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Τροπολογία 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες των αποκαλούμενων μέτρων για τη «δημοσιονομική εξυγίανση» είναι σαφείς. Θα 
πρέπει να: ανακληθεί η οικονομική διακυβέρνηση, το σύμφωνο για το ευρώ + και το σύμφωνο 
για τον προϋπολογισμό - και να αντικατασταθεί το σύμφωνο σταθερότητας με ένα πραγματικό 
σύμφωνο απασχόλησης και κοινωνικής προόδου - να προωθηθεί η απασχόληση, η κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη με περισσότερα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχής, να 
δημιουργηθεί ένα ταμείο αλληλεγγύης για να υποστηρίξει τις χώρες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης 
από απόψεως παραγωγής, σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών και δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης με δικαιώματα

Τροπολογία 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές 
πολιτικές ως ένα θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και ότι οι δημοσιονομικές 
πολιτικές πρέπει να κατευθύνονται από 
την ανάγκη χρηστής διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών και ότι οι 
οικονομικές τους πολιτικές δεν θα πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο την σωστή 
λειτουργία της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης.

(1) Η συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές 
πολιτικές ως ένα θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος.
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Τροπολογία 18
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση 
θα λάβει υπόψη τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, τον 
αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 
και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας όταν θα καθορίζει και 
θα εφαρμόζει τις πολιτικές και τις 
δραστηριότητές της.

Or. en

Τροπολογία 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτεί «κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των 
δραστηριοτήτων της η Ένωση να 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την ενίσχυση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, τον 
αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 
και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
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επιμόρφωσης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι τροποποιήσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης βελτιώνουν 
την καθοδήγηση και, όσον αφορά τα κράτη 
μέλη που έχουν έως νόμισμα το ευρώ, 
ενισχύουν τα κίνητρα για την χάραξη και 
την εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής και για την αποφυγή των 
υπερβολικών δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Οι διατάξεις αυτές έχουν 
δημιουργήσει ένα πιο εύρωστο πλαίσιο στο 
επίπεδο της Ένωσης για την εποπτεία των 
εθνικών οικονομικών πολιτικών.

(3) Οι τροποποιήσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης βελτιώνουν 
την καθοδήγηση και, όσον αφορά τα κράτη 
μέλη που έχουν έως νόμισμα το ευρώ, 
ενισχύουν τα κίνητρα για την χάραξη και 
την εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής και για την αποφυγή των 
υπερβολικών δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Οι διατάξεις αυτές έχουν 
δημιουργήσει ένα πιο εύρωστο πλαίσιο στο 
επίπεδο της Ένωσης για την εποπτεία των 
εθνικών οικονομικών πολιτικών. Μία 
ενισχυμένη εποπτεία των κοινωνικών 
πολιτικών που θα συνδέεται με τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα 
πρέπει να προστεθεί στις εν λόγω 
διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι τροποποιήσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης βελτιώνουν 
την καθοδήγηση και, όσον αφορά τα κράτη 

(3) Οι τροποποιήσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης βελτιώνουν 
την καθοδήγηση και, όσον αφορά τα κράτη 
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μέλη που έχουν έως νόμισμα το ευρώ, 
ενισχύουν τα κίνητρα για την χάραξη και 
την εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής και για την αποφυγή των 
υπερβολικών δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων. Οι διατάξεις αυτές έχουν 
δημιουργήσει ένα πιο εύρωστο πλαίσιο 
στο επίπεδο της Ένωσης για την εποπτεία 
των εθνικών οικονομικών πολιτικών.

μέλη που έχουν έως νόμισμα το ευρώ, 
ενισχύουν τα κίνητρα για την χάραξη και 
την εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής και για την αποφυγή των 
υπερβολικών δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 22
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη 
συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου 2010, 
ενέκρινε μια νέα στρατηγική για θέσεις 
απασχόλησης και ανάπτυξη, τη 
στρατηγική ΕΕ 2020, που θα επιτρέψει 
στην Ένωση να εξέλθει ισχυρότερη από 
την κρίση και να στρέψει την οικονομία 
της προς έξυπνη, αειφόρο και συνεκτική 
ανάπτυξη, που θα συνοδεύεται από υψηλό 
επίπεδο ποιότητας της απασχόλησης, 
παραγωγικότητα και κοινωνική συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 23
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην στρατηγική Ευρώπη 2020 για 
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την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης και τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μέσω των 
εθνικών προγραμμάτων τους 
μεταρρύθμισης.

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Η Ένωση έχει δεσμευθεί σε μία 
στρατηγική ανάπτυξης και δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης «Ευρώπη 2020» 
που περιέχει στόχους στους τομείς της 
απασχόλησης, της ένδειας, της 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας και του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών.

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επωφελούνται από τη θέσπιση 
καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων.
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Τροπολογία 26
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών.

(5) Η ευρωστία και η αειφορία των 
δημόσιων οικονομικών διασφαλίζεται 
ευκολότερα στο στάδιο του 
προγραμματισμού και τα σοβαρά λάθη 
πρέπει να εντοπίζονται όσο το δυνατό πιο 
έγκαιρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επωφελούνται όχι μόνο από τη θέσπιση 
καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών.

(5) Η αειφορία των δημόσιων οικονομικών 
διασφαλίζεται ευκολότερα στο στάδιο του 
προγραμματισμού και τα σοβαρά λάθη 
πρέπει να εντοπίζονται όσο το δυνατό πιο 
έγκαιρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επωφελούνται όχι μόνο από τη θέσπιση 
καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών.

Or. en
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Τροπολογία 28
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών.

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 
δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών και των 
πολιτικών τους για την ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη 
που έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται 
ότι θα συγχρονίσει καλύτερα τις βασικές 
ενέργειες για την προετοιμασία των 
εθνικών προϋπολογισμών και θα 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του 
Ευρωπαϊκού εξαμήνου για το συντονισμό 
της δημοσιονομικής πολιτικής. Ο 
καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα 
συμβάλει στην ενίσχυση των συνεργειών 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών που έχουν 

διαγράφεται
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ως νόμισμα το ευρώ και θα διασφαλίσει 
ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον 
δέοντα τρόπο στην διαδικασία για την 
έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 30
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι θα 
συγχρονίσει καλύτερα τις βασικές 
ενέργειες για την προετοιμασία των 
εθνικών προϋπολογισμών και θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου για το συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο καθορισμός 
κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα 
συμβάλει στην ενίσχυση των συνεργειών 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών που έχουν 
ως νόμισμα το ευρώ και θα διασφαλίσει 
ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον 
δέοντα τρόπο στην διαδικασία για την 
έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού.

