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Τροπολογία 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 44
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες Συμφώνου Σταθερότητας είναι σαφείς. Είναι αναγκαίο:
- να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και να αντικατασταθεί από ένα γνήσιο Σύμφωνο 
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Πρόοδο·
- να τονωθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή με περισσότερα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής·
- να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Αλληλεγγύης με συνεισφορές από χώρες της ευρωζώνης που
παρουσιάζουν δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο θα υποστηρίζει χώρες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην παραγωγή, σε απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας με δικαιώματα και στην εξάλειψη της φτώχειας·
- να δοθεί προτεραιότητα στους κοινωνικούς δείκτες, τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και τους 
μισθούς, την κοινωνική πρόνοια και τις ίσες ευκαιρίες.
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Τροπολογία 45
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 46
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
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 τα άρθρα 121 παράγραφος 6, 148, 
παράγραφος 3 και 148, παράγραφος 4. 

Or. en

Τροπολογία 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη 
δεκαετία λειτουργίας της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης.

2. Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη 
δεκαετία λειτουργίας της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης σχετικά με τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Or. en
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Τροπολογία 48
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. H διαδικασία αυτή πρέπει να στηρίζεται 
σε μηχανισμό επαγρύπνησης για τον 
έγκαιρο εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πρέπει 
να βασίζεται στη χρήση ενός ενδεικτικού 
και διαφανούς πίνακα αποτελεσμάτων σε 
συνδυασμό με οικονομικές κριτικές 
αναλύσεις.

6. H διαδικασία αυτή πρέπει να στηρίζεται 
σε μηχανισμό επαγρύπνησης για τον 
έγκαιρο εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πρέπει 
να βασίζεται στη χρήση ενός ενδεικτικού 
και διαφανούς πίνακα αποτελεσμάτων σε 
συνδυασμό με οικονομικές κριτικές 
αναλύσεις, ιδίως σε σχέση με την 
ανταγωνιστικότητα. 

Or. de

Τροπολογία 49
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να 
αποτελείται από μια περιορισμένη σειρά 
οικονομικών και χρηματοοικονομικών 
δεικτών σχετικών με τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, με τα 
αντίστοιχα ενδεικτικά κατώφλια. Η 
σύνθεση του πίνακα αποτελεσμάτων 
μπορεί να εξελιχθεί διαχρονικά, μεταξύ 
άλλων λόγω των εξελισσόμενων απειλών 
για τη μακροοικονομική σταθερότητα ή 
της αύξησης της διαθεσιμότητας των 
σχετικών στατιστικών.

7. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να 
αποτελείται από μια περιορισμένη σειρά 
οικονομικών και χρηματοοικονομικών 
δεικτών σχετικών με την 
ανταγωνιστικότητα και τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, με τα 
αντίστοιχα ενδεικτικά κατώφλια. Η 
σύνθεση του πίνακα αποτελεσμάτων 
μπορεί να εξελιχθεί διαχρονικά, μεταξύ 
άλλων λόγω των εξελισσόμενων απειλών 
για τη μακροοικονομική σταθερότητα ή 
της αύξησης της διαθεσιμότητας των 
σχετικών στατιστικών.

Or. de



PE458.550v02-00 6/40 AM\857350EL.doc

EL

Τροπολογία 50
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Με βάση τη διαδικασία πολυμερούς 
εποπτείας και το μηχανισμό 
επαγρύπνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εντοπίζει τα κράτη μέλη που θα 
υποβάλλονται σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση. Η εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανάλυση των πηγών των 
ανισορροπιών στο υπό εξέταση κράτος 
μέλος. Πρέπει να γίνεται σχετική 
συζήτηση στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωομάδα για τα κράτη μέλη με νόμισμα 
το ευρώ.

9. Με βάση τη διαδικασία πολυμερούς 
εποπτείας και το μηχανισμό 
επαγρύπνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εντοπίζει τα κράτη μέλη που θα 
υποβάλλονται σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση. Η εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανάλυση των πηγών των 
ανισορροπιών στο υπό εξέταση κράτος 
μέλος. Πρέπει να βασίζεται σε λεπτομερή 
διερεύνηση ευρέος φάσματος 
οικονομικών μεταβλητών και πρέπει να 
αναγνωρίζει τις εθνικές ιδιαιτερότητες 
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και με 
τον κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να γίνεται 
σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωομάδα για τα κράτη μέλη με νόμισμα 
το ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 51
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Κατά την αξιολόγηση των 
ανισορροπιών, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σοβαρότητά τους, ο βαθμός στον 
οποίο μπορούν να θεωρηθούν μη βιώσιμες 
και οι δυνητικές αρνητικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. Πρέπει 

11. Κατά την αξιολόγηση των 
ανισορροπιών, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σοβαρότητά τους, ο βαθμός στον 
οποίο μπορούν να θεωρηθούν μη βιώσιμες 
και οι δυνητικές αρνητικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. 
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επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
οικονομικής προσαρμογής και το 
ιστορικό του οικείου κράτους μέλους όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με προηγούμενες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού και με άλλες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 121 της Συνθήκης στο πλαίσιο 
της πολυμερούς εποπτείας, ιδίως τους 
γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
και της Ένωσης.

