις δαπάνες και τα 
έσοδα. Η αύξηση των φορολογικών 
εσόδων (με εξαίρεση των προσωρινών 
πηγών εσόδων) δεν θα πρέπει κανονικά 
να υπολείπεται της μεσοπρόθεσμης 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Η μεγέθυνση των
δημοσίων δαπανών
(συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιδομάτων και των συνιστωσών των 
δαπανών που σχετίζονται με τις 
οικονομικές συγκυρίες) δεν θα πρέπει 
κανονικά να υπερβαίνει ένα συνετό 
ποσοστό μεσοπρόθεσμης αύξησης του 
ΑΕΠ.   Οι κατά διακριτική ευχέρεια 
αυξήσεις των δαπανών ή μειώσεις  των 
φορολογικών εσόδων πρόκειται να 
αντισταθμιστούν με άλλα συνοδευτικά 
μέτρα κατά διακριτική ευχέρεια, είτε από 
την πλευρά των δαπανών είτε/και από την 
πλευρά των φορολογικών εσόδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.
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Τροπολογία 75
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μια συνετή δημοσιονομική πολιτική 
σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης των 
δημοσίων δαπανών δεν υπερβαίνει 
κανονικά ένα συνετό ποσοστό 
μεσοπρόθεσμης αύξησης του ΑΕΠ, και 
ότι οι τυχόν υπερβάσεις στις δαπάνες σε 
σχέση με τον κανόνα αυτόν 
αντισταθμίζονται με αυξήσεις 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των
δημόσιων εσόδων και τυχόν μειώσεις 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων αντισταθμίζονται με μειώσεις στις 
δαπάνες.

(9) Βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική 
σημαίνει συμμόρφωση με ένα σύνολο 
κανόνων που αφορούν τα έσοδα και 
άλλων που αφορούν τα έξοδα, σύμφωνα 
με τους οποίους η αύξηση των 
διαρθρωτικών φορολογικών εσόδων, με 
την εξαίρεση των απρόβλεπτων εσόδων, 
των εσόδων που απορρέουν από τη φάση 
του οικονομικού κύκλου και των εσόδων 
από εφ’ άπαξ μέτρα, δεν θα πρέπει 
κανονικά να υπολείπονται του 
μεσοπρόθεσμου ρυθμού μεγέθυνσης του 
ΑΕΠ για τη διάρκεια του οικονομικού 
κύκλου. Ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων 
δαπανών δεν υπερβαίνει κανονικά τον 
μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
κύκλου· οι κατά διακριτική ευχέρεια
υπερβάσεις στις δαπάνες σε σχέση με τον 
κανόνα αυτό όσον αφορά τις  δαπάνες οι 
τις κατά διακριτική ευχέρεια μειώσεις
των φορολογικών εσόδων 
αντισταθμίζονται με άλλα συνοδευτικά 
μέτρα κατά διακριτική ευχέρεια, είτε από 
πλευράς δαπανών είτε/και από πλευράς 
φορολογικών εσόδων. Η χάραξη 
βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής 
συνεπάγεται ότι πρέπει να λαμβάνονται 
καταλλήλως και σαφώς υπόψη –ως 
επιβαρυντικός ή ελαφρυντικός 
παράγοντας με την έννοια του 
κανονισμού 1467/07–  μακροπρόθεσμα 
προσδιοριστικά στοιχεία οικονομικής 
βιωσιμότητας όπως είναι η κοινωνική 
ενσωμάτωση, το περιβαλλοντικό 
εξωτερικό κόστος, και ιδίως η κλιματική 
αλλαγή, όπως και το κόστος που 
σχετίζεται ε την εσωτερικοποίηση άλλων 
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στοιχείων εξωτερικού κόστους που 
συνιστούν επιβάρυνση για τις 
επερχόμενες γενεές.

Or. en

Τροπολογία 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη.

(10) Προσωρινή απόκλιση από την ορθή
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε περίπτωση σοβαρής 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της περιόδου στην οποία η οικονομία 
βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από το 
κανονικό δυναμικό της, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πλήρης οικονομική 
ανάκαμψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.
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Τροπολογία 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας,
προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική 
ανάκαμψη.

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε περίπτωση οικονομικής 
ύφεσης προκειμένου να διευκολυνθεί η 
οικονομική ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 78
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη.

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση 
σοβαρής γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 79
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 

(10) Προσωρινή απόκλιση από τη βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 
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επιτρέπεται σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη.

επιτρέπεται σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 80
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη συνετή δημοσιονομική πολιτική θα 
πρέπει να απευθύνεται προειδοποίηση στο 
οικείο κράτος μέλος και σε περίπτωση που 
η σημαντική απόκλιση εμμένει ή είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή, θα πρέπει να 
απευθύνεται σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος για τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων.

(11) Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη συνετή δημοσιονομική πολιτική θα 
πρέπει να απευθύνεται προειδοποίηση στο 
οικείο κράτος μέλος και σε περίπτωση που 
η σημαντική απόκλιση εμμένει ή είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή, θα πρέπει να 
απευθύνεται σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος για τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλεί το οικείο 
κράτος μέλος να εξηγήσει τις πολιτικές 
του στο θέμα αυτό ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του.