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι θα 
συγχρονίσει καλύτερα τις βασικές 
ενέργειες για την προετοιμασία των 
εθνικών προϋπολογισμών και θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου για το συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο καθορισμός 
κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα 
συμβάλει: α) στην ενίσχυση των 
συνεργειών διευκολύνοντας το συντονισμό 
των πολιτικών των κρατών μελών που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ· β) στην 
εγγύηση ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές 
θα ευθυγραμμισθούν με την στρατηγική 
ΕΕ 2020 και γ) θα διασφαλίσει ότι οι 
συστάσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον 
δέοντα τρόπο στη διαδικασία για την 
έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 31
Thomas Mann
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι θα 
συγχρονίσει καλύτερα τις βασικές 
ενέργειες για την προετοιμασία των 
εθνικών προϋπολογισμών και θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου για το συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο καθορισμός 
κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα 
συμβάλει στην ενίσχυση των συνεργειών 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών που έχουν 
ως νόμισμα το ευρώ και θα διασφαλίσει 
ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον 
δέοντα τρόπο στην διαδικασία για την 
έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού.

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι 
μπορεί να συγχρονίσει καλύτερα τα βασικά 
δεδομένα για την προετοιμασία των 
εθνικών προϋπολογισμών και θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου για το συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής και την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της αειφόρου απασχόλησης. Ο 
καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα 
συμβάλει στην ενίσχυση των συνεργειών 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών που έχουν 
ως νόμισμα το ευρώ και θα διασφαλίσει 
ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον 
δέοντα τρόπο στην διαδικασία για την 
έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
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αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς 
όρους οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην 
εθνική νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η 
ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα 
επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών κανόνων 
συνταγματικού χαρακτήρα κατά 
προτίμηση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η 
ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών να 
τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 33
Roger Helmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους 
οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική 
νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η 
ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα 

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους 
οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική 
νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η 
ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα 
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επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών κανόνων 
συνταγματικού χαρακτήρα κατά 
προτίμηση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η 
ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών να 
τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

επιτευχθεί μέσω εθνικών δεσμευτικών 
κανόνων, συνταγματικής φύσεως έτσι 
ώστε να αποδεικνύεται η ισχυρή δέσμευση 
των εθνικών αρχών να τηρήσουν το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 34
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους 
οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική 
νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η 
ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα 
επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών κανόνων 
συνταγματικού χαρακτήρα κατά 
προτίμηση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η 
ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών να 
τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους, καθώς και τους στόχους 
απασχόλησης και την αειφόρο ανάπτυξη, 
οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε επίπεδο 
Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους 
οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική 
νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η 
ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα 
επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών κανόνων 
συνταγματικού χαρακτήρα κατά 
προτίμηση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η 
ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών να 
τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 35
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις μπορούν να παρεμποδίσουν
την αποτελεσματικότητα του 
δημοσιονομικού προγραμματισμού και 
κατά συνέπεια να εξασθενίσουν τη 
δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία. Οι 
προβλέψεις ανεξάρτητων φορέων μπορούν 
να παράσχουν αντικειμενικές και 
ρεαλιστικές μακροοικονομικές 
προβλέψεις.

(8) Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα του δημοσιονομικού 
προγραμματισμού και κατά συνέπεια να 
εξασθενίσουν τη δέσμευση για 
δημοσιονομική πειθαρχία. Οι προβλέψεις 
ανεξάρτητων φορέων μπορούν να 
παράσχουν αντικειμενικές και ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές προβλέψεις.

Or. en

Τροπολογία 36
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις μπορούν να παρεμποδίσουν 
την αποτελεσματικότητα του 
δημοσιονομικού προγραμματισμού και 
κατά συνέπεια να εξασθενίσουν τη 
δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία. Οι 
προβλέψεις ανεξάρτητων φορέων μπορούν 
να παράσχουν αντικειμενικές και 
ρεαλιστικές μακροοικονομικές 
προβλέψεις.

(8)  Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις μπορούν να παρεμποδίσουν 
την αποτελεσματικότητα του 
δημοσιονομικού προγραμματισμού και 
κατά συνέπεια να εξασθενίσουν τη 
δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία. Οι 
προβλέψεις ανεξάρτητων φορέων μπορούν 
να παράσχουν αντικειμενικές και πλέον
ρεαλιστικές μακροοικονομικές 
προβλέψεις.

Or. en
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Τροπολογία 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όπως αποδείχθηκε από την κρίση 
δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα από την 
ανάγκη δημιουργίας κοινών 
χρηματοοικονομικών δικτύων ασφαλείας, 
τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις δημοσιονομικές τους 
πολιτικές. Κάθε κράτος μέλος που έχει ως 
νόμισμα το ευρώ πρέπει να 
συμβουλεύεται την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ πριν από την έγκριση οποιωνδήποτε 
σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της 
δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανότητα 
μετάδοσης των επιπτώσεων, έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των 
πιθανών επιπτώσεων για την ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεωρούν τα δημοσιονομικά 
τους προγράμματα ως κοινού 
ενδιαφέροντος και να τα υποβάλλουν 
στην Επιτροπή για λόγους 
παρακολούθησης πριν γίνουν δεσμευτικά. 
Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση, εν
ανάγκη, να εκδίδει γνώμη σχετικά με το 
σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος, 
την οποία τα κράτη μέλη και ειδικότερα 
οι δημοσιονομικές αρχές θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη κατά την διαδικασία 
ψήφισης του νόμου για τον 
προϋπολογισμό. Η γνώμη αυτή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της Ένωσης 
στον δημοσιονομικό τομέα θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
προετοιμασία των εθνικών 
προϋπολογισμών. Ειδικότερα, η γνώμη 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
εκτίμηση για το κατά πόσο τα 

διαγράφεται



PE483.671v01-00 16/50 AM\893420EL.doc

EL

δημοσιονομικά προγράμματα υλοποιούν 
τις δημοσιονομικές συστάσεις οι οποίες 
γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου. Η Επιτροπή πρέπει να είναι 
έτοιμη να παρουσιάσει αυτή τη γνώμη 
στο Κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους, εάν της ζητηθεί. Ο 
βαθμός στον οποίο θα έχει ληφθεί υπόψη 
η γνώμη αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται 
στην αξιολόγηση για την έκδοση 
απόφασης, εάν και όταν πληρούνται οι 
όροι, προκειμένου να κινηθεί κατά του 
οικείου κράτους μέλους η διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος, στο πλαίσιο 
της οποίας η μη τήρηση της έγκαιρης 
προειδοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός 
παράγοντας. Επίσης, με βάση τη 
συνολική αξιολόγηση των προγραμμάτων 
από την Επιτροπή, η Ευρωομάδα πρέπει 
να εξετάζει τη δημοσιονομική κατάσταση 
και τις προοπτικές της ευρωζώνης.