Χρειάζεται να κατανοεί κανείς εάν οι 
ανισορροπίες είναι διαρθρωτικού ή 
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα καθώς και 
το εάν τα αίτιά τους τοποθετούνται σε 
κλίμακα κράτους μέλους ή της Ένωσης ή 
είναι εξωτερικής προελεύσεως. Πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
διασυνδέσεις μεταξύ επιλογών πολιτικής 
από διάφορα κράτη μέλη καθώς και τα 
αποτελέσματα διάχυσης. Πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό του 
οικείου κράτους μέλους όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς προηγούμενες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού και προς άλλες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 121 της Συνθήκης στο πλαίσιο 
της πολυμερούς εποπτείας, ιδίως τους 
γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
και της Ένωσης, και οι συνέπειες αυτών 
των συστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 
ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις 
περιστάσεις του οικείου κράτους μέλους 

12. Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 
ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις 
περιστάσεις του οικείου κράτους μέλους 
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και να καλύπτει τους κύριους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής, όπου μπορεί να 
περιλαμβάνονται η δημοσιονομική και η 
μισθολογική πολιτική, οι αγορές εργασίας, 
οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και η 
κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

και να καλύπτει τους κύριους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής, όπου μπορεί να 
περιλαμβάνονται η δημοσιονομική 
πολιτική, οι αγορές εργασίας, οι αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών και η 
κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 53
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 
ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις 
περιστάσεις του οικείου κράτους μέλους 
και να καλύπτει τους κύριους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής, όπου μπορεί να 
περιλαμβάνονται η δημοσιονομική και η 
μισθολογική πολιτική, οι αγορές εργασίας, 
οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και η 
κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

12. Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 
ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα σχετικά μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές. Πρέπει να βασίζεται σε διεξοδικό 
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και 
άλλους εθνικούς ενδιαφερόμενους 
κύκλους και πρέπει να λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται 
στην κρατική δράση λόγω των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των εν λόγω 
παραγόντων. Πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον και τις περιστάσεις του οικείου 
κράτους μέλους και να καλύπτει τους 
κύριους τομείς της οικονομικής πολιτικής, 
όπου μπορεί να περιλαμβάνονται η 
δημοσιονομική πολιτική, οι αγορές 
εργασίας, οι αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών και η κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.
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Or. en

Τροπολογία 54
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Κάθε κράτος μέλος που αποτελεί 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικών 
ανισορροπιών πρέπει να καταρτίζει σχέδιο 
διορθωτικής δράσης που θα καθορίζει τις 
λεπτομέρειες των πολιτικών του που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου. Το σχέδιο 
διορθωτικής δράσης πρέπει να 
περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. 
Πρέπει να έχει την έγκριση του 
Συμβουλίου με βάση έκθεση της 
Επιτροπής.

15. Κάθε κράτος μέλος που αποτελεί 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικών 
ανισορροπιών πρέπει να καταρτίζει σχέδιο 
διορθωτικής δράσης που θα καθορίζει τις 
λεπτομέρειες των πολιτικών του που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου. Το σχέδιο 
διορθωτικής δράσης πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα των 
ανισορροπιών, να περιορίζεται στις 
πλευρές πολιτικής που βρίσκονται υπό 
τον θεμιτό έλεγχο των δημόσιων αρχών 
και να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για 
την εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων. Πρέπει να έχει την έγκριση του 
Συμβουλίου με βάση έκθεση της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 55
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Στην Επιτροπή πρέπει να δοθεί η 
εξουσία να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ όσον αφορά τον πίνακα 
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση είναι απαραίτητες 
για να ορισθεί κατάλογος σχετικών 
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δεικτών που θα περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων και να προσαρμοσθούν η 
σύνθεση των δεικτών, τα κατώφλια και η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και με τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 56
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού είναι πλήρως συνεπείς με 
οριζόντιες ρήτρες της ΣΛΕΕ, και ιδίως 
τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11 και το άρθρο 153, 
παράγραφος 5, καθώς και με διατάξεις 
του Πρωτοκόλλου 26.

Or. en

Τροπολογία 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι
μακροοικονομικές εξελίξεις που 
επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός 

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι μέσες 
μονίμως αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ 
συνολικής ζήτησης και συνολικής 
προσφοράς, που οδηγούν σε συστηματικό 
πλεόνασμα ή έλλειμμα στη συνολική 
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κράτους μέλους ή της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, ή της Ένωσης 
συνολικά.

αποταμιευτική θέση μιας οικονομίας, 
που επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, ή της 
κοινωνικής συνοχής, ενός κράτους μέλους, 
της ευρωζώνης, ή της Ένωσης συνολικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να οικοδομηθεί μια καλώς λειτουργούσα διαδικασία χάραξης πολιτικής, 
απαιτείται ένας γενικός αλλά ακριβής ορισμός ο οποίος να καλύπτει όλους τους ενδεχόμενους 
τύπους ανισορροπιών. Η τροπολογία παρέχει έναν τέτοιο ορισμό.