Or. en

Τροπολογία 81
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη συνετή δημοσιονομική πολιτική θα 
πρέπει να απευθύνεται προειδοποίηση στο 
οικείο κράτος μέλος και σε περίπτωση που 
η σημαντική απόκλιση εμμένει ή είναι 

(11) Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική 
θα πρέπει να απευθύνεται προειδοποίηση 
στο οικείο κράτος μέλος και σε περίπτωση 
που η σημαντική απόκλιση εμμένει ή είναι 
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ιδιαίτερα σοβαρή, θα πρέπει να 
απευθύνεται σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος για τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων.

ιδιαίτερα σοβαρή, θα πρέπει να 
απευθύνεται σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος για τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 82
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη συνετή δημοσιονομική πολιτική θα 
πρέπει να απευθύνεται προειδοποίηση στο 
οικείο κράτος μέλος και σε περίπτωση που 
η σημαντική απόκλιση εμμένει ή είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή, θα πρέπει να 
απευθύνεται σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος για τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων.

(11) Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική 
θα πρέπει να απευθύνεται προειδοποίηση 
στο οικείο κράτος μέλος και σε περίπτωση 
που η σημαντική απόκλιση εμμένει ή είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή, θα πρέπει να 
απευθύνεται σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος για τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 83
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας 
της Ένωσης για τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής βάσει του άρθρου 
136 της Συνθήκης όταν παρατηρείται 
διαρκής και σημαντική απόκλιση από τη 
συνετή δημοσιονομική πολιτική.

(12) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας 
της Ένωσης για τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής βάσει του άρθρου 
136 της ΣΛΕΕ όταν παρατηρούνται 
διαρκής και σημαντική απόκλιση από τη 
συνετή δημοσιονομική πολιτική, έλλειψη 
δράσης ή απροθυμία συνεργασίας.
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Or. en

Τροπολογία 84
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας 
της Ένωσης για τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής βάσει του άρθρου 
136 της Συνθήκης όταν παρατηρείται 
διαρκής και σημαντική απόκλιση από τη 
συνετή δημοσιονομική πολιτική.

(12) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας 
της Ένωσης για τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής βάσει του άρθρου 
136 της Συνθήκης όταν παρατηρείται 
διαρκής και σημαντική απόκλιση από τη 
βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 85
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την 
τακτική άσκηση πολυμερούς εποπτείας 
δυνάμει του άρθρου 121 της συνθήκης, 
υπό μορφή προγράμματος σταθερότητας, 
το οποίο παρέχει μια ουσιαστική βάση για 
την εξασφάλιση σταθερότητας τιμών και 
για την επίτευξη ισχυρής διατηρήσιμης 
ανάπτυξης η οποία είναι πρόσφορη για τη 
δημιουργία απασχόλησης.

1. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την 
τακτική άσκηση πολυμερούς εποπτείας 
δυνάμει του άρθρου 121 της συνθήκης, 
υπό μορφή προγράμματος σταθερότητας, 
το οποίο παρέχει μια ουσιαστική βάση για 
την εξασφάλιση σταθερότητας τιμών, την 
ανταγωνιστικότητα και για την επίτευξη 
ισχυρής διατηρήσιμης ανάπτυξης η οποία 
είναι πρόσφορη για τη δημιουργία 
απασχόλησης.
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Or. de

Τροπολογία 86
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία για την πορεία του 
ισοζυγίου και του δείκτη χρέους γενικής 
κυβέρνησης, την εξέλιξη των δημοσίων 
δαπανών, την προβλεπόμενη πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων εσόδων με 
αμετάβλητες πολιτικές, τα προβλεπόμενα 
μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος 
των εσόδων και τις βασικές οικονομικές 
παραδοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα 
καταρτίζονται σε ετήσια βάση και θα 
καλύπτουν το προηγούμενο έτος, το τρέχον 
έτος και τουλάχιστον τα τρία επόμενα 
έτη.»

3. Τα στοιχεία για την πορεία του 
ισοζυγίου και του δείκτη χρέους γενικής 
κυβέρνησης, την εξέλιξη των δημοσίων 
δαπανών, την προβλεπόμενη πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων εσόδων με 
αμετάβλητες πολιτικές, τα προβλεπόμενα 
μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος 
των εσόδων  τις πορείες εξέλιξης και τους 
δείκτες ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας και τις βασικές οικονομικές 
παραδοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα 
καταρτίζονται σε ετήσια βάση και θα 
καλύπτουν το προηγούμενο έτος, το τρέχον 
έτος και τουλάχιστον τα τρία επόμενα 
έτη.»

Or. en

Τροπολογία 87
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 
και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει, εντός 
του πλαισίου της πολυμερούς εποπτείας 

1. Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 
και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει, εντός 
του πλαισίου της πολυμερούς εποπτείας 
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του άρθρου 121 της Συνθήκης, τους 
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς 
στόχους που παρουσιάζουν τα οικεία 
κράτη μέλη, εκτιμά εάν οι οικονομικές 
παραδοχές στις οποίες βασίζεται το 
πρόγραμμα είναι εύλογες, εάν η πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου 
είναι κατάλληλη και εάν τα μέτρα που 
λαμβάνονται ή προτείνονται για την 
τήρηση της εν λόγω πορείας προσαρμογής 
επαρκούν για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου.