Or. en

Τροπολογία 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όπως αποδείχθηκε από την κρίση 
δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα από την 
ανάγκη δημιουργίας κοινών 
χρηματοοικονομικών δικτύων ασφαλείας, 
τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο
βαθμό από τις δημοσιονομικές τους 
πολιτικές. Κάθε κράτος μέλος που έχει ως 
νόμισμα το ευρώ πρέπει να συμβουλεύεται 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ πριν από την 
έγκριση οποιωνδήποτε σημαντικών 
σχεδίων μεταρρύθμισης της 

(10) Όπως αποδείχθηκε από την κρίση 
δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα από την 
ανάγκη δημιουργίας κοινών 
χρηματοοικονομικών δικτύων ασφαλείας, 
τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις δημοσιονομικές και 
μακροοικονομικές τους πολιτικές. Κάθε 
κράτος μέλος που έχει ως νόμισμα το ευρώ 
πρέπει να συμβουλεύεται την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα 
το ευρώ πριν από την έγκριση 
οποιωνδήποτε σημαντικών σχεδίων 



AM\893420EL.doc 17/50 PE483.671v01-00

EL

δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανότητα 
μετάδοσης των επιπτώσεων, έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των 
πιθανών επιπτώσεων για την ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεωρούν τα δημοσιονομικά τους 
προγράμματα ως κοινού ενδιαφέροντος και 
να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή για 
λόγους παρακολούθησης πριν γίνουν 
δεσμευτικά. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε 
θέση, εν ανάγκη, να εκδίδει γνώμη σχετικά 
με το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος, την οποία τα κράτη μέλη 
και ειδικότερα οι δημοσιονομικές αρχές θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την 
διαδικασία ψήφισης του νόμου για τον 
προϋπολογισμό. Η γνώμη αυτή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της Ένωσης 
στον δημοσιονομικό τομέα θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
προετοιμασία των εθνικών 
προϋπολογισμών. Ειδικότερα, η γνώμη 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
εκτίμηση για το κατά πόσο τα 
δημοσιονομικά προγράμματα υλοποιούν 
τις δημοσιονομικές συστάσεις οι οποίες 
γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου. Η Επιτροπή πρέπει να είναι 
έτοιμη να παρουσιάσει αυτή τη γνώμη στο 
Κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, εάν της ζητηθεί. Ο βαθμός στον 
οποίο θα έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
αξιολόγηση για την έκδοση απόφασης, εάν 
και όταν πληρούνται οι όροι, προκειμένου 
να κινηθεί κατά του οικείου κράτους 
μέλους η διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, στο πλαίσιο της οποίας η μη 
τήρηση της έγκαιρης προειδοποίησης εκ 
μέρους της Επιτροπής θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας. 
Επίσης, με βάση τη συνολική αξιολόγηση 
των προγραμμάτων από την Επιτροπή, η 
Ευρωομάδα πρέπει να εξετάζει τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές της ευρωζώνης.

μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής 
πολιτικής με πιθανότητα μετάδοσης των 
επιπτώσεων, έτσι ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα εκτίμησης των πιθανών 
επιπτώσεων για την ζώνη του ευρώ στο 
σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεωρούν τα δημοσιονομικά τους 
προγράμματα ως κοινού ενδιαφέροντος και 
να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή για 
λόγους παρακολούθησης πριν γίνουν 
δεσμευτικά. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε 
θέση, εν ανάγκη, να εκδίδει γνώμη σχετικά 
με το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος, την οποία τα κράτη μέλη 
και ειδικότερα οι δημοσιονομικές αρχές θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την 
διαδικασία ψήφισης του νόμου για τον 
προϋπολογισμό. Η γνώμη αυτή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της Ένωσης στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη κατά την προετοιμασία 
των εθνικών προϋπολογισμών. Ειδικότερα, 
η γνώμη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση για το κατά πόσο τα 
δημοσιονομικά προγράμματα υλοποιούν 
τις δημοσιονομικές συστάσεις οι οποίες 
γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου. Η Επιτροπή πρέπει να είναι 
έτοιμη να παρουσιάσει αυτή τη γνώμη στο 
Κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, εάν της ζητηθεί. Ο βαθμός στον 
οποίο θα έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
αξιολόγηση για την έκδοση απόφασης, εάν 
και όταν πληρούνται οι όροι, προκειμένου 
να κινηθεί κατά του οικείου κράτους 
μέλους η διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, στο πλαίσιο της οποίας η μη 
τήρηση της έγκαιρης προειδοποίησης εκ 
μέρους της Επιτροπής θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας. 
Επίσης, με βάση τη συνολική αξιολόγηση 
των προγραμμάτων από την Επιτροπή, η 
Ευρωομάδα πρέπει να εξετάζει τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
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προοπτικές της ευρωζώνης.

Or. en

Τροπολογία 39
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όπως αποδείχθηκε από την κρίση 
δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα από την 
ανάγκη δημιουργίας κοινών 
χρηματοοικονομικών δικτύων ασφαλείας, 
τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις δημοσιονομικές τους 
πολιτικές. Κάθε κράτος μέλος που έχει ως 
νόμισμα το ευρώ πρέπει να συμβουλεύεται 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ πριν από την 
έγκριση οποιωνδήποτε σημαντικών 
σχεδίων μεταρρύθμισης της 
δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανότητα 
μετάδοσης των επιπτώσεων, έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των 
πιθανών επιπτώσεων για την ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεωρούν τα δημοσιονομικά τους 
προγράμματα ως κοινού ενδιαφέροντος και 
να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή για 
λόγους παρακολούθησης πριν γίνουν 
δεσμευτικά. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε 
θέση, εν ανάγκη, να εκδίδει γνώμη σχετικά 
με το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος, την οποία τα κράτη μέλη 
και ειδικότερα οι δημοσιονομικές αρχές θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την 
διαδικασία ψήφισης του νόμου για τον 
προϋπολογισμό. Η γνώμη αυτή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της Ένωσης 
στον δημοσιονομικό τομέα θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
προετοιμασία των εθνικών 