Τροπολογία 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις που 
επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός 
κράτους μέλους ή της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, ή της Ένωσης 
συνολικά.

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις που 
επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ή την 
ανταγωνιστικότητα ενός κράτους μέλους 
ή της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, ή της Ένωσης συνολικά.

Or. en

Τροπολογία 59
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις που 

(α) ως «ανισορροπίες» νοούνται οι μέσες 
μονίμως αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ 
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επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός 
κράτους μέλους ή της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, ή της Ένωσης 
συνολικά.

συνολικής ζήτησης και συνολικής 
προσφοράς, που οδηγούν σε συστηματικό 
πλεόνασμα ή έλλειμμα στη συνολική 
αποταμιευτική θέση μιας οικονομίας, 
που επηρεάζουν δυσμενώς, ή έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν δυσμενώς, την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, ή της 
κοινωνικής συνοχής, ενός κράτους μέλους, 
της ευρωζώνης, ή της Ένωσης συνολικά..

Or. en

Τροπολογία 60
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ως «υπερβολικές ανισορροπίες» 
νοούνται οι σοβαρές ανισορροπίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών 
που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη 
λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης.

(β) ως "υπερβολικές ανισορροπίες" 
νοούνται μακροοικονομικές ανισορροπίες 
μέσα στη ζώνη της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης, οι οποίες 
διαταράσσουν την ομαλή και βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη, καταρτίζει ενδεικτικό 
πίνακα αποτελεσμάτων ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση του έγκαιρου εντοπισμού και 

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καταρτίζει ενδεικτικό πίνακα 
αποτελεσμάτων ως εργαλείο για τη 
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της παρακολούθησης των ανισορροπιών. διευκόλυνση του έγκαιρου εντοπισμού και 
της παρακολούθησης των ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 62
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη, καταρτίζει ενδεικτικό 
πίνακα αποτελεσμάτων ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση του έγκαιρου εντοπισμού και 
της παρακολούθησης των ανισορροπιών.

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καταρτίζει ενδεικτικό πίνακα 
αποτελεσμάτων ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση του έγκαιρου εντοπισμού και 
της παρακολούθησης των ανισορροπιών
ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους 
όρους που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 4 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 63
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη, καταρτίζει ενδεικτικό 
πίνακα αποτελεσμάτων ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση του έγκαιρου εντοπισμού και 
της παρακολούθησης των ανισορροπιών.

1. Η Επιτροπή, μετά από ευρείες 
διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη μέλη και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταρτίζει 
ενδεικτικό πίνακα αποτελεσμάτων ως 
εργαλείο για τη διευκόλυνση του έγκαιρου 
εντοπισμού και της παρακολούθησης των 
ανισορροπιών.

Or. en
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Τροπολογία 64
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει 
ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια 
για τους δείκτες αυτούς, τα οποία θα 
χρησιμεύουν ως όρια προειδοποίησης. Τα 
κατώφλια που θα εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. 
Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει ενδεικτικά 
κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια για τους 
δείκτες αυτούς, τα οποία θα χρησιμεύουν 
ως όρια προειδοποίησης. Τα κατώφλια που 
θα εφαρμόζονται στα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα
κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει 
ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα 
κατώφλια για τους δείκτες αυτούς, τα 
οποία θα χρησιμεύουν ως όρια 
προειδοποίησης. Τα κατώφλια που θα 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών,
μακροχρηματοπιστωτικών και κοινωνικών 
δεικτών για τα κράτη μέλη. Αυτοί
επιτρέπουν να ανιχνεύονται σοβαρές
δυσαρμονίες μεταξύ συνολικής ζήτησης
και προσφοράς και μεταξύ του
εισοδήματος και της κατανάλωσης μιας 
οικονομίας. Οι κοινωνικοί δείκτες
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δείκτες
σχετικά με τις ανισότητες, τη συχνότητα 
των χαμηλών αμοιβών, τους
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εργαζόμενους φτωχούς, το μερίδιο του 
εργασιακού εισοδήματος στο συνολικό 
ΑΕΠ και τα μοναδιαία ποσοστά κέρδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αξιοποιεί και προεκτείνει τον ορισμό των ανισορροπιών όπως παρέχεται στην
τροπολογία 1. Επιβάλλεται να συμπεριληφθούν κοινωνικοί δείκτες, ιδίως για τις ανισότητες, 
δεδομένου ότι οι μεγάλες και/ή αυξανόμενες ανισότητες αποτελούν βασική αιτία για υπέρμετρες 
αποταμιεύσεις στην κορυφή της κλίμακας των εισοδημάτων και υπέρμετρη υπερχρέωση στα 
χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια.

