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Τροπολογία 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 20
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και το συνολικό πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να 
συμπληρώνουν και να είναι συμβατά με 
μια στρατηγική της Ένωσης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία 
αποσκοπεί στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής 
σταθερότητας της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 22
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής θα 
πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 121, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές 
πολιτικές τους ζήτημα κοινού 
ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν 
ανάλογα. Η διαφάνεια και ο ανεξάρτητος 
έλεγχος αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο
της ενισχυμένης οικονομικής 
διακυβέρνησης. Το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύουν και 
να αιτιολογούν τις θέσεις και τις 
αποφάσεις τους στα ενδεδειγμένα στάδια 
των διαδικασιών συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών.

Or. de
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Τροπολογία 23
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) Οι διατάξεις του παρόντος
κανονισμού συμφωνούν πλήρως με 
οριζόντιες ρήτρες της ΣΛΕΕ, και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11, 
καθώς και τις διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου 26 και του άρθρου 153(5).

Or. en

Τροπολογία 24
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Πρέπει να επιβάλλεται ένα κατ’ 
αποκοπή πρόστιμο σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος χειραγωγεί τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλοιώνει 
τις στατιστικές ή παρέχει 
παραπλανητικές πληροφορίες εξαιτίας 
κακής διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 25
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 a) Το πρόστιμο θα πρέπει να είναι 
παρόμοιο για όλα τα κράτη μέλη με 
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νόμισμα το ευρώ και να ισούται με 0,1% 
τουλάχιστον και με 0,5% το πολύ του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
του οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής. Αν ένα κράτος μέλος 
χειραγωγεί τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία, αλλοιώνει τις στατιστικές ή 
παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες, το 
πρόστιμο πρέπει να ισούται με 0,5% του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διαδικασία για την εφαρμογή των 
προστίμων στα κράτη μέλη που δεν 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη 
διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών θα πρέπει να διαμορφωθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιβολή του 
προστίμου στα εν λόγω κράτη μέλη να 
είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

(11) Η διαδικασία για την εφαρμογή των 
προστίμων στα κράτη μέλη που δεν 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη 
διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών θα πρέπει να διαμορφωθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιβολή του 
προστίμου στα εν λόγω κράτη μέλη να 
είναι δίκαιη, αποτελεσματική και να 
σέβεται τους θεμελιώδεις στόχους και τις 
δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 27
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διαδικασία για την εφαρμογή των 
προστίμων στα κράτη μέλη που δεν 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη 
διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών θα πρέπει να διαμορφωθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιβολή του 
προστίμου στα εν λόγω κράτη μέλη να 
είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

(11) Η διαδικασία για την εφαρμογή των 
προστίμων στα κράτη μέλη που δεν 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη 
διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών θα πρέπει να διαμορφωθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επιβολή του 
προστίμου στα εν λόγω κράτη μέλη να 
είναι δίκαιη, αποτελεσματική και να 
σέβεται τους θεμελιώδεις στόχους και τις 
δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 28
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει 
να διανέμονται μεταξύ των κρατών 
μελών με νόμισμα το ευρώ που δεν 
αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικής ανισορροπίας ούτε έχουν 
υπερβολικό έλλειμμα.

(12) Τα εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει 
να χορηγούνται στον μόνιμο μηχανισμό 
αντιμετώπισης κρίσεων (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο). Έως ότου 
συσταθεί το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο, τα πρόστιμα αυτά πιστώνονται 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Or. de

Τροπολογία 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει 
να διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ που δεν αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικής 
ανισορροπίας ούτε έχουν υπερβολικό 
έλλειμμα.

(12) Τα εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει 
να διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ που έχουν υπερβολικό 
έλλειμμα με στόχο τη στήριξη της 
διαδικασίας προσαρμογής τους 
παρέχοντας χρηματοδότηση που 
συνδέεται αυστηρά με βιώσιμες 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Όσον 
αφορά το άρθρο 153 της Συνθήκης, οι 
κυρώσεις που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός δεν θα σχετίζονται με το 
ζήτημα των αμοιβών και συναφείς 
θεσμούς της αγοράς εργασίας, ιδίως τα 
συστήματα ελάχιστων μισθών και τις 
δομές συλλογικών συμβάσεων. 
Προκειμένου να κατανεμηθεί το βάρος 
της προσαρμογής μεταξύ των 
ελλειμματικών και των πλεονασματικών 
χωρών, ο παρών κανονισμός θα 
εφαρμόζεται μόνο για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικό πλεόνασμα.