(10) Όπως αποδείχθηκε από την κρίση 
δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα από την 
ανάγκη δημιουργίας κοινών 
χρηματοοικονομικών δικτύων ασφαλείας, 
τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τις δημοσιονομικές τους 
πολιτικές. Κάθε κράτος μέλος που έχει ως 
νόμισμα το ευρώ πρέπει να συμβουλεύεται 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ πριν από την 
έγκριση οποιωνδήποτε σημαντικών 
σχεδίων μεταρρύθμισης της 
δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανότητα 
μετάδοσης των επιπτώσεων, έτσι ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των 
πιθανών επιπτώσεων για την ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεωρούν τα δημοσιονομικά τους 
προγράμματα ως κοινού ενδιαφέροντος και 
να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή για 
λόγους παρακολούθησης πριν γίνουν 
δεσμευτικά. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε 
θέση, εν ανάγκη, να εκδίδει γνώμη σχετικά 
με το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος, την οποία τα κράτη μέλη 
και ειδικότερα οι δημοσιονομικές αρχές θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την 
διαδικασία ψήφισης του νόμου για τον 
προϋπολογισμό. Η γνώμη αυτή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της Ένωσης θα 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
προετοιμασία των εθνικών 
προϋπολογισμών.  Ειδικότερα, η γνώμη 
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προϋπολογισμών. Ειδικότερα, η γνώμη 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
εκτίμηση για το κατά πόσο τα 
δημοσιονομικά προγράμματα υλοποιούν 
τις δημοσιονομικές συστάσεις οι οποίες 
γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου. Η Επιτροπή πρέπει να είναι 
έτοιμη να παρουσιάσει αυτή τη γνώμη στο 
Κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, εάν της ζητηθεί. Ο βαθμός στον 
οποίο θα έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτή 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
αξιολόγηση για την έκδοση απόφασης, εάν 
και όταν πληρούνται οι όροι, προκειμένου 
να κινηθεί κατά του οικείου κράτους 
μέλους η διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, στο πλαίσιο της οποίας η μη 
τήρηση της έγκαιρης προειδοποίησης εκ 
μέρους της Επιτροπής θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας. 
Επίσης, με βάση τη συνολική αξιολόγηση 
των προγραμμάτων από την Επιτροπή, η 
Ευρωομάδα πρέπει να εξετάζει τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές της ευρωζώνης.

αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
εκτίμηση για το κατά πόσο τα 
δημοσιονομικά προγράμματα υλοποιούν 
την ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, τους στόχους 
απασχόλησης και τους κοινωνικούς 
στόχους καθώς και τις συστάσεις οι 
οποίες γίνονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού εξαμήνου. Η Επιτροπή πρέπει 
να είναι έτοιμη να παρουσιάσει αυτή τη 
γνώμη στο Κοινοβούλιο του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εάν της 
ζητηθεί. Ο βαθμός στον οποίο θα έχει 
ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση για την 
έκδοση απόφασης, εάν και όταν 
πληρούνται οι όροι, προκειμένου να 
κινηθεί κατά του οικείου κράτους μέλους η 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στο 
πλαίσιο της οποίας η μη τήρηση της 
έγκαιρης προειδοποίησης εκ μέρους της 
Επιτροπής θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
επιβαρυντικός παράγοντας. Επίσης, με 
βάση τη συνολική αξιολόγηση των 
προγραμμάτων από την Επιτροπή, η 
Ευρωομάδα πρέπει να εξετάζει τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές της ευρωζώνης.

Or. en

Τροπολογία 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα 
το ευρώ και τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος πρέπει να παρακολουθούνται 
στενότερα ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης και έγκαιρη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Η στενότερη 

(11) Τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα 
το ευρώ και τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο στενότερης 
παρακολούθησης. Ο τρόπος αυτής της 
στενότερης παρακολούθησης πρέπει να 
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παρακολούθηση ελπίζεται ότι θα 
διασφαλίσει την έγκαιρη διόρθωση των 
τυχόν παρεκκλίσεων από τις συστάσεις 
του Συμβουλίου για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Η 
παρακολούθηση αυτή ελπίζεται ότι θα 
συμπληρώσει τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1467/97. Ο τρόπος αυτής της 
στενότερης παρακολούθησης πρέπει να 
προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της 
διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται το κράτος 
μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 
της Συνθήκης, .

προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της 
διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται το κράτος 
μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 
της Συνθήκης, .

Or. en

Τροπολογία 41
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα 
το ευρώ και τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος πρέπει να παρακολουθούνται 
στενότερα ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης και έγκαιρη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Η στενότερη 
παρακολούθηση ελπίζεται ότι θα 
διασφαλίσει την έγκαιρη διόρθωση των 
τυχόν παρεκκλίσεων από τις συστάσεις του 
Συμβουλίου για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Η 
παρακολούθηση αυτή ελπίζεται ότι θα 
συμπληρώσει τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1467/97. Ο τρόπος αυτής της 
στενότερης παρακολούθησης πρέπει να 
προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της 
διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται το κράτος 
μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 

(11) Τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα 
το ευρώ και τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος πρέπει να παρακολουθούνται 
στενότερα ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης και έγκαιρη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Η στενότερη 
παρακολούθηση ελπίζεται ότι θα 
διασφαλίσει την έγκαιρη διόρθωση των 
τυχόν παρεκκλίσεων από τις συστάσεις του 
Συμβουλίου για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος και την 
ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Η 
παρακολούθηση αυτή ελπίζεται ότι θα 
συμπληρώσει τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1467/97. Ο τρόπος αυτής της 
στενότερης παρακολούθησης πρέπει να 
προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της 
διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται το κράτος 
μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 
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της Συνθήκης, . της Συνθήκης, .

Or. en

Τροπολογία 42
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η στενότερη παρακολούθηση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή 
την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να 
αποτελεί μέρος της διαρκούς αξιολόγησης, 
εκ μέρους της Επιτροπής, της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, 
όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
κατά πόσο το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη σύσταση της 
Επιτροπής.