Τροπολογία 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει 
ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια 
για τους δείκτες αυτούς, τα οποία θα 
χρησιμεύουν ως όρια προειδοποίησης. Τα 
κατώφλια που θα εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών, κοινωνικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών, οι 
οποίοι είναι επαρκείς για τη μέτρηση της 
οικονομικής ισορροπίας και της 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών 
σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή μπορεί να ορίσει ενδεικτικά 
κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια για τους 
δείκτες αυτούς, τα οποία θα χρησιμεύουν 
ως όρια προειδοποίησης. Τα κατώφλια που 
θα εφαρμόζονται στα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι δείκτες κατοχυρωθούν στον κανονισμό θα επηρεασθεί αρνητικά η ευελιξία που είναι
απαραίτητο να έχει η διαδικασία. Η απόφαση σχετικά με την επιλογή των δεικτών πρέπει, 
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απεναντίας, να αφεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμβολή από 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 67
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει 
ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια 
για τους δείκτες αυτούς, τα οποία θα 
χρησιμεύουν ως όρια προειδοποίησης. Τα 
κατώφλια που θα εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά δεικτών 
κατάλληλων για την ανίχνευση του 
κινδύνου δυνητικών μακροοικονομικών
και μακροχρηματοπιστωτικών 
ανισορροπιών σε επίπεδο Ένωσης και 
κρατών μελών. Η Επιτροπή μπορεί να 
ορίσει ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα 
κατώφλια για τους δείκτες αυτούς, τα 
οποία θα χρησιμεύουν ως όρια 
προειδοποίησης. Τα κατώφλια για τις 
εξωτερικές ανισορροπίες θα 
αναδεικνύουν συμμετρικώς υπερβολικά 
ελλείμματα όσο και υπερβολικά 
πλεονάσματα. Τα κατώφλια που θα 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη με νόμισμα 
το ευρώ μπορούν να είναι διαφορετικά από 
εκείνα που θα εφαρμόζονται στα άλλα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 68
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών και 

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών, 
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μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει
ενδεικτικά κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια 
για τους δείκτες αυτούς, τα οποία θα 
χρησιμεύουν ως όρια προειδοποίησης. Τα 
κατώφλια που θα εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να είναι 
διαφορετικά από εκείνα που θα 
εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη.

μακροχρηματοπιστωτικών και κοινωνικών 
δεικτών για τα κράτη μέλη. Έτσι θα
καταστεί δυνατό να ανιχνεύονται σοβαρές
δυσαρμονίες μεταξύ συνολικής ζήτησης
και προσφοράς και μεταξύ του 
εισοδήματος και της κατανάλωσης μιας 
οικονομίας, και να αντικατοπτρίζονται 
βραχυπρόθεσμες, διαρθρωτικές και 
μακροπρόθεσμες τάσεις. Η Επιτροπή 
ορίζει ενδεικτικά και συμμετρικά
κατώτατα ή ανώτατα κατώφλια για τους 
δείκτες αυτούς, τα οποία θα χρησιμεύουν 
ως όρια προειδοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο κατάλογος των δεικτών που 
πρόκειται να συμπεριληφθούν στον 
πίνακα αποτελεσμάτων, καθώς και τα 
κατώφλια, πρέπει να επιτρέπουν την 
ανίχνευση εσωτερικών και εξωτερικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι δείκτες κατοχυρωθούν στον κανονισμό θα επηρεασθεί αρνητικά η ευελιξία που είναι
απαραίτητο να έχει η διαδικασία. Η απόφαση σχετικά με την επιλογή των δεικτών πρέπει, 
απεναντίας, να αφεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμβολή από 
εμπειρογνώμονες.
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Τροπολογία 70
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τα άρθρο -12 α, και υπό τους 
όρους των άρθρων -12 β και -12 γ, η 
Επιτροπή εγκρίνει μέτρα προς ορισμό 
των σχετικών δεικτών και κατωφλίων 
που πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
πίνακα αποτελεσμάτων. Ο κατάλογος των 
δεικτών περιλαμβάνει τα εξής σύνολα 
δεικτών:
- εσωτερικές ανισορροπίες, μεταξύ των
οποίων ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, 
ανισότητες εισοδήματος, 
παραγωγικότητα πόρων, εναρμονισμένος 
δείκτης τιμών καταναλωτή, ιδιωτική και 
δημόσια έρευνα και ανάπτυξη, 
εκπαίδευση, ποσοστό απασχόλησης σε 
ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, 
εδαφική συνοχή, εξέλιξη της τιμής των 
στοιχείων ενεργητικού με ιδιαίτερη 
προσοχή στην αγορά ακινήτων, και 
χρηματοπιστωτικές αγορές·
- εξωτερικές ανισορροπίες, μεταξύ των
οποίων ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
με ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργειακή 
συνιστώσα του, καθαρά ξένα 
χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού 
ως μερίδιο του ΑΕΠ, συνολικές εξαγωγές 
υψηλής τεχνολογίας προς τον υπόλοιπο 
κόσμο ως ποσοστό του συνόλου.