του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ, τους 
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς 
στόχους και την προβλεπόμενη πορεία 
του δείκτη χρέους γενικής κυβέρνησης 
που παρουσιάζουν τα οικεία κράτη μέλη 
στα προγράμματα σταθερότητάς τους, 
εκτιμά εάν οι οικονομικές παραδοχές στις 
οποίες βασίζεται το πρόγραμμα είναι 
εύλογες, εάν η πορεία προσαρμογής για 
την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου είναι κατάλληλη 
και εάν τα μέτρα που λαμβάνονται ή 
προτείνονται για την τήρηση της εν λόγω 
πορείας προσαρμογής επαρκούν για την 
επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου.

Or. en

Τροπολογία 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πραγματική 
επίτευξη και διατήρηση του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
το Συμβούλιο εξετάζει αν η πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων δαπανών, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των
μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται 
να ληφθούν στο σκέλος των εσόδων, είναι
συνεπής με μια συνετή δημοσιονομική 
πολιτική.

Για να εξασφαλιστεί η πραγματική 
επίτευξη και διατήρηση του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
το Συμβούλιο εξετάζει αν η πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων δαπανών και η 
πορεία εξέλιξης των φορολογικών εσόδων,
λαμβανομένης υπόψη της ενδεχόμενης 
υποκαταστατικής επίδρασης των 
αντισταθμιστικών μέτρων κατά 
διακριτική ευχέρεια, είναι συνεπείς με μια
ορθή δημοσιονομική πολιτική.

Or. en
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Τροπολογία 89
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πραγματική 
επίτευξη και διατήρηση του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
το Συμβούλιο εξετάζει αν η πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων δαπανών, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 
μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται 
να ληφθούν στο σκέλος των εσόδων, είναι 
συνεπής με μια συνετή δημοσιονομική 
πολιτική.

Για να εξασφαλιστεί η πραγματική 
επίτευξη και διατήρηση του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
το Συμβούλιο εξετάζει αν η πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων δαπανών, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 
μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται 
να ληφθούν στο σκέλος των εσόδων, είναι 
βιώσιμη με μια συνετή δημοσιονομική 
πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 90
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημοσιονομική πολιτική θεωρείται 
συνετή και κατά συνέπεια πρόσφορη για 
την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου και τη διαχρονική 
διατήρησή του, εάν τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

Η δημοσιονομική πολιτική θεωρείται 
βιώσιμη και κατά συνέπεια πρόσφορη για 
την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου και τη διαχρονική 
διατήρησή του, εάν τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

Or. en



PE458.552v01-00 18/40 AM\856336EL.doc

EL

Τροπολογία 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους, 
η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν 
υπερβαίνει ένα συνετό μεσοπρόθεσμο 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η 
υπέρβαση αντισταθμίζεται με μέτρα 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων·

(α) για κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους, 
η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν 
υπερβαίνει το εκτιμώμενο μεσοπρόθεσμο 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, ενώ η αύξηση 
των φορολογικών εσόδων δεν υπολείπεται 
της αύξησης των δημόσιων εσόδων εκτός 
εάν οι υπερβάσεις ή τα κενά 
αντισταθμίζονται με μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων ή/και 
των δαπανών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 1(ΕΣΣ). Εκτός αυτού, το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να ελέγχουν 
τις δαπάνες αλλά όχι τα έσοδα δεν είναι ορθό. Τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα 
αλληλεπιδρούν έντονα με τον οικονομικό κύκλο και κάποια ενδεχόμενη κάμψη μειώνει τα 
φορολογικά έσοδα ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις κυβερνητικές δαπάνες.

Τροπολογία 92
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους, 
η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν 
υπερβαίνει ένα συνετό μεσοπρόθεσμο 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η 

(α) για κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους, 
η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν 
υπερβαίνει ένα βιώσιμο μεσοπρόθεσμο 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η 
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υπέρβαση αντισταθμίζεται με μέτρα 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων·

υπέρβαση αντισταθμίζεται με μέτρα 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων·

Or. en

Τροπολογία 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
στόχο τους, η ετήσια αύξηση των δαπανών 
δεν υπερβαίνει ένα ποσοστό χαμηλότερο 
από το συνετό ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η υπέρβαση 
αντισταθμίζεται με μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων· Η 
διαφορά μεταξύ του ποσοστού αύξησης 
των δημόσιων δαπανών και του συνετού 
ποσοστού μεσοπρόθεσμης αύξησης του 
ΑΕΠ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται μια κατάλληλη 
προσαρμογή για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου·