(12) Μία ακριβής και αυστηρή
επανεξέταση των κρατών μελών που 
αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος ελπίζεται ότι θα 
βοηθήσει στον εντοπισμό των κινδύνων 
στην περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του 
κράτους μέλους της προθεσμίας για την 
διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. 
Στις περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η 
Επιτροπή πρέπει να εκδίδει σύσταση προς 
το κράτος μέλος σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας και να παρουσιαστούν στο 
Κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους 
μετά από αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή 
ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην ταχεία 
διόρθωση τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν 
σε κίνδυνο τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας. Η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης προς αυτή την σύσταση της 
Επιτροπής πρέπει να αποτελεί μέρος της 
διαρκούς αξιολόγησης, εκ μέρους της 
Επιτροπής, της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση 
του υπερβολικού ελλείμματος. Το 
Συμβούλιο, όταν εξετάζει εάν όντως έχουν 
ληφθεί μέτρα για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, θα πρέπει 
επίσης να εξετάζει κατά πόσο το κράτος 
μέλος έχει συμμορφωθεί με τη σύσταση 
της Επιτροπής και σε πιο βαθμό αυτό 
επηρεάζει τους στόχους απασχόλησης.
Αυστηρές κυρώσεις θα πρέπει να 
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εξετάζονται στην περίπτωση μη 
συμμόρφωσης.  Όμως, κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να διατηρεί τη 
δημοσιονομική του κυριαρχία. Το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, σε όλες τις 
δημοσιονομικές αξιολογήσεις στο πλαίσιο 
της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει να δίδουν τη 
δέουσα προσοχή στην εφαρμογή των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
προωθούν τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η στενότερη παρακολούθηση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή 
την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να 
αποτελεί μέρος της διαρκούς 
αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής, 

(12) Η στενότερη παρατήρηση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
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της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, 
όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
κατά πόσο το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη σύσταση της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 44
Roger Helmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η στενότερη παρακολούθηση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή 
την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να 
αποτελεί μέρος της διαρκούς αξιολόγησης, 
εκ μέρους της Επιτροπής, της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, 

(12) Η στενότερη παρακολούθηση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή 
την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να 
αποτελεί μέρος της διαρκούς αξιολόγησης, 
εκ μέρους της Επιτροπής, της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, 
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όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
κατά πόσο το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη σύσταση της 
Επιτροπής.

όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
κατά πόσο το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη σύσταση της 
Επιτροπής. Όμως, κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατηρεί την δημοσιονομική 
του κυριαρχία σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Or. en

Τροπολογία 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος 
μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, 
ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος να που το αφορά κάποια 
σύσταση της Επιτροπής να συμμετάσχει σε 
συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

(13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος 
μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, 
ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα, οι αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος να που το αφορά κάποια 
σύσταση της Επιτροπής να συμμετάσχει σε 
συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

Or. en

Τροπολογία 46
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος (13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος 
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μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, 
ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος να που το αφορά κάποια 
σύσταση της Επιτροπής να συμμετάσχει σε 
συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, 
ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος που το αφορά κάποια 
σύσταση της Επιτροπής, καθώς και στους 
κοινωνικούς εταίρους του εν λόγω 
κράτους μέλους, να συμμετάσχει σε 
συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

Or. en

Τροπολογία 47
Roger Helmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος 
μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, 
ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος να που το αφορά κάποια 
σύσταση της Επιτροπής να συμμετάσχει σε 
συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

(13) Προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος 
μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, 
ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί κατάλληλος δημοκρατικός 
έλεγχος, μεγαλύτερη διαφάνεια και 
υπευθυνότητα, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος να που το αφορά κάποια 
σύσταση της Επιτροπής να συμμετάσχει σε 
συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.

Or. en

Τροπολογία 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμπληρώνοντας το σύστημα 
πολυμερούς εποπτείας των 
δημοσιονομικών πολιτικών που προβλέπει 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 με 
πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
συστάσεις της Ένωσης στο δημοσιονομικό 
τομέα λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά 
την προετοιμασία των εθνικών 
προϋπολογισμών·

(β) συμπληρώνοντας το σύστημα 
πολυμερούς παρακολούθησης των 
δημοσιονομικών πολιτικών που προβλέπει 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 με 
πρόσθετες διατάξεις προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι συστάσεις της Ένωσης 
στο δημοσιονομικό τομέα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη κατά την προετοιμασία 
των εθνικών προϋπολογισμών,

Or. en

Τροπολογία 49
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) ενισχυμένες διατάξεις για εθνικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες και συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 50
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα τηρεί πλήρως τα άρθρα 
153 παράγραφος 3 και 152 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα σέβονται τις αρχές της 
επικουρικότητας και του κοινωνικού 
διαλόγου και τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και των κοινωνικών 
εταίρων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
καθορισμού των μισθών και την παροχή 
των συντάξεων. Η εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνη με 
το άρθρο 28 του Χάρτη για τα Θεμελιώδη 
Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και δεν επηρεάζει το δικαίωμα για 
διαπραγμάτευση, σύναψη ή εφαρμογή 
συλλογικών συμφωνιών καθώς και το 
δικαίωμα για συλλογικές δράσεις, ενώ θα 
πρέπει να τηρούνται δεόντως οι εθνικές 
πρακτικές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή η εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 51
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινές δημοσιονομικές διατάξεις Κοινές δημοσιονομικές διατάξεις και 
απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με την 
έκδοση εθνικών τίτλων δημοσίου χρέους

Or. en

Τροπολογία 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν κάθε 
χρόνο, μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο, 
ταυτόχρονα με τα προγράμματα 
σταθερότητας, τα μεσοπρόθεσμα 
δημοσιονομικά τους προγράμματα 
σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό τους πλαίσιο που βασίζεται 
σε ανεξάρτητη μακροοικονομική 
πρόβλεψη.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κάθε χρόνο, 
μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο, 
ταυτόχρονα με τα προγράμματα 
σταθερότητας, τα μεσοπρόθεσμα 
δημοσιονομικά τους προγράμματα 
σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό τους πλαίσιο που βασίζεται 
σε ανεξάρτητη μακροοικονομική 
πρόβλεψη.

Or. en

Τροπολογία 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια νόμων για τον 
προϋπολογισμό όσον αφορά την ευρύτερη 
δημόσια διοίκηση δημοσιεύονται κάθε 
χρόνο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το 
αργότερο, μαζί με τις ανεξάρτητες 
μακροοικονομικές προβλέψεις στις 
οποίες βασίζονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι νόμοι για τον προϋπολογισμό όσον 
αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
εκδίδονται και δημοσιεύονται κάθε χρόνο 

3. Οι νόμοι για τον προϋπολογισμό όσον 
αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
εκδίδονται μέχρι τον Δεκέμβριο.
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μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το αργότερο.

Or. en

Τροπολογία 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το 
ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι 
εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική 
διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους τους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97. Οι κανόνες αυτοί 
καλύπτουν την ευρύτερη δημόσια 
διοίκηση ως σύνολο και είναι κατά 
προτίμηση συνταγματικού χαρακτήρα.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το 
ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη στην εθνική 
δημοσιονομική διαδικασία τους 
μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς 
στόχους τους όπως ορίζονται στο άρθρο 2α 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.