Or. en

Τροπολογία 71
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Διεξάγεται διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου όσον αφορά τα σχέδια δεικτών 
που σχετίζονται με τη σταθερότητα της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 72
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Διεξάγεται διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον 
αφορά τους δείκτες που συνδέονται με τις 
εξελίξεις των τιμών των στοιχείων 
ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 73
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με τα άρθρο -12 α, και υπό τους 
όρους των άρθρων -12 β και -12 γ, η 
Επιτροπή εγκρίνει μέτρα προς ορισμό 
των σχετικών δεικτών που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 
αποτελεσμάτων. Ο κατάλογος των 
δεικτών περιλαμβάνει τα εξής σύνολα 
δεικτών:
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(α) εσωτερικές ανισορροπίες, μεταξύ των 
οποίων το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος 
και η εξέλιξή τους· εσωτερικές 
ανισότητες εισοδήματος· ποσοστά 
ανεργίας· η συχνότητα των 
χαμηλόμισθων και των εργαζόμενων 
φτωχών, το μερίδιο του εργασιακού 
εισοδήματος ως ποσοστό του συνολικού 
ΑΕΠ και τα μοναδιαία ποσοστά κέρδους 
και οι εξελίξεις στις τιμές των στοιχείων 
ενεργητικού με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αγορά ακινήτων, καθώς και στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·
(β) εξωτερικές ανισορροπίες, μεταξύ των 
οποίων η σύνθεση, το ισοζύγιο και η 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών· η 
εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των 
εξαγωγών στις αγορές της Ένωσης και 
των τρίτων κρατών· και οι καθαρές 
θέσεις σε περιουσιακά στοιχεία στο 
εξωτερικό·
(γ) εξελίξεις στην εσωτερική αγορά, 
μεταξύ των οποίων η κυλιόμενη μέση 
τιμή πενταετίας για τη συγκριτική 
πραγματική αύξηση της οικονομίας· ο 
δείκτης της αύξησης της οικονομίας και 
της δυναμικής της απασχόλησης, 
περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
σύνθεσης του προϊόντος και των 
δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων 
στην έρευνα και ανάπτυξη· και οι ροές 
άμεσων ξένων επενδύσεων από την 
Ένωση και τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 74
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά την 4. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά την 
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καταλληλότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης των δεικτών, των κατωφλίων 
που έχουν καθοριστεί και της 
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και θα 
τον αναπροσαρμόζει εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της ικανότητάς του να εντοπίζει 
τις νεοεμφανιζόμενες ανισορροπίες και να 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Οι 
αλλαγές στην υποκείμενη μεθοδολογία και 
στη σύνθεση του πίνακα αποτελεσμάτων 
καθώς και τα σχετικά κατώφλια θα 
δημοσιοποιούνται.

καταλληλότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης των δεικτών, των κατωφλίων 
που έχουν καθοριστεί και της 
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και 
μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο -12 α και υπό τους 
όρους των άρθρων -12 β και -12 γ θα τον 
αναπροσαρμόζει εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της ικανότητάς του να εντοπίζει 
τις νεοεμφανιζόμενες ανισορροπίες και να 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. Οι 
αλλαγές στην υποκείμενη μεθοδολογία και 
στη σύνθεση του πίνακα αποτελεσμάτων 
καθώς και τα σχετικά κατώφλια θα 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 75
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει 
τις κινήσεις των δεικτών στις σωστές τους 
διαστάσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό δείκτη που μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό των 
ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο. Η 
έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση της 
ανταγωνιστικότητας και θέτει τις κινήσεις 
των δεικτών στις σωστές τους διαστάσεις, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό και
χρηματοπιστωτικό δείκτη που μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό των 
ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο. Η 
έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.
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Or. de

Τροπολογία 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει 
τις κινήσεις των δεικτών στις σωστές τους 
διαστάσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό δείκτη που μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό των 
ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο. Η 
έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει 
τις κινήσεις των δεικτών στις σωστές τους 
διαστάσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό ή διαρθρωτικό δείκτη 
που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό 
των ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο. 
Η έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 77
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει 
τις κινήσεις των δεικτών στις σωστές τους 
διαστάσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό και 

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει θεμελιωμένη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει 
τους δείκτες στις σωστές τους διαστάσεις. 
Οι βέλτιστες πρακτικές λαμβάνονται 
υπόψη. Η έκθεση αναφέρει επίσης εάν η 
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χρηματοπιστωτικό δείκτη που μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό των 
ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο. Η 
έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.

υπέρβαση των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών εντός του σχετικού κράτους 
μέλους, εντός άλλου κράτους μέλους ή σε 
ολόκληρη την Ένωση ως σύνολο. 
Λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαθέσιμες 
πληροφορίες και δεν συνάγονται 
συμπεράσματα από τον πίνακα 
αποτελεσμάτων μόνον βάσει των 
δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 78
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο συζητά και 
εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής. Η Ευρωομάδα 
συζητά την έκθεση στο βαθμό που αυτή 
αφορά, άμεσα ή έμμεσα, κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ.

4. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο συζητά και 
εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής. Η αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μπορεί να διοργανώνει δημόσιες 
συζητήσεις με θέμα την έκθεση της 
Επιτροπής. Η Ευρωομάδα συζητά την 
έκθεση στο βαθμό που αυτή αφορά, άμεσα 
ή έμμεσα, κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 79
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στο 
Συμβούλιο και την Ευρωομάδα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή προβαίνει σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση για κάθε κράτος μέλος που 
θεωρεί ότι πλήττεται από ανισορροπίες ή 
διατρέχει κίνδυνο ανισορροπιών. Η 
αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση 
του κατά πόσον το εν λόγω κράτος μέλος 
πλήττεται από ανισορροπίες, και κατά 
πόσον οι ανισορροπίες αυτές συνιστούν 
υπερβολικές ανισορροπίες.

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στο 
Συμβούλιο και την Ευρωομάδα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η 
Επιτροπή προβαίνει σε εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση για κάθε κράτος μέλος που 
θεωρεί ότι πλήττεται από ανισορροπίες ή 
διατρέχει κίνδυνο ανισορροπιών. Η 
αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση 
του κατά πόσον το εν λόγω κράτος μέλος 
πλήττεται από ανισορροπίες, και κατά 
πόσον οι ανισορροπίες αυτές συνιστούν 
υπερβολικές ανισορροπίες. Η 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση βασίζεται 
σε λεπτομερείς διερευνήσεις ενός ευρέος 
φάσματος οικονομικών μεταβλητών και 
αναγνωρίζει τις εθνικές ιδιαιτερότητες 
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και τον 
κοινωνικό διάλογο.

Or. en

Τροπολογία 80
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ανάλογα με την περίπτωση, εάν το υπό 
εξέταση κράτος μέλος έχει λάβει 
κατάλληλα μέτρα ανταποκρινόμενο στις 
συστάσεις ή τις προσκλήσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης και 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 10 του 
παρόντος κανονισμού·

(a) ανάλογα με την περίπτωση, εάν το υπό 
εξέταση κράτος μέλος έχει λάβει
κατάλληλα μέτρα ανταποκρινόμενο στις 
συστάσεις ή τις προσκλήσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης και 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 10 του 
παρόντος κανονισμού καθώς και όλες τις 
οικονομικές, κοινωνικές και τις άλλες 
σημαντικές συνέπειες των ως άνω 
συστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 81
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την αρχική αιτία των ανισορροπιών 
που εντοπίζονται, περιλαμβανομένων 
βαθιών εμπορικών και 
χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών, των
δευτερογενών επιπτώσεων των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών και του ασύμμετρου αντικτύπου 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
ζώνης του ευρώ, οπότε η Επιτροπή 
εγκρίνει αρμόζοντα μέτρα λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 82
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Υπό κανονικές συνθήκες τα 
αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης
επισκόπησης παρουσιάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο του Εξαμήνου.

Or. en
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Τροπολογία 83
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. παρατηρεί ότι οι συστάσεις της 
Επιτροπής δεν πρέπει να παρεμβαίνουν 
σε τομείς όπως η διαμόρφωση των 
μισθών, οι οποίοι ξεφεύγουν ρητά από τη 
σφαίρα αρμοδιοτήτων της Ένωσης· 
θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται ύψιστη 
σημασία στις εθνικές πρακτικές και 
παραδόσεις της αγοράς εργασίας και ότι 
αυτές πρέπει να είναι καθοριστικές στον 
προσδιορισμό όλων των συστάσεων που 
αφορούν τις ευθύνες των κοινωνικών 
εταίρων ή την ιδιαίτερη θέση τους στον 
κοινωνικό διάλογο·

Or. sv

Τροπολογία 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει συστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, δηλώνοντας την ύπαρξη 
υπερβολικής ανισορροπίας και 
συνιστώντας στο οικείο κράτος μέλος να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω 
συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 
ανισορροπιών και ορίζουν λεπτομερώς τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
και την προθεσμία εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να λάβει αυτά 
τα διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο 
μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, ύστερα από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους 
Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
δηλώνοντας την ύπαρξη υπερβολικής 
ανισορροπίας και συνιστώντας στο οικείο 
κράτος μέλος να λάβει διορθωτικά μέτρα. 
Οι εν λόγω συστάσεις διευκρινίζουν τη 
φύση των ανισορροπιών και ορίζουν 
λεπτομερώς τα διορθωτικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν και την προθεσμία 
εντός της οποίας το οικείο κράτος μέλος 
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παράγραφος 4 της Συνθήκης, να 
δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

πρέπει να λάβει αυτά τα διορθωτικά μέτρα. 
Το Συμβούλιο μπορεί, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 121 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης, να δημοσιοποιήσει τις 
συστάσεις του.