(β) για κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
στόχο τους, η ετήσια αύξηση των
φορολογικών εσόδων θα πρέπει να 
υπερβαίνει το μεσοπρόθεσμο ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ, ενώ η ετήσια 
μεσοπρόθεσμη αύξηση των δαπανών δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ποσοστό 
χαμηλότερο από το συνετό ποσοστό 
μεσοπρόθεσμης αύξησης του ΑΕΠ. Ο 
αντίκτυπος των επιδομάτων ανεργίας και 
άλλων κοινωνικών δαπανών που 
σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο δεν 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό και την αξιολόγηση της 
πορείας εξέλιξης των δημοσίων δαπανών. 
Οι παρεκκλίσεις από αυτές τις 
ενδεικτικές δαπάνες και τις πορείες 
εξέλιξης δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 
πρόβλημα σε περίπτωση που αυτές οι 
παρεκκλίσεις αντισταθμίζονται με μέτρα
κατά διακριτική ευχέρεια, είτε όσον 
αφορά το σκέλος των δαπανών είτε όσον 
αφορά το σκέλος των εσόδων είτε όσον 
αφορά και τα δύο. Η διαφορά μεταξύ του 
ποσοστού αύξησης των δημόσιων δαπανών 
και του συνετού ποσοστού μεσοπρόθεσμης 
αύξησης του ΑΕΠ, όπως και το μέγεθος 
του ρυθμού αύξησης των φορολογικών 
εσόδων σε σύγκριση με τη μεσοπρόθεσμη 
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αύξηση του ΑΕΠ, καθορίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μια 
κατάλληλη προσαρμογή για την επίτευξη 
του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 94
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
στόχο τους, η ετήσια αύξηση των δαπανών 
δεν υπερβαίνει ένα ποσοστό χαμηλότερο 
από το συνετό ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η υπέρβαση 
αντισταθμίζεται με μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων· Η 
διαφορά μεταξύ του ποσοστού αύξησης 
των δημόσιων δαπανών και του συνετού 
ποσοστού μεσοπρόθεσμης αύξησης του 
ΑΕΠ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται μια κατάλληλη 
προσαρμογή για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου·

(β) για κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
στόχο τους, η ετήσια αύξηση των δαπανών 
δεν υπερβαίνει ένα ποσοστό χαμηλότερο 
από το βιώσιμο ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η υπέρβαση 
αντισταθμίζεται με μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων· Η 
διαφορά μεταξύ του ποσοστού αύξησης 
των δημόσιων δαπανών και του βιώσιμου
ποσοστού μεσοπρόθεσμης αύξησης του 
ΑΕΠ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται μια κατάλληλη 
προσαρμογή για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου·

Or. en

Τροπολογία 95
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συνετό ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
ανάπτυξης θα πρέπει να αξιολογείται βάσει 
προβολών δεκαετούς χρονικού ορίζοντα με 
περιοδικές επικαιροποιήσεις.

Το βιώσιμο ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
ανάπτυξης θα πρέπει να αξιολογείται βάσει 
προβολών δεκαετούς χρονικού ορίζοντα με 
περιοδικές επικαιροποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο, όταν καθορίζει την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον στόχο αυτό, και όταν 
επιτρέπει προσωρινή απόκλιση από αυτόν, 
για τα κράτη μέλη που τον έχουν ήδη 
επιτύχει, με την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας όσον αφορά την τιμή αναφοράς 
για το έλλειμμα και ότι η δημοσιονομική 
κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο εντός 
της περιόδου του προγράμματος, λαμβάνει 
υπόψη την εφαρμογή μειζόνων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
επιφέρουν άμεσες μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις κόστους -
περιλαμβανομένης της αύξησης της 
δυνητικής ανάπτυξης - και κατά συνέπεια 
έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στη 
μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών.

Το Συμβούλιο, όταν καθορίζει την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον στόχο αυτό, και όταν 
επιτρέπει προσωρινή απόκλιση από αυτόν, 
για τα κράτη μέλη που τον έχουν ήδη 
επιτύχει, με την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας όσον αφορά την τιμή αναφοράς 
για το έλλειμμα και ότι η δημοσιονομική 
κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο εντός 
της περιόδου του προγράμματος, λαμβάνει 
υπόψη την εφαρμογή μειζόνων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
ευνοούν την επίτευξη των στόχων της
Ένωσης για ανάπτυξη, θέσεις εργασίας
και κοινωνική και περιφερειακή συνοχή.

Or. en
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Τροπολογία 97
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο, όταν καθορίζει την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον στόχο αυτό, και όταν 
επιτρέπει προσωρινή απόκλιση από αυτόν, 
για τα κράτη μέλη που τον έχουν ήδη 
επιτύχει, με την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας όσον αφορά την τιμή αναφοράς 
για το έλλειμμα και ότι η δημοσιονομική 
κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο εντός 
της περιόδου του προγράμματος, λαμβάνει
υπόψη την εφαρμογή μειζόνων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
επιφέρουν άμεσες μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις κόστους -
περιλαμβανομένης της αύξησης της 
δυνητικής ανάπτυξης - και κατά συνέπεια 
έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στη 
μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών.