Or. en

Τροπολογία 56
Roger Helmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το 
ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι 
εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική 
διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους τους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97. Οι κανόνες αυτοί 
καλύπτουν την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
ως σύνολο και είναι κατά προτίμηση 

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το 
ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι 
εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική 
διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους τους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97. Παρόμοιοι εθνικοί 
συνταγματικοί κανόνες καλύπτουν την 
ευρύτερη δημόσια διοίκηση ως σύνολο.
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συνταγματικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 57
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Πέρα από την τήρηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, τα κράτη
μέλη εξασφαλίζουν ότι η δημοσιονομική 
κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας 
διοίκησης είναι εξισορροπημένη ή έχει 
πλεόνασμα.

Or. en

Τροπολογία 58
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Η δημοσιονομική κατάσταση της 
ευρύτερης δημόσιας διοίκησης θεωρείται 
ότι είναι εξισορροπημένη εάν το ετήσιο 
διαρθρωτικό ισοζύγιο της ευρύτερης 
δημόσιας διοίκησης βρίσκεται στο 
επίπεδο του μεσοπρόθεσμου στόχου για 
την εν λόγω χώρα, όπως (αυτός) ορίζεται 
στο αναθεωρημένο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με ένα 
χαμηλό όριο διαρθρωτικού ελλείμματος 
ύψους 0,5% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος σε τιμές αγοράς. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ταχεία σύγκλιση προς 
τους αντίστοιχους μεσοπρόθεσμους 
στόχους τους. Τα κράτη μέλη μπορούν 
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προσωρινά να αποκλίνουν από τους 
μεσοπρόθεσμους στόχους τους ή την 
πορεία προσαρμογής προς αυτούς μόνο 
σε εξαιρετικές περιστάσεις όπως 
καθορίζονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Όταν η αναλογία χρέος της κυβέρνησης 
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 
τιμές αγοράς είναι σημαντικά χαμηλότερο 
από 60% και όταν οι κίνδυνοι από 
απόψεως μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών είναι 
χαμηλοί, το όριο του μεσοπρόθεσμου 
στόχου που καθορίζεται σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανέλθει όσον 
αφορά το διαρθρωτικό έλλειμμα σε 
ποσοστό όχι υψηλότερο του 1,0% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε 
τιμές αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ανεξάρτητο 
δημοσιονομικό συμβούλιο για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
εθνικών δημοσιονομικών κανόνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με την 

έκδοση τίτλων δημοσίου χρέους
Ενόψει του καλύτερου συντονισμού όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και τη 
βελτιστοποίηση των συνθηκών 
χρηματοδότησης της έκδοσης τίτλων 
δημοσίου χρέους, τα κράτη μέλη 
αναφέρουν εκ των προτέρων τα σχέδιά 
τους για την έκδοση τίτλων δημοσίου 
χρέους προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο 
στην Επιτροπή και στην Ευρωομάδα στις 
15 Οκτωβρίου το αργότερο το σχέδιο του 
προϋπολογισμού τους για το επόμενο 
έτος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο δημοσιονομικού 3. Το σχέδιο δημοσιονομικού 
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προγράμματος περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες για το επόμενο έτος:

προγράμματος μπορεί να περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες για το επόμενο 
έτος:

Or. en

Τροπολογία 63
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) μία αξιολόγηση της συμμόρφωσης  
του σχεδίου δημοσιονομικού 
προγράμματος με τους στόχους της 
Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, τις βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
πολιτικές των κρατών μελών και της 
Ένωσης και τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών· 

Or. en

Τροπολογία 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) μία λεπτομερή περιγραφή της 
προβλεπόμενης δαπάνης που συνδέεται 
άμεσα με την επίτευξη των στόχων που 
περιέχονται στη στρατηγική της Ένωσης 
για την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων επενδύσεων, χρησιμοποιώντας 
δείκτες από το κοινό πλαίσιο 
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αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 65
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) την επίπτωση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 
2020 όσον αφορά την ανάπτυξη, την 
απασχόληση, καθώς και τους στόχους 
στον κοινωνικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) μία αξιολόγηση όσον αφορά την 
κοινωνική επίπτωση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος καθώς 
και μία αξιολόγηση της συμμόρφωσής 
του με τους στόχους της Ένωσης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς 
και με τις ευρύτερες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές 
των κρατών μελών και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών· ·

Or. en
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Τροπολογία 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις εκτιμήσεις για τις δαπάνες και τα 
έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ όσον αφορά 
την ευρύτερη δημόσια διοίκηση καθώς και 
τα κύρια συστατικά τους στοιχεία,

(β) τις εκτιμήσεις για τις δαπάνες και τα 
έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ όσον αφορά 
την ευρύτερη δημόσια διοίκηση καθώς και 
τα κύρια συστατικά τους στοιχεία,
(Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο του εγγράφου της 
Επιτροπής)

Or. en

Τροπολογία 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) τις επιδιωκόμενες δαπάνες και τα 
επιδιωκόμενα έσοδα ως ποσοστό του 
ΑΕΠ όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια 
διοίκηση καθώς και τα κύρια συστατικά 
τους στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών και των κριτηρίων για τον 
καθορισμό της αύξησης των δημόσιων 
δαπανών εκτός των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) λεπτομερή περιγραφή και καλά 
τεκμηριωμένη ποσοτικοποίηση των 
μέτρων που θα περιληφθούν στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στο 
σημείο γ) και των εκτιμήσεων με 
αμετάβλητες τις πολιτικές βάσει του 
σημείου β). Η περιγραφή μπορεί να είναι 
λιγότερο λεπτομερής για τα μέτρα με 
δημοσιονομική επίπτωση που εκτιμάται 
να είναι μικρότερη του 0,1 του ΑΕΠ. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σχέδια 
ευρείας μεταρρύθμισης της 
δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανές 
επιπτώσεις στα άλλα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης.

(δ) περιγραφή των σχεδίων ευρείας 
μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής 
πολιτικής με πιθανές επιπτώσεις στα άλλα 
κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Or. en

Τροπολογία 70
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Τις βασικές παραδοχές για τις 
αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις και τις 
σημαντικότερες οικονομικές μεταβλητές 
που σχετίζονται με την υλοποίηση των 
δημοσιονομικών στόχων. Οι παραδοχές 
αυτές πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητη 
μακροοικονομική πρόβλεψη σχετικά με 
την ανάπτυξη.