Or. en

Τροπολογία 85
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει συστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, δηλώνοντας την ύπαρξη 
υπερβολικής ανισορροπίας και 
συνιστώντας στο οικείο κράτος μέλος να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω 
συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 
ανισορροπιών και ορίζουν λεπτομερώς τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
και την προθεσμία εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να λάβει αυτά 
τα διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο 
μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, να 
δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει συστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, δηλώνοντας την ύπαρξη 
υπερβολικής ανισορροπίας και 
συνιστώντας στο οικείο κράτος μέλος να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω 
συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 
ανισορροπιών και εκθέτουν τα διορθωτικά 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν και την 
προθεσμία εντός της οποίας το οικείο 
κράτος μέλος λαμβάνει αυτά τα 
διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο μπορεί, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, να 
δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

Or. en

Τροπολογία 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συστάσεις που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 2 συμμορφώνονται με τους 
στόχους της Ένωσης όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συστάσεις 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη το άρθρο 153 
ΣΛΕΕ, καθώς και τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συστάσεις 
σέβονται επίσης αυστηρά την 
ιδιαιτερότητα κάθε κράτους μέλους, και 
ιδίως το μοντέλο εργασιακών σχέσεων 
και κοινωνικού διαλόγου του. Δίνεται 
επίσης η δέουσα προσοχή στη συμμετρία 
των συστάσεων, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι υπέρμετρες 
εξοικονομήσεις εξίσου κατηγορηματικά 
όσο και οι καταστάσεις υπέρμετρης 
χρέωσης των οικονομιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδιανόητο η νέα διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών να λειτουργεί σε αντίφαση με 
την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Πρέπει να καταβληθεί φροντίδα ώστε η διαδικασία των υπερβολικών 
ανισορροπιών να μη γίνει "αντισυνταγματική". 

Τροπολογία 87
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 συμμορφώνονται με τους 
στόχους της Ένωσης όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συστάσεις 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη το άρθρο 153 
ΣΛΕΕ, καθώς και τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συστάσεις 
σέβονται επίσης αυστηρά την 
ιδιαιτερότητα κάθε κράτους μέλους, και 
ιδίως το μοντέλο εργασιακών σχέσεων 
και κοινωνικού διαλόγου του. Δίνεται 
επίσης η δέουσα προσοχή στη συμμετρία 
των συστάσεων, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι υπέρμετρες 
εξοικονομήσεις εξίσου κατηγορηματικά 
όσο και οι καταστάσεις υπέρμετρης 
χρέωσης των οικονομιών.

Or. en

Τροπολογία 88
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος για το οποίο κινείται 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
υποβάλλει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή εντός 
προθεσμίας που θα καθορίζεται στις 
συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7. Το 
σχέδιο διορθωτικών ενεργειών ορίζει 
συγκεκριμένες και σαφείς ενέργειες 
πολιτικής τις οποίες το οικείο κράτος 
μέλος έχει εφαρμόσει ή σκοπεύει να 
εφαρμόσει και περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

1. Κάθε κράτος μέλος για το οποίο κινείται 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
υποβάλλει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή εντός 
προθεσμίας που θα καθορίζεται στις 
συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7. Το 
σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
χρησιμοποιεί όλους τους σχετικούς 
μηχανισμούς πολιτικής υπό τον έλεγχο 
των δημόσιων αρχών, λαμβάνοντας 
υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και 
άλλων εθνικών ενδιαφερόμενων κύκλων. 
Το σχέδιο ορίζει συγκεκριμένες και σαφείς 
ενέργειες πολιτικής τις οποίες το οικείο 
κράτος μέλος έχει εφαρμόσει ή σκοπεύει 
να εφαρμόσει και περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

Or. en
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Τροπολογία 89
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μετά την έκθεση προόδου που 
υποβάλλει το κράτος μέλος, ο Πρόεδρος 
της ευρωομάδας και ο αρμόδιος 
επίτροπος υποβάλλουν έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 90
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο, εφόσον καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
προβεί στις συνιστώμενες διορθωτικές 
ενέργειες, και μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, εκδίδει αναθεωρημένες 
συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7, μετά 
από σύσταση της Επιτροπής, οι οποίες 
ορίζουν άλλη προθεσμία για τις 
διορθωτικές ενέργειες, στο πέρας της 
οποίας θα διεξαχθεί άλλη αξιολόγηση 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
το κράτος μέλος δεν έχει προβεί στις 
συνιστώμενες διορθωτικές ενέργειες, η 
Επιτροπή ζητεί από το κράτος μέλος να 
εξηγήσει τους λόγους και στη συνέχεια 
εκδίδει σύσταση που ορίζει, όπου
κρίνεται σκόπιμο, το χρονοδιάγραμμα και 
επαναλαμβάνει, αναθεωρεί ή ακυρώνει το 
εγκριθέν σχέδιο δράσης.