Το Συμβούλιο, όταν καθορίζει την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον στόχο αυτό, και όταν 
επιτρέπει προσωρινή απόκλιση από αυτόν, 
για τα κράτη μέλη που τον έχουν ήδη 
επιτύχει, με την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας όσον αφορά την τιμή αναφοράς 
για το έλλειμμα και ότι η δημοσιονομική 
κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο εντός 
της περιόδου του προγράμματος, δύναται 
να λάβει υπόψη μόνο την εφαρμογή 
μειζόνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που επιφέρουν άμεσες μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις κόστους -
περιλαμβανομένης της αύξησης της 
δυνητικής ανάπτυξης - και κατά συνέπεια 
έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στη 
μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών.

Or. en

Τροπολογία 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων που 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πλήρως 
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση 
αντικατοπτρίζει το καθαρό κόστος της 
μεταρρύθμισης του πυλώνα υπό δημόσια 
διαχείριση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
απόκλιση παραμένει προσωρινή και ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις 
μεταρρυθμίσεις που διατηρούν τις 
υπάρχουσες, και δημιουργούν νέες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας, όπως και στις 
μεταρρυθμίσεις που βασίζονται σε
δημόσιες επενδύσεις. Τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο.

Or. en

Τροπολογία 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων που 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πλήρως 
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες ενισχύουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων. Τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
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στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Or. en

Τροπολογία 100
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων που 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πλήρως 
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Μέσα στο πλαίσιο αυτών των 
μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στη μεταρρύθμιση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, κατά την 
εισαγωγή ενός συστήματος πολλαπλών 
πυλώνων που περιλαμβάνει έναν 
υποχρεωτικό πλήρως κεφαλαιοποιητικό 
πυλώνα. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται 
να αποκλίνουν από την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή 
από τον ίδιο τον στόχο, εφόσον η 
απόκλιση αντικατοπτρίζει το καθαρό 
κόστος της μεταρρύθμισης του πυλώνα 
υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Or. en
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Τροπολογία 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Σε περιόδους σοβαρής επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών 
της και της περιόδου κατά την οποία η 
οικονομία λειτουργεί κάτω από το 
δυναμικό της, επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη μια προσωρινή απόκλιση από την 
πορεία προσαρμογής που απαιτείται στο 
πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, μπορεί 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη μια 
προσωρινή απόκλιση από την πορεία 
προσαρμογής που απαιτείται στο πλαίσιο 
της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που 
προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
οικονομική ανάκαμψη.

Or. en
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Τροπολογία 103
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Μόνο σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 104
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Σε περιόδους σοβαρής επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη μια προσωρινή
απόκλιση από την πορεία προσαρμογής 
που απαιτείται στο πλαίσιο της βιώσιμης 
δημοσιονομικής πολιτικής που 
προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο.

Or. en
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Τροπολογία 105
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο εξετάζει το πρόγραμμα 
σταθερότητας το αργότερο εντός τριών 
μηνών από την υποβολή του. Βάσει 
σύστασης της Επιτροπής και μετά από 
διαβουλεύσεις με την Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
εφόσον απαιτείται, εκδίδει γνώμη επί του 
προγράμματος. Όταν το Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, 
θεωρεί ότι οι στόχοι και το περιεχόμενο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά τη συνετή
δημοσιονομική πολιτική, το Συμβούλιο, 
στη γνώμη που εκδίδει, καλεί το οικείο 
κράτος μέλος να προσαρμόσει το 
πρόγραμμά του.»

2. Το Συμβούλιο εξετάζει το πρόγραμμα 
σταθερότητας το αργότερο εντός τριών 
μηνών από την υποβολή του. Βάσει 
σύστασης της Επιτροπής και μετά από 
διαβουλεύσεις με την Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
εφόσον απαιτείται, εκδίδει γνώμη επί του 
προγράμματος. Όταν το Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, 
θεωρεί ότι οι στόχοι και το περιεχόμενο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη
δημοσιονομική πολιτική, το Συμβούλιο, 
στη γνώμη που εκδίδει, καλεί το οικείο 
κράτος μέλος να προσαρμόσει το 
πρόγραμμά του.»

Or. en

Τροπολογία 106
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
προγραμμάτων σταθερότητας με βάση τα 
στοιχεία που γνωστοποιούν τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τις 

1. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
προγραμμάτων σταθερότητας με βάση τα 
στοιχεία που γνωστοποιούν τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τις 
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εκτιμήσεις της Επιτροπής και της 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου ιδίως να εντοπίσει 
τις πραγματικές ή αναμενόμενες 
σημαντικές αποκλίσεις της 
δημοσιονομικής θέσης από τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή 
από την κατάλληλη πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξή του, λόγω της εφαρμογής 
πολιτικών που αποκλίνουν από τη συνετή
δημοσιονομική πολιτική .

εκτιμήσεις της Επιτροπής και της 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου ιδίως να εντοπίσει 
τις πραγματικές ή αναμενόμενες 
σημαντικές αποκλίσεις της 
δημοσιονομικής θέσης από τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή 
από την κατάλληλη πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξή του, λόγω της εφαρμογής 
πολιτικών που αποκλίνουν από τη βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική .

Or. en

Τροπολογία 107
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη συνετή δημοσιονομική πολιτική 
που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, και προκειμένου να 
αποφευχθεί η εμφάνιση υπερβολικού 
ελλείμματος, η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
δύναται να απευθύνει προειδοποίηση στο 
οικείο κράτος μέλος.

2. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης 
από τη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική 
που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού, και προκειμένου να 
αποφευχθεί η εμφάνιση υπερβολικού 
ελλείμματος, η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
δύναται να απευθύνει προειδοποίηση στο 
οικείο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 108
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόκλιση σε σχέση με τη συνετή
δημοσιονομική πολιτική θεωρείται 
σημαντική στις εξής περιπτώσεις: η 
αύξηση των δαπανών υπερβαίνει την 
αύξηση που είναι συνεπής με τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική και δεν 
αντισταθμίζεται μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας που αυξάνουν τα έσοδα· ή τα 
μέτρα διακριτικής ευχέρειας που μειώνουν 
τα έσοδα δεν αντισταθμίζονται με μειώσεις 
των δαπανών· και η απόκλιση έχει 
συνολικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο της 
γενικής κυβέρνησης τουλάχιστον 0,5% του 
ΑΕΠ σε ένα δεδομένο έτος ή τουλάχιστον 
0,25% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως σε 
δύο διαδοχικά έτη.

Η απόκλιση σε σχέση με τη βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική θεωρείται 
σημαντική στις εξής περιπτώσεις: η 
αύξηση των δαπανών υπερβαίνει την 
αύξηση που είναι συνεπής με τη βιώσιμη
δημοσιονομική πολιτική και δεν 
αντισταθμίζεται μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας που αυξάνουν τα έσοδα· ή τα 
μέτρα διακριτικής ευχέρειας που μειώνουν 
τα έσοδα δεν αντισταθμίζονται με μειώσεις 
των δαπανών· και η απόκλιση έχει 
συνολικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο της 
γενικής κυβέρνησης τουλάχιστον 0,5% του 
ΑΕΠ σε ένα δεδομένο έτος ή τουλάχιστον 
0,25% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως σε 
δύο διαδοχικά έτη.

Or. en

Τροπολογία 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η απόκλιση δύναται να μην ληφθεί 
υπόψη σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, η απόκλιση δύναται να μην ληφθεί 
υπόψη σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης.

Or. en

Τροπολογία 110
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η σημαντική απόκλιση από τη 
συνετή δημοσιονομική πολιτική εμμένει ή 
είναι ιδιαίτερα σοβαρή, το Συμβούλιο, 
μετά από σύσταση της Επιτροπής, 
απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος προκειμένου να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα προσαρμογής. Το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, δημοσιοποιεί τις συστάσεις.»

3. Εάν η σημαντική απόκλιση από τη 
βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική εμμένει 
ή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, το Συμβούλιο, 
μετά από σύσταση της Επιτροπής, 
απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος 
μέλος προκειμένου να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα προσαρμογής. Το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, δημοσιοποιεί τις συστάσεις.»

Or. en

Τροπολογία 111
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος με παρέκκλιση 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την 
άσκηση πολυμερούς εποπτείας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα δυνάμει του άρθρου 
121 της Συνθήκης, υπό μορφή
προγράμματος σύγκλισης το οποίο παρέχει 
μια ουσιαστική βάση για την εξασφάλιση 
σταθερότητας τιμών και για την επίτευξη 
ισχυρής διατηρήσιμης ανάπτυξης, 
πρόσφορης για τη δημιουργία 
απασχόλησης.»

1. Κάθε κράτος μέλος με παρέκκλιση 
υποβάλλει στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την 
άσκηση πολυμερούς εποπτείας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα δυνάμει του άρθρου 
121 της Συνθήκης, υπό μορφή 
προγράμματος σύγκλισης το οποίο παρέχει 
μια ουσιαστική βάση για την εξασφάλιση 
σταθερότητας τιμών, ανταγωνιστικότητας
και για την επίτευξη ισχυρής διατηρήσιμης 
ανάπτυξης, πρόσφορης για τη δημιουργία 
απασχόλησης.»

Or. de
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Τροπολογία 112
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία για την πορεία του 
ισοζυγίου και του δείκτη χρέους γενικής 
κυβέρνησης, την εξέλιξη των δημοσίων 
δαπανών, την προβλεπόμενη πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων εσόδων με 
αμετάβλητες πολιτικές, τα προβλεπόμενα 
μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος 
των εσόδων και τις βασικές οικονομικές 
παραδοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα
καταρτίζονται σε ετήσια βάση και θα
καλύπτουν το προηγούμενο έτος, το τρέχον 
έτος και τουλάχιστον τα τρία επόμενα 
έτη.»

3. Τα στοιχεία για την πορεία του 
ισοζυγίου και του δείκτη χρέους γενικής 
κυβέρνησης, την εξέλιξη των δημοσίων 
δαπανών, την προβλεπόμενη εξέλιξη των 
δημοσίων εσόδων με αμετάβλητες 
πολιτικές, τα προβλεπόμενα μέτρα 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων, την πορεία εξέλιξης και τους 
δείκτες ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας, και τις βασικές οικονομικές 
παραδοχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) 
καταρτίζονται σε ετήσια βάση και 
καλύπτουν το προηγούμενο έτος, το τρέχον 
έτος και τουλάχιστον τα τρία επόμενα 
έτη.»