(ε) Τις βασικές παραδοχές για τις 
αναμενόμενες οικονομικές και κοινωνικές
εξελίξεις και τις σημαντικότερες 
οικονομικές και κοινωνικές μεταβλητές 
που σχετίζονται με την υλοποίηση των 
δημοσιονομικών στόχων. Οι παραδοχές 
αυτές πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητη 
μακροοικονομική πρόβλεψη σχετικά με 
την ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) Ενδεχομένως, πρόσθετα στοιχεία 
σχετικά με τον τρόπο που θα υλοποιηθούν 
οι τρέχουσες συστάσεις προς το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 121 της Συνθήκης όσον αφορά 
το δημοσιονομικό τομέα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που οι δημοσιονομικοί 
στόχοι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος σύμφωνα 
με τα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 
3 ή τις προβολές υπό αμετάβλητες 
πολιτικές διαφέρουν από αυτούς του 
πλέον πρόσφατου προγράμματος 
σταθερότητας, δίνονται οι δέουσες
εξηγήσεις σχετικά με τις διαφορές αυτές.

4. Στις περιπτώσεις που το σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος διαφέρει 
από τις κατευθυντήριες γραμμές του 
πλέον πρόσφατου προγράμματος 
σταθερότητας δίνονται εξηγήσεις σχετικά 
με τις διαφορές αυτές.

Or. en

Τροπολογία 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη θα συμπεριλάβουν 
στα προγράμματά τους σταθερότητας 
καθώς και στα προγράμματα εθνικής 
μεταρρύθμισης μία ενημερωμένη και 
λεπτομερή περιγραφή της προβλεπόμενης 
δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την 
επίτευξη των στόχων που περιέχονται στη 
στρατηγική της Ένωσης για την 
ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
επενδύσεων, χρησιμοποιώντας δείκτες 
από το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης· Η 
λεπτομερής περιγραφή που αναφέρεται 
ανωτέρω θα εξηγεί δεόντως τις διαφορές 
της προβλεπόμενης δαπάνης από τα 
πλέον πρόσφατα προγράμματα 
σταθερότητας.

Or. en

Τροπολογία 74
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή 
διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά 
με τη δημοσιονομική πολιτική που 
περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης εντός δύο 
εβδομάδων από την διαβίβαση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος ζητά από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της 
διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος. Το αίτημα 
αυτό δημοσιοποιείται.

Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή 
διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις ειδικές για τη 
χώρα συστάσεις που έχουν δοθεί στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο, ζητά από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της 
διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος. Το αίτημα 
αυτό δημοσιοποιείται.

Or. en
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Τροπολογία 75
Roger Helmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή 
διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά 
με τη δημοσιονομική πολιτική που 
περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης εντός δύο 
εβδομάδων από την διαβίβαση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος ζητά από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της 
διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος. Το αίτημα 
αυτό δημοσιοποιείται.

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή 
διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά 
με τη δημοσιονομική πολιτική που 
περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης εντός δύο 
εβδομάδων από την διαβίβαση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος ζητά από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της 
διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί με πλήρη 
διαφάνεια το αίτημά της καθώς και την
απάντηση του ενεχόμενου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 2 έως 4 ισχύουν σε 
περίπτωση αναθεωρημένου σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος.

Οι παράγραφοι 2 έως 4α ισχύουν σε 
περίπτωση αναθεωρημένου σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, εν ανάγκη, εκδίδει γνώμη 
για το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

1. Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη για το σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος μέχρι την 
1η Νοεμβρίου στην περίπτωση όπου το 
κράτος μέλος αποτύχει να παρουσιάσει 
προϋπολογισμό ο οποίος συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και 
με την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους 
που καθορίζονται στη στρατηγική της 
Ένωσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 78
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, εν ανάγκη, εκδίδει γνώμη 
για το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

1. Η Επιτροπή, εν ανάγκη, εκδίδει γνώμη 
για το σχέδιο δημοσιονομικού 
προγράμματος μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η 
Επιτροπή δίδει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
δέουσα προσοχή στην εφαρμογή της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την 
ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης 
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνώμη της Επιτροπής δημοσιοποιείται 
και, μετά από αίτημα του κοινοβουλίου 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
παρουσιάζεται από την Επιτροπή στο εν 
λόγω κοινοβούλιο.

2. Η γνώμη της Επιτροπής δημοσιοποιείται 
και, μετά από αίτημα του κοινοβουλίου 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
παρουσιάζεται από την Επιτροπή στο εν 
λόγω κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική 
αξιολόγηση της δημοσιονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών της 
ευρωζώνης στο σύνολό της. Η αξιολόγηση 
αυτή δημοσιοποιείται.

3. Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε γενική
αξιολόγηση της δημοσιονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών της 
ευρωζώνης στο σύνολό της. Η αξιολόγηση 
αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 81
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική 
αξιολόγηση της δημοσιονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών της 
ευρωζώνης στο σύνολό της. Η αξιολόγηση 
αυτή δημοσιοποιείται.

3. Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική 
αξιολόγηση της δημοσιονομικής 
κατάστασης και των προοπτικών της 
ευρωζώνης στο σύνολό της. Η αξιολόγηση 
αυτή δημοσιοποιείται, όπως επίσης και οι 
επιπτώσεις τους όσον αφορά τους 
στόχους για την ανάπτυξη και  
απασχόληση καθώς και τους στόχους 
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στον κοινωνικό τομέα της στρατηγικής 
ΕΕ 2020.

Or. en

Τροπολογία 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωομάδα συζητά τις γνώμες της 
Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά 
δημοσιονομικά προγράμματα και τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές στην ευρωζώνη στο σύνολό 
της με βάση τη γενική αξιολόγηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

4. Η Ευρωομάδα μπορεί να συζητήσει τις 
γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τα 
εθνικά δημοσιονομικά προγράμματα και 
τη δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές στην ευρωζώνη στο σύνολό 
της με βάση τη γενική αξιολόγηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωομάδα συζητά τις γνώμες της 
Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά 
δημοσιονομικά προγράμματα και τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές στην ευρωζώνη στο σύνολό 
της με βάση τη γενική αξιολόγηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

