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Τροπολογία 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού 
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις των ούτως αποκαλουμένων μέτρων “δημοσιονομικής εξυγίανσης” είναι σαφείς. 
Το κείμενο θα έπρεπε να έχει ως εξής:- Ανάκληση της οικονομικής διακυβέρνησης, του 
συμφώνου για το Ευρώ+ και του συμφώνου για τον προϋπολογισμό - Ανάκληση του συμφώνου 
σταθερότητας και αντικατάστασή του από ένα αυθεντικό σύμφωνο για την απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο – Προαγωγή της απασχόλησης και της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης με νέα διαρθρωτικά κονδύλια και κονδύλια από το ταμείο συνοχής – Δημιουργία 
ταμείου αλληλεγγύης για τη στήριξη των χωρών που χρήζουν βοηθείας σε επίπεδο παραγωγής, 
βασικών δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργίας απασχολήσεων με δικαιώματα.

Τροπολογία 27
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
κρίση που έπληξε τον κόσμο τα τρία 
τελευταία χρόνια έβλαψε σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
προκάλεσε ισχυρή επιδείνωση του 
ελλείμματος και του χρέους των κρατών 
μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να 
αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή 
εκτός του πλαισίου της Ένωσης.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
κρίση και η επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας που έπληξαν τον κόσμο 
τα τρία τελευταία χρόνια έβλαψαν σοβαρά 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
προκάλεσαν ισχυρή επιδείνωση των 
χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών και αύξησαν το
δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος των 
κρατών μελών, οδηγώντας ορισμένα από 
αυτά να αναζητήσουν χρηματοδοτική 
συνδρομή εκτός του πλαισίου της Ένωσης.
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Τροπολογία 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
κρίση που έπληξε τον κόσμο τα τρία 
τελευταία χρόνια έβλαψε σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
προκάλεσε ισχυρή επιδείνωση του 
ελλείμματος και του χρέους των κρατών 
μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να 
αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή 
εκτός του πλαισίου της Ένωσης.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
κρίση που έπληξε τον κόσμο τα τρία 
τελευταία χρόνια έβλαψε σοβαρά την 
οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και 
προκάλεσε ισχυρή επιδείνωση των
χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών και του 
δημοσιονομικού ελλείμματος και του 
χρέους των κρατών μελών, οδηγώντας 
ορισμένα από αυτά να αναζητήσουν 
χρηματοδοτική συνδρομή εκτός του 
πλαισίου της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 29
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η οικονομική κρίση κατέδειξε 
σαφώς ότι η ΕΕ χρειάζεται μία 
εναλλακτική ατζέντα για την οικονομική 
πολιτική, εξασφαλίζοντας όχι μόνο μέτρα 
λιτότητας αλλά και ανάπτυξης, υψηλής 
ποιότητας πλήρους απασχόλησης, 
βιώσιμης ανάπτυξης και δημοσιονομικής 
ευθύνης, σύμφωνα με τους σκοπούς και 
στόχους της στρατηγικής ‘Ευρώπη 
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2020’.
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Τροπολογία 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η έντονη επιδείνωση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης των κρατών μελών είχε 
ολέθριες επιπτώσεις με απότομη αύξηση 
των ποσοστών ανεργίας σε ολόκληρη της 
Ένωση, και η ομάδα των νέων κάτω των 
25 ετών είναι αυτή που υπέστη τις 
χειρότερες συνέπειες της κρίσης. Τα 
ποσοστά ανεργίας αυτής της ομάδας 
έφτασαν ακραίες τιμές της τάξεως του 
20% και σε πολλά κράτη μέλη ξεπέρασαν 
και το 40%. Ως αποτέλεσμα αυτού, 
ελαττώθηκε η βάση για τον υπολογισμό 
του φόρου, τα οικονομικά και κοινωνικά 
κόστη εκτινάχθηκαν επιφέροντας οξεία 
αύξηση στους δείκτες ένδειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού ενώ η έλλειψη 
αναπτυξιακών ευκαιριών θέτει σοβαρά 
εμπόδια στον δρόμο της οικονομικής και 
δημοσιονομικής ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