Or. en
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Τροπολογία 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί
από το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό 
αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να 
απορρίψει την πρόταση μέσα σε δέκα 
ημέρες από την έγκρισή της από την 
Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Η απόφαση εγκρίνεται από το Συμβούλιο 
με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο 
μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση 
σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 1 
της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 32
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί
από το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό 
αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να 
απορρίψει την πρόταση μέσα σε δέκα 
ημέρες από την έγκρισή της από την 
Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί να 
τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 293 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Η απόφαση εγκρίνεται από το Συμβούλιο 
με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο 
μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση 
σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 1 
της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 33
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόστιμο που προτείνεται από την 
Επιτροπή ανέρχεται σε 0,1% του ΑΕΠ του 
οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος.

2. Το πρόστιμο που προτείνεται από την
Επιτροπή ανέρχεται τουλάχιστον σε 0,1% 
και το πολύ σε 0,5% του ΑΕΠ του οικείου
κράτους μέλους κατά το προηγούμενο
έτος.

Or. de

Τροπολογία 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
η Επιτροπή μπορεί, λόγω έκτακτων 
οικονομικών περιστάσεων ή μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα που απευθύνει το 
οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή, μέσα 
σε δέκα ημέρες από την έγκριση των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, να 
προτείνει μείωση του ύψους του προστίμου 
ή να το ακυρώσει.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
η Επιτροπή μπορεί, λόγω έκτακτων 
οικονομικών περιστάσεων, σημαντικών 
περιβαλλοντικών καταστροφών ή μετά 
από αιτιολογημένο αίτημα που απευθύνει 
το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή, 
μέσα σε δέκα ημέρες από την έγκριση των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, να 
προτείνει μείωση του ύψους του προστίμου 
ή να το ακυρώσει.

Or. en

Τροπολογία 35
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Αν ένα κράτος μέλος χειραγωγεί τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλοιώνει 
τις στατιστικές ή παρέχει 
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παραπλανητικές πληροφορίες, το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει ότι το 
κράτος μέλος θα πληρώσει πρόστιμο. Το 
πρόστιμο αυτό συνίσταται σε κατ’ 
αποκοπή πληρωμή ύψους 0,5% του ΑΕΠ 
του οικείου κράτους μέλους κατά το 
προηγούμενο έτος. Η απόφαση θεωρείται 
ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο εκτός 
εάν αυτό αποφασίσει με ειδική 
πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση 
μέσα σε δέκα ημέρες από την έγκρισή της 
από την Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί 
να τροποποιήσει την πρόταση σύμφωνα 
με το άρθρο 293, παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 36
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόστιμα που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 
αποτελούν «άλλα έσοδα», όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 311 της Συνθήκης, 
και διανέμονται, αναλογικά προς το 
μερίδιό τους στο συνολικό ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) των επιλέξιμων 
κρατών μελών, μεταξύ των κρατών 
μελών με νόμισμα το ευρώ που δεν 
αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικής ανισορροπίας, κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…], 
ούτε έχουν υπερβολικό έλλειμμα όπως 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 6 της Συνθήκης.

Τα πρόστιμα που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 
αποτελούν «άλλα έσοδα», όπως 
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
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Τροπολογία 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόστιμα που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 
αποτελούν «άλλα έσοδα», όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 311 της Συνθήκης, 
και διανέμονται, αναλογικά προς το 
μερίδιό τους στο συνολικό ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) των επιλέξιμων 
κρατών μελών, μεταξύ των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ που δεν αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικής 
ανισορροπίας, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…], ούτε
έχουν υπερβολικό έλλειμμα όπως ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 
της Συνθήκης.

Τα πρόστιμα που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 
αποτελούν «άλλα έσοδα», όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 311 της Συνθήκης, 
και διανέμονται, αναλογικά προς το 
μερίδιό τους στο συνολικό ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) των επιλέξιμων 
κρατών μελών, μεταξύ των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ που έχουν υπερβολικό
έλλειμμα όπως ορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 126 παράγραφος 6 της Συνθήκης, με 
στόχο τη στήριξη της διαδικασίας 
προσαρμογής τους παρέχοντας 
χρηματοδότηση που συνδέεται αυστηρά 
με βιώσιμες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις.
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Τροπολογία 38
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, αφενός, και των εθνικών 
κοινοβουλίων, των εθνικών κυβερνήσεων 
και άλλων σχετικών οργάνων των κρατών 
μελών, αφετέρου, και προκειμένου να 
διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
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οργανώνει δημόσιες συζητήσεις για τη 
μακροοικονομική και δημοσιονομική 
εποπτεία, που αναλαμβάνουν το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή.
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Τροπολογία 39
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει
όταν έχουν αποκατασταθεί κανονικές 
οικονομικές συνθήκες και μόλις 
διασφαλισθεί, με αποτελεσματική 
ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, ότι τα κρατικά ομόλογα δεν 
αποτελούν πλέον αντικείμενο 
κερδοσκοπικών πράξεων.
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