4. Η Ευρωομάδα και οι αρμόδιες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συζητούν τις γνώμες της Επιτροπής 
σχετικά με τα εθνικά δημοσιονομικά 
προγράμματα και τη δημοσιονομική 
κατάσταση και τις προοπτικές στην 
ευρωζώνη στο σύνολό της με βάση τη
γενική αξιολόγηση της Επιτροπής 
σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η 
αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en
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Τροπολογία 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 
της Συνθήκης ότι υφίσταται 
δημοσιονομικό έλλειμμα σε κάποιο 
κράτος μέλος, ισχύουν ως προς το εν 
λόγω κράτος μέλος οι παράγραφοι 2 έως 
5 του παρόντος άρθρου μέχρι την λήξη 
της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες 
όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών 
που προβλέπονται για την επίτευξη των 
στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την οικονομική και δημοσιονομική 
επιτροπή ή σε οποιαδήποτε υποεπιτροπή 
αυτή ορίζει προς το σκοπό αυτό, για την 
ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους 
υποτομείς της, έκθεση σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός του 
ιδίου έτους, τη δημοσιονομική επίπτωση 
των μέτρων διακριτικής ευχέρειας όσον 
αφορά τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα, 
τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και 
τα δημόσια έσοδα, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τα επιβαλλόμενα μέτρα και τη 
φύση αυτών που προβλέπονται για την 
επίτευξη των στόχων. Η έκθεση αυτή 
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συνοδεύεται από αξιολόγηση των 
κοινωνικών επιπτώσεων. Η έκθεση αυτή 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 86
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες 
όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών 
που προβλέπονται για την επίτευξη των 
στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες 
όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα που εγκρίθηκαν και την επίπτωσή 
τους σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020 
όσον αφορά τους στόχους ανάπτυξης, 
απασχόλησης και τους κοινωνικούς 
στόχους τη φύση αυτών που προβλέπονται 
για την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση 
αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 87
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες 
όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών 
που προβλέπονται για την επίτευξη των 
στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική και 
κοινωνική επίπτωση των μέτρων 
διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις 
δαπάνες όσο και τα έσοδα, τους στόχους 
για τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια 
έσοδα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τα επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών 
που προβλέπονται για την επίτευξη των 
στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) διενεργεί, σε συνεργασία με ανώτατα 
εθνικά ελεγκτικά όργανα, ευρύ 
ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασμών της 
ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, 
προκειμένου να αξιολογήσει την 
αξιοπιστία, την πληρότητα και την 
ακρίβειά τους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και 
συντάσσει έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα αυτού του ελέγχου Στο 
πλαίσιο αυτό η Επιτροπή (Eurostat) 
αξιολογεί την ποιότητα των στοιχείων 
που κοινοποιεί το σχετικό κράτος μέλος 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
679/20103.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν υπάρχει κίνδυνος μη τήρησης της 
προθεσμίας για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, η Επιτροπή 
απευθύνει σύσταση προς το σχετικό 
κράτος μέλος για τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων εντός προθεσμίας συμβατής με την 
προθεσμία για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. Η σύσταση της 
Επιτροπής δημοσιοποιείται και, μετά από 
αίτημα του κοινοβουλίου του σχετικού 
κράτους μέλους, παρουσιάζεται από την 
Επιτροπή στο εν λόγω κοινοβούλιο.

2. Όταν υπάρχει κίνδυνος μη τήρησης της 
προθεσμίας για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, η Επιτροπή 
απευθύνει σύσταση προς το σχετικό 
κράτος μέλος για τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων εντός προθεσμίας συμβατής με την 
προθεσμία για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. Η σύσταση της 
Επιτροπής δημοσιοποιείται και, μετά από 
αίτημα του κοινοβουλίου του σχετικού 
κράτους μέλους, ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρουσιάζεται από την 
Επιτροπή στο εν λόγω κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
από τη σύσταση της Επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, το σχετικό 
κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση 
αυτής της σύστασης μαζί με τις εκθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει τη δημοσιονομική επίπτωση 

3. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
από τη σύσταση της Επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, το σχετικό 
κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση 
αυτής της σύστασης μαζί με τις εκθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει τη δημοσιονομική και 
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όλων των μέτρων διακριτικής ευχέρειας, 
τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και 
τα δημόσια έσοδα, πληροφορίες σχετικά με 
τα ληφθέντα μέτρα και τη φύση αυτών που 
προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων 
καθώς και πληροφορίες για τα άλλα μέτρα 
που λαμβάνονται βάσει της σύστασης της 
Επιτροπής. Η έκθεση αυτή 
δημοσιοποιείται.

κοινωνική επίπτωση όλων των μέτρων 
διακριτικής ευχέρειας, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα 
μέτρα και τη φύση αυτών που 
προβλέπονται για την επίτευξη των 
στόχων, πληροφορίες για τα άλλα μέτρα 
που λαμβάνονται βάσει της σύστασης της 
Επιτροπής, καθώς και την επίπτωση των 
μέτρων στην επίτευξη της προόδου προς 
τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης. Η έκθεση αυτή 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 91
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Συνέπεια με τους στόχους της Ένωσης 

όσον αφορά την ανάπτυξη και την 
απασχόληση 

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό το 
κράτος μέλος οφείλει να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη, την απασχόληση και τους 
κοινωνικούς στόχους της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και να μην παραβλέπει ή αμελεί 
τη γενικότερή του υποχρέωση να προωθεί 
ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, να 
εγγυάται επαρκή κοινωνική προστασία 
και να καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
ΣΛΕΕ.

Or. en



PE483.671v01-00 48/50 AM\893420EL.doc

EL

Τροπολογία 92
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τις επιπτώσεις του παρόντος 
κανονισμού σε σχέση με την ανάπτυξη, 
την απασχόληση και τους κοινωνικούς 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020.

Or. en

Τροπολογία 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τη συμβολή του παρόντος 
κανονισμού για την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για την 
ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης· 

Or. en

Τροπολογία 94
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό ταμείο 
απόσβεσης χρέους.

Or. en
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Τροπολογία 95
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α
Οικονομικός διάλογος

1. Με σκοπό να ενισχύσει το διάλογο 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, και ειδικότερα μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, και να 
εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και 
ανάληψη ευθυνών, η αρμόδια επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
προσκαλέσει τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και, κατά 
περίπτωση, τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ή τον Πρόεδρο 
της Ευρωομάδας να εμφανιστεί ενώπιον 
της επιτροπής για να συζητήσει τις 
γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.
2. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να δώσει στο 
κράτος μέλος το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο γνώμης ή σύστασης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τη 
δυνατότητα να συμμετάσχει σε 
ανταλλαγή απόψεων.
3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορεί να 
προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μία 
ανταλλαγή απόψεων από το Κοινοβούλιο 
του κράτους μέλους, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο γνώμης ή σύστασης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
4. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για  την εφαρμογή του 
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παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει ως προς τα 
κράτη μέλη τα οποία αποτελούσαν ήδη 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος, όταν άρχισε να ισχύει ο 
παρών κανονισμός.

διαγράφεται

Or. en