Or. en

Τροπολογία 91
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12
Επισκέψεις διαλόγου και εποπτείας
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει μόνιμο 
διάλογο με τις αρχές των κρατών μελών 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πραγματοποιεί σε όλα τα κράτη 
μέλη επισκέψεις για τακτικό διάλογο και, 
κατά περίπτωση, εποπτεία.
2. Κατά τη διοργάνωση των επισκέψεων 
διαλόγου και εποπτείας, η Επιτροπή 
διαβιβάζει, εφόσον ενδείκνυται, τα 
προσωρινά πορίσματά της στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ώστε να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
3. Στο πλαίσιο των επισκέψεων διαλόγου, 
η Επιτροπή επισκοπεί την τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση στο κράτος μέλος 
και εντοπίζει κινδύνους ή δυνητικές 
δυσκολίες σε σχέση με τη συμμόρφωση 
προς τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού.
4. Στο πλαίσιο των επισκέψεων 
εποπτείας, η Επιτροπή παρακολουθεί τις 
διαδικασίες και επαληθεύει ότι τα μέτρα 
έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 
που έλαβαν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού. Επισκέψεις εποπτείας 
διεξάγονται οσάκις έχουν εκδοθεί 
συστάσεις. Η Επιτροπή μπορεί να 
προσκαλεί εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή 
άλλων σχετικών θεσμικών οργάνων για 
να συμμετάσχουν στις επισκέψεις 
εποπτείας.
5. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
σχετικά με τις διαπιστώσεις των 
επισκέψεων διαλόγου και εποπτείας.
6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των 
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επισκέψεων διαλόγου και εποπτείας. 
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε 
εθελοντική βάση τα κράτη μέλη παρέχουν 
τη συνδρομή όλων των σχετικών εθνικών 
αρχών για την προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση των επισκέψεων 
διαλόγου και εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 92
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12a
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 3, παράγραφος 3 α 
και παράγραφος 4 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων ετών από …*. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες το αργότερο 
έξι μήνες πριν από τη λήξη της 
τετραετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους 
της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο -
12 β.
2. Μόλις εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η αρμοδιότητα για την έκδοση 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα -12 β και -12 γ.
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_____
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 93
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 3, παράγραφος 3 α 
και παράγραφος 4 μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση 
αρμοδιοτήτων προσπαθεί να ενημερώνει 
το άλλο θεσμικό όργανο και την 
Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες που θα 
μπορούσαν να ανακληθούν.
3. Η απόφαση της ανάκλησης περατώνει 
την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως 
σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που διευκρινίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την ισχύ των πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που ήδη ισχύουν. 
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 94
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12 γ
Αντιρρήσεις κατά πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός περιόδου τριών μηνών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες.
2. Εάν κατά τη λήξη της χρονικής 
περιόδου στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 1 ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν έχει 
εκφράσει αντίρρηση στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εγείρουν 
αντιρρήσεις.
3. Εάν, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη κατά τη διάρκεια της περιόδου 
στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1, 
η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 296 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το θεσμικό όργανο που εκφράζει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 95
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12 δ
Επανεξέταση
1. Έως τις … * και εν συνεχεία ανά 
τριετία η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έκθεση αξιολογεί μεταξύ 
άλλων:
(α) το εάν οι δείκτες και τα κατώφλια του 
πίνακα αποτελεσμάτων έχουν επιτύχει να 
εντοπίσουν νεοεμφανιζόμενες 
ανισορροπίες και να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξή τους·
(β) την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην 
πράξη στον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών σύμφωνα με την ΣΛΕΕ.
2. Η έκθεση και οιεσδήποτε συνοδευτικές 
προτάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: xxx 
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en



PE458.550v02-00 36/40 AM\857350EL.doc

EL

Τροπολογία 96
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 3, παράγραφος 2 α 
και παράγραφος 4 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων ετών από …*. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες το αργότερο 
έξι μήνες πριν από τη λήξη της 
τετραετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο -12α.
2. Μόλις εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα -12α και -12β.
* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 97
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12a
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσιοδότηση στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 3, παράγραφος 2 α 
και παράγραφος 4 μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση 
αρμοδιοτήτων προσπαθεί να ενημερώνει 
το άλλο θεσμικό όργανο και την 
Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες που θα 
μπορούσαν να ανακληθούν.
3. Η απόφαση της ανάκλησης περατώνει 
την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως 
σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που διευκρινίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την ισχύ των πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που ήδη ισχύουν. 
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 98
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12β
Αντιρρήσεις κατά πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση
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1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός περιόδου τριών μηνών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες.
2. Εάν κατά τη λήξη της χρονικής 
περιόδου στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 1 ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν έχει 
εκφράσει αντίρρηση στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εγείρουν 
αντιρρήσεις.
3. Εάν, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη κατά τη διάρκεια της περιόδου 
στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1, 
η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 296 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το θεσμικό όργανο που εκφράζει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en
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Τροπολογία 99
Sven Giegold

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12 γ
Επανεξέταση
1. Έως τις … * και εν συνεχεία ανά 
τριετία η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η έκθεση αξιολογεί μεταξύ 
άλλων:
(a) το εάν οι δείκτες και τα κατώφλια του 
πίνακα αποτελεσμάτων έχουν επιτύχει να 
εντοπίσουν νεοεμφανιζόμενες 
ανισορροπίες και να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξή τους·
(b) την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην 
πράξη στον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών σύμφωνα με την ΣΛΕΕ.
2. Η έκθεση και οιεσδήποτε συνοδευτικές 
προτάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: xxx 
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 100
Jürgen Klute

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – 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 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει
όταν έχουν αποκατασταθεί ομαλές 
οικονομικές συνθήκες και όταν 
εξασφαλίζεται, με την αποτελεσματική 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, ότι τα κρατικά ομόλογα έχουν 
πάψει να αποτελούν αντικείμενο 
κερδοσκοπίας·.

Or. en