(1α) 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση, κατά τον καθορισμό 
και την εφαρμογή των πολιτικών και των 
δράσεών της, λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με το υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να είναι συνεπείς με τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου 
χορηγούνται στους πολίτες τόσο ατομικά 
όσο και συλλογικά δικαιώματα. Εξάλλου, 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να 
τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές των 
βασικών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας η οποία 
προστατεύει τα βασικά δικαιώματα όλων 
των εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του 
ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας 
που προβλέπεται στη Συνθήκη και των 
πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται 
με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή 
θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία 
της Ένωσης. Η οικονομική και 
χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί 
ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να 
αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων 
από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην 
υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του 
ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας 
που προβλέπεται στη Συνθήκη και των 
πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται 
με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή,
συνοδευόμενη από κίνητρα για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
προόδου, θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην 
νομοθεσία της Ένωσης. Η οικονομική και 
χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί 
ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να 
αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων 
από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην 
υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 34
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του 
ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας 
που προβλέπεται στη Συνθήκη και των 
πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται 
με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή 
θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην νομοθεσία 
της Ένωσης. Η οικονομική και 
χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του 
ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς εποπτείας 
που προβλέπεται στη Συνθήκη και των 
πιθανών όρων πολιτικής που συνδέονται 
με την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή,
συνοδευόμενη από κίνητρα για την 
προώθηση της ανάπτυξης, θα πρέπει να 
κατοχυρωθεί στην νομοθεσία της Ένωσης. 
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κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί 
ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να 
αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων 
από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην 
υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική 
ολοκλήρωση των κρατών μελών με 
νόμισμα το ευρώ απαιτεί ενισχυμένη 
εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθεί η 
μετάδοση των επιπτώσεων από ένα κράτος 
μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες 
αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του 
σταθερότητα στην υπόλοιπη ζώνη του 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 35
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η έννοια της κοινωνικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να προστεθεί σε 
αυτή της οικονομικής διακυβέρνησης και 
να περιλαμβάνει, μαζί με τα ενισχυμένα 
μέτρα εποπτείας των οικονομικών 
πολιτικών, και ορισμένα κατάλληλα και 
συγκλίνοντα κοινωνικά μέτρα για την 
προστασία της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 36
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ένταση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να 
είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα των 
χρηματοοικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζονται και θα πρέπει να 

(3) Η ένταση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να 
είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα των 
χρηματοοικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζονται και θα πρέπει να 
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λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που 
λαμβάνεται, η οποία μπορεί να κυμαίνεται 
από απλή προληπτική στήριξη βασισμένη 
σε όρους επιλεξιμότητας έως ένα πλήρες 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής συνοδευόμενο από 
αυστηρούς όρους πολιτικής.

λαμβάνει δεόντως υπόψη τη φύση της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που 
λαμβάνεται, η οποία μπορεί να κυμαίνεται 
από απλή προληπτική στήριξη βασισμένη 
σε όρους επιλεξιμότητας έως ένα πλήρες 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής συνοδευόμενο από 
αυστηρούς όρους πολιτικής. Οιοδήποτε 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής πρέπει, στο μέτρο του 
δυνατού, να λαμβάνει υπόψη το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της οικείας 
χώρας στο πλαίσιο της στρατηγικής 
‘Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση’.

Or. en

Τροπολογία 37
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη 
εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει 
να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική 
διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ταχεία επιστροφή του σε κανονική 
κατάσταση και να προστατευθούν τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 
από πιθανά αρνητικά δευτερογενή 
αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη 
εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη στενή 
παρακολούθηση της οικονομικής, 
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης και τακτική υποβολή 
εκθέσεων στην Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε 
υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η 
ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες 

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη 
εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει 
να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική 
διαταραχή, προκειμένου: a) να 
εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή του σε 
κανονική κατάσταση και να 
προστατευθούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
της ζώνης του ευρώ από πιθανά αρνητικά 
δευτερογενή αποτελέσματα· β) να 
προληφθούν οι επιπτώσεις των 
οικονομικών κλυδωνισμών που 
προξενούν περικοπές στις κοινωνικές 
παροχές και έλλειψη αειφορίας στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα· γ) να 
αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η ένδεια και η έλλειψη 
πρόσβασης σε  εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 
ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες. 
Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία θα πρέπει να 
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πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν 
προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή 
άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

περιλαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη 
στενή παρακολούθηση της οικονομικής, 
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης και τακτική υποβολή 
εκθέσεων στην Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε 
υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η 
ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες 
πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν 
προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή 
άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη 
εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει 
να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική 
διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ταχεία επιστροφή του σε κανονική 
κατάσταση και να προστατευθούν τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 
από πιθανά αρνητικά δευτερογενή 
αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη 
εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη στενή 
παρακολούθηση της οικονομικής, 
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης και τακτική υποβολή 
εκθέσεων στην Οικονομική και 

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη 
εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει 
να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική 
διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ταχεία επιστροφή του σε κανονική 
κατάσταση και να προστατευθούν τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 
από πιθανά αρνητικά δευτερογενή 
αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη 
εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη στενή 
παρακολούθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής, σχετικής με την 
απασχόληση, δημοσιονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης καθώς και 
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Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε 
υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η 
ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες 
πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν 
προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή 
άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

την καθιέρωση της πρακτικής υποβολής
τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), στην 
Επιτροπή Απασχόλησης (ΕΑ) και στην 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
(ΕΚΠ), ή σε υποεπιτροπή την οποία 
μπορούν να ορίσουν οι επιτροπές αυτές 
για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες πρακτικές 
εποπτείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη που ζητούν προληπτική 
στήριξη από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εποπτεία της οικονομικής και
δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη 
μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Λόγω 
του συνολικού χαρακτήρα του εν λόγω 
προγράμματος, οι λοιπές διαδικασίες 
οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας 
θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων 
υποβολής στοιχείων.

(5) Η εποπτεία της οικονομικής, 
δημοσιονομικής, κοινωνικής και της 
σχετικής με την απασχόληση κατάστασης 
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για 
τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής. Το τελευταίο θα πρέπει να 
περιέχει μέτρα που προωθούν τον 
ολοκληρωμένο στόχο για την επαναφορά 
της οικονομικής σταθερότητας και την 
επίτευξη των σκοπών της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις 
προόδου και για τις δύο αυτές πτυχές·
Λόγω του συνολικού χαρακτήρα του 
προγράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής, οι λοιπές διαδικασίες 
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οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας 
θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων 
υποβολής στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 40
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
συνεπάγεται επίσης αναστολή των 
πληρωμών ή των υποχρεώσεων 
ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
συνεπάγεται επίσης αναστολή των 
πληρωμών ή των υποχρεώσεων 
ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
συνεπάγεται επίσης αναστολή των 
πληρωμών ή των υποχρεώσεων 
ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως 

(7) Τα κράτη μέλη τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
ή/και λαμβάνουν ή ενδέχεται να λάβουν 
χρηματοδοτική συνδρομή, εξαρτώνται 
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προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής μπορούν να 
συνεισφέρουν ουσιαστικά 
εξασφαλίζοντας ότι, ακόμη και σε 
περίπτωση δημοσιονομικών 
περιορισμών, εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται επενδύσεις για την 
επίτευξη των αναπτυξιακών και 
κοινωνικών στόχων και των στόχων για 
την απασχόληση της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. Ένα σχέδιο προγράμματος 
προσαρμογής θα μπορούσε συνεπώς να 
συνοδεύεται από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για να 
επιτύχει προσωρινή αύξηση των 
πληρωμών ή των πληρωμών του τελικού 
υπολοίπου από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείου Συνοχής,

Or. en

Τροπολογία 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
συνεπάγεται επίσης αναστολή των 
πληρωμών ή των υποχρεώσεων ενωσιακής 
χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη σοβαρή 
και επανειλημμένη μη συμμόρφωση ενός 
κράτους μέλους με το πρόγραμμα 
προσαρμογής του θα μπορούσε 
ενδεχομένως να συνεπάγεται αναστολή 
των πληρωμών ή των υποχρεώσεων 
ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
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πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. Αντιθέτως, τα κράτη μέλη 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά, 
δημοσιονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα 
και τα οποία καταβάλλουν ουσιαστικές 
προσπάθειες για να υποστηρίξουν την 
οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να 
τυγχάνουν μεγαλύτερης ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης μέσω αυξημένων ενωσιακών 
κονδυλίων. Αυτό θα τους επιτρέψει να 
επιτύχουν δημοσιονομική σταθερότητα 
για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, 
την προώθηση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και τη διατήρηση 
ικανοποιητικών επιπέδων κοινωνικής 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 44
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
συνεπάγεται επίσης αναστολή των 
πληρωμών και των αναλήψεων
υποχρεώσεων ενωσιακής χρηματοδότησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

(7) Απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
μπορούσε να συνεπάγεται αναλήψεις
υποχρεώσεων ενωσιακής χρηματοδότησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006.