Or. en

Τροπολογία 113
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 
και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει, εντός 
του πλαισίου της πολυμερούς εποπτείας 
του άρθρου 121 της Συνθήκης, τους 
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς 
στόχους που παρουσιάζουν τα οικεία 

1. Με βάση τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 
και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει, εντός 
του πλαισίου της πολυμερούς εποπτείας 
του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ, τους 
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς 
στόχους και την προβλεπόμενη πορεία 
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κράτη μέλη, εκτιμά εάν οι οικονομικές 
παραδοχές στις οποίες βασίζεται το 
πρόγραμμα είναι εύλογες, εάν η πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου 
είναι κατάλληλη, και εάν τα μέτρα που 
λαμβάνονται ή/και προτείνονται για την 
τήρηση της εν λόγω πορείας προσαρμογής 
επαρκούν για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου στόχου σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου και για την εξασφάλιση 
συνεχούς σύγκλισης.

του δείκτη χρέους γενικής κυβέρνησης 
που παρουσιάζουν τα οικεία κράτη μέλη 
στα προγράμματα σταθερότητάς τους, 
εκτιμά εάν οι οικονομικές παραδοχές στις 
οποίες βασίζεται το πρόγραμμα είναι 
εύλογες, εάν η πορεία προσαρμογής για 
την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου είναι κατάλληλη, 
και εάν τα μέτρα που λαμβάνονται ή/και 
προτείνονται για την τήρηση της εν λόγω 
πορείας προσαρμογής επαρκούν για την 
επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου και για την 
εξασφάλιση συνεχούς σύγκλισης.

Or. en

Τροπολογία 114
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πραγματική 
επίτευξη και διατήρηση του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
το Συμβούλιο εξετάζει αν η πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων δαπανών, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 
μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται 
να ληφθούν στο σκέλος των εσόδων, είναι 
συνεπής με μια συνετή δημοσιονομική 
πολιτική.

Για να εξασφαλιστεί η πραγματική 
επίτευξη και διατήρηση του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
το Συμβούλιο εξετάζει αν η πορεία 
εξέλιξης των δημοσίων δαπανών, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 
μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται 
να ληφθούν στο σκέλος των εσόδων, είναι 
συνεπής με μια βιώσιμη δημοσιονομική 
πολιτική.

Or. en
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Τροπολογία 115
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημοσιονομική πολιτική θεωρείται 
συνετή και κατά συνέπεια πρόσφορη για 
την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου και τη διαχρονική 
διατήρησή του, εάν τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

Η δημοσιονομική πολιτική θεωρείται 
βιώσιμη και κατά συνέπεια πρόσφορη για 
την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου και τη διαχρονική 
διατήρησή του, εάν τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

Or. en

Τροπολογία 116
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους, 
η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν 
υπερβαίνει ένα συνετό μεσοπρόθεσμο 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η 
υπέρβαση αντισταθμίζεται με μέτρα 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων·

(α) για κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο τους, 
η ετήσια αύξηση των δαπανών δεν 
υπερβαίνει ένα βιώσιμο μεσοπρόθεσμο 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, εκτός εάν η 
υπέρβαση αντισταθμίζεται με μέτρα 
διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των 
εσόδων·

Or. en
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Τροπολογία 117
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συνετό ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
ανάπτυξης θα πρέπει να αξιολογείται βάσει 
προβολών δεκαετούς χρονικού ορίζοντα με 
περιοδικές επικαιροποιήσεις.

Το βιώσιμο ποσοστό μεσοπρόθεσμης 
ανάπτυξης θα πρέπει να αξιολογείται βάσει 
προβολών δεκαετούς χρονικού ορίζοντα με 
περιοδικές επικαιροποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 118
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο, όταν καθορίζει την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον στόχο αυτό, και όταν 
επιτρέπει προσωρινή απόκλιση από αυτόν, 
για τα κράτη μέλη που τον έχουν ήδη 
επιτύχει, με την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας όσον αφορά την τιμή αναφοράς 
για το έλλειμμα και ότι η δημοσιονομική
κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο εντός 
της περιόδου του προγράμματος, λαμβάνει
υπόψη την εφαρμογή μειζόνων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
επιφέρουν άμεσες μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις κόστους -
περιλαμβανομένης της αύξησης της 

Το Συμβούλιο, όταν καθορίζει την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τον στόχο αυτό, και όταν 
επιτρέπει προσωρινή απόκλιση από αυτόν, 
για τα κράτη μέλη που τον έχουν ήδη 
επιτύχει, με την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται κατάλληλο περιθώριο 
ασφαλείας όσον αφορά την τιμή αναφοράς 
για το έλλειμμα και ότι η δημοσιονομική 
κατάσταση αναμένεται να επανέλθει στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο εντός 
της περιόδου του προγράμματος, δύναται 
να λάβει υπόψη μόνο την εφαρμογή 
μειζόνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που επιφέρουν άμεσες μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις κόστους -
περιλαμβανομένης της αύξησης της 
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δυνητικής ανάπτυξης - και κατά συνέπεια 
έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στη 
μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών.