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006,

Or. en

Τροπολογία 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού 
τηρείται πλήρως το άρθρο 152 της 
ΣΛΕΕ, και οι συστάσεις που εκδίδονται 
δυνάμει του εν λόγω κανονισμού 
λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές και τους 
αρμόδιους οργανισμούς για τη 
διαμόρφωση των μισθών των κρατών 
μελών. Λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 28 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και, κατ’ αναλογία, δεν θίγεται το 
δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το 
δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 46
Frédéric Daerden
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού είναι σύμφωνη με το άρθρο 
153, παράγραφος 2 και με το άρθρο 152 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού τηρούν την αρχή της 
επικουρικότητας, τον κοινωνικό διάλογο 
και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά 
την διαμόρφωση των μισθών και την 
χορήγηση των συντάξεων. Η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνη 
με το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και δεν θίγει το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης ή εφαρμογής 
συλλογικών συμβάσεων, ούτε και το 
δικαίωμα συλλογικών αγωγών, 
τηρουμένων δεόντως των εθνικών 
πρακτικών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή της νομοθεσίας των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος 
μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες 
αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του 
σταθερότητα. Στο εν λόγω κράτος μέλος 
παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσει εκ 

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να 
θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος 
μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες 
αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του 
σταθερότητα. Στο εν λόγω κράτος μέλος, 
καθώς και στους οικείους κοινωνικούς 



PE483.682v01-00 18/45 AM\893501EL.doc

EL

των προτέρων τις απόψεις του. Η Επιτροπή 
αποφασίζει κάθε έξι μήνες αν θα 
παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία.

εταίρους, παρέχεται η δυνατότητα να 
εκφράσουν εκ των προτέρων τις απόψεις 
τους. Η Επιτροπή αποφασίζει κάθε έξι 
μήνες αν θα παρατείνει την ενισχυμένη 
εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 48
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε 
απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2.

Or. en

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) κοινοποιεί κάθε επικαιροποιημένη 
πληροφορία που απαιτείται για τη στενή 
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά 
την επίτευξη της ‘στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση’ της ΕΕ 
επί τη βάσει των δεικτών που 
αναπτύσσονται στο κοινό πλαίσιο 
αξιολόγησης·

Or. en
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Τροπολογία 50
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία της κατάστασης ένδειας σε κάθε 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 51
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
εθνικά κοινοβούλια πληροφορίες σχετικά 
με τις δημόσιες επενδύσεις για την 
επίτευξη των αναπτυξιακών και 
κοινωνικών στόχων και των στόχων για 
την απασχόληση της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020.

Or. en

Τροπολογία 52
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το υπό εποπτεία κράτος μέλος σε 
καμία περίπτωση δεν εφαρμόζει τα 
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μέτρα, μνεία των οποίων γίνεται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, σε βάρος 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά οφείλει 
να επιδιώκει την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης και της διάστασης 
του φύλου της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 53
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος προσαρμογής, το υπό 
εποπτεία κράτος μέλος πρέπει να τηρεί 
πλήρως τις πρακτικές και τη νομοθεσία 
στον τομέα του εργατικού δικαίου, τα 
δικαιώματα συλλογικής εκπροσώπησης 
και συλλογικών διαπραγματεύσεων 
καθώς και τα δικαιώματα της συλλογικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην απεργία.

Or. en

Τροπολογία 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία 
κράτος μέλος, προκειμένου να 
επαληθεύσει τις προόδους που έχουν 

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ και τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία 
κράτος μέλος, προκειμένου να 
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επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά 
τρίμηνο τα πορίσματά της στην 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
(ΟΔΕ) – ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό – και 
αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται περαιτέρω 
μέτρα. Αυτές οι αποστολές επιθεώρησης 
αντικαθιστούν τους επιτόπιους ελέγχους 
που προβλέπονται στο άρθρο 10α 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97.