δυνητικής ανάπτυξης - και κατά συνέπεια 
έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στη 
μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών.

Or. en

Τροπολογία 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων που 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πλήρως
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν έναν
δημόσιο και διανεμητικό
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Or. en

Τροπολογία 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων που 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πλήρως 
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες ενισχύουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων. Τα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Or. en

Τροπολογία 121
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, οι οποίες εισάγουν ένα 
σύστημα πολλαπλών πυλώνων που 
περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό πλήρως 
κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Τα κράτη μέλη 
που εφαρμόζουν τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται να 
αποκλίνουν από την πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου 

Μέσα στο πλαίσιο αυτών των 
μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στη μεταρρύθμιση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, κατά την 
εισαγωγή ενός συστήματος πολλαπλών 
πυλώνων. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, επιτρέπεται 
να αποκλίνουν από την πορεία 
προσαρμογής για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή 
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δημοσιονομικού στόχου ή από τον ίδιο τον 
στόχο, εφόσον η απόκλιση αντικατοπτρίζει 
το καθαρό κόστος της μεταρρύθμισης του 
πυλώνα υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

από τον ίδιο τον στόχο, εφόσον η 
απόκλιση αντικατοπτρίζει το καθαρό 
κόστος της μεταρρύθμισης του πυλώνα 
υπό δημόσια διαχείριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η απόκλιση παραμένει 
προσωρινή και ότι διατηρείται κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς του ελλείμματος.

Or. en

Τροπολογία 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, μπορεί 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη μια 
προσωρινή απόκλιση από την πορεία 
προσαρμογής που απαιτείται στο πλαίσιο 
της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που 
προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 123
David Casa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 

Μόνο σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
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δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 124
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Σε περιόδους σοβαρής γενικευμένης 
επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, μπορεί να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη μια προσωρινή απόκλιση από 
την πορεία προσαρμογής που απαιτείται 
στο πλαίσιο της βιώσιμης δημοσιονομικής 
πολιτικής που προβλέπεται στο τέταρτο 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 125
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο εξετάζει το πρόγραμμα 
σύγκλισης το αργότερο εντός τριών μηνών 
από την υποβολή του. Βάσει σύστασης της 
Επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις με 

2. Το Συμβούλιο εξετάζει το πρόγραμμα 
σύγκλισης το αργότερο εντός τριών μηνών 
από την υποβολή του. Βάσει σύστασης της 
Επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις με 
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την Οικονομική και Δημοσιονομική 
Επιτροπή, το Συμβούλιο, εφόσον 
απαιτείται, εκδίδει γνώμη επί του 
προγράμματος. Όταν το Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, 
θεωρεί ότι οι στόχοι και το περιεχόμενο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά τη συνετή
δημοσιονομική πολιτική, το Συμβούλιο, 
στη γνώμη που εκδίδει, καλεί το οικείο 
κράτος μέλος να προσαρμόσει το 
πρόγραμμά του.»

την Οικονομική και Δημοσιονομική 
Επιτροπή, το Συμβούλιο, εφόσον 
απαιτείται, εκδίδει γνώμη επί του 
προγράμματος. Όταν το Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, 
θεωρεί ότι οι στόχοι και το περιεχόμενο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
ενισχυθούν, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική, το Συμβούλιο, 
στη γνώμη που εκδίδει, καλεί το οικείο 
κράτος μέλος να προσαρμόσει το 
πρόγραμμά του.»

Or. en

Τροπολογία 126
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο 
παρακολουθεί την εφαρμογή των
προγραμμάτων σύγκλισης με βάση τα 
στοιχεία που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη 
με παρέκκλιση και τις εκτιμήσεις της 
Επιτροπής και της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής, προκειμένου 
ιδίως να εντοπίσει τις πραγματικές ή 
αναμενόμενες σημαντικές αποκλίσεις της 
δημοσιονομικής θέσης από τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή 
από την κατάλληλη πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξή του, λόγω της εφαρμογής 
πολιτικών που αποκλίνουν από τη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική.

1. Στο πλαίσιο πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
προγραμμάτων σύγκλισης με βάση τα 
στοιχεία που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη 
με παρέκκλιση και τις εκτιμήσεις της 
Επιτροπής και της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής, προκειμένου 
ιδίως να εντοπίσει τις πραγματικές ή 
αναμενόμενες σημαντικές αποκλίσεις της 
δημοσιονομικής θέσης από τον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή 
από την κατάλληλη πορεία προσαρμογής 
για την επίτευξή του, λόγω της εφαρμογής 
πολιτικών που αποκλίνουν από τη βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική.

Or. en



PE458.552v01-00 40/40 AM\856336EL.doc

EL

Τροπολογία 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, η απόκλιση δύναται να μην ληφθεί 
υπόψη σε περίπτωση σοβαρής 
γενικευμένης επιβράδυνσης της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, η απόκλιση δύναται να μην ληφθεί 
υπόψη σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης.

Or. en