επαληθεύσει τις προόδους που έχουν 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά 
τρίμηνο τα πορίσματά της στην 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
(ΟΔΕ), στην Επιτροπή Απασχόλησης και 
στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
(ΕΚΠ) – ή σε υποεπιτροπή που μπορούν 
να ορίσουν οι επιτροπές αυτές για τον 
σκοπό αυτό – και αξιολογεί ιδίως αν 
χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αυτές οι 
αποστολές επιθεώρησης αντικαθιστούν 
τους επιτόπιους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Or. en

Τροπολογία 55
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 
του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική 
πλειοψηφία και μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο οικείο 
κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική 
συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Το 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη 
δημοσιοποίηση της σύστασης αυτής.

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 
του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορούν να συστήσουν στο 
οικείο κράτος μέλος να ζητήσει 
χρηματοδοτική συνδρομή και να 
καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει 
με ειδική πλειοψηφία. 

Or. en
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Τροπολογία 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 
του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική 
πλειοψηφία και μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο οικείο 
κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική 
συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Το
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη 
δημοσιοποίηση της σύστασης αυτής.

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική, η οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους 
μέλους έχει σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική σταθερότητα της ζώνης του 
ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία 
και μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
μπορεί να συστήσει στο οικείο κράτος
μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική 
συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Το 
Συμβούλιο δημοσιοποιεί τη σύσταση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 57
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 
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του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική 
πλειοψηφία και μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο οικείο 
κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική 
συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Το 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη 
δημοσιοποίηση της σύστασης αυτής.

του ευρώ, το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να 
συστήσει στο οικείο κράτος μέλος να 
ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή και να 
καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής. Το Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της 
σύστασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 58
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την ανάληψη απόφασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, η σύσταση 
της Επιτροπής λογίζεται εγκριθείσα από 
το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει 
με ειδική πλειοψηφία να απορρίψει τη 
σύσταση εντός δέκα ημερών από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει τη σύγκληση συνεδρίασης του 
Συμβουλίου εντός της περιόδου αυτής για 
να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 59
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν δημοσιοποιείται μια σύσταση 
βάσει της παραγράφου 5:

διαγράφεται
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(α) η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει 
εκπροσώπους του οικείου κράτους 
μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή 
απόψεων·
(β) εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν 
να κληθούν από το κοινοβούλιο του 
οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν 
σε ανταλλαγή απόψεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων πρέπει να αποτελέσει τμήμα ενός υψίστης σημασίας ευρύτερου 
"οικονομικού διαλόγου". Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να αφιερωθεί χωριστό άρθρο αυτού 
του κανονισμού στον "οικονομικό διάλογο".

Τροπολογία 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν δημοσιοποιείται μια σύσταση 
βάσει της παραγράφου 5:

6. Όταν μια σύσταση βάσει της 
παραγράφου 5:

Or. en

Τροπολογία 61
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν δημοσιοποιείται μια σύσταση 
βάσει της παραγράφου 5:

6. Όταν μια σύσταση βάσει της 
παραγράφου 5:

Or. en
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Τροπολογία 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

(α) οι σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσουν
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

Or. en

Τροπολογία 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης

1. Το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό 
ενισχυμένη εποπτεία εγκρίνει, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, ένα βιώσιμο 
πρόγραμμα ανάκαμψης με στόχο να 
εξασφαλίσει βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών και οικονομική ανάκαμψη.
2. Το βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης 
προσδιορίζει πολυετείς στόχους για 
δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές 
δαπάνες αποσκοπώντας στη διατήρηση 
των προϋποθέσεων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση της ΕΕ. 
Το βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης 
ενσωματώνει, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
διαρθρωτικές αδυναμίες, ειδικά 
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προγράμματα προτεραιότητας και έργα 
που εκτελούνται για να σταθεροποιηθεί η 
συνολική ζήτηση.
3. Το βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης 
περιλαμβάνει δράσεις που προβλέπονται 
για την κινητοποίηση οικονομικούς 
πόρους της ΕΕ που συνδέονται με τα 
ακόλουθα μέσα:
- το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση,
τα διαρθρωτικά ταμεία,
- τα ομολογιακά δάνεια της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση των έργων,
- το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020».
4. Το βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης 
προσαρτάται στα έγγραφα προς 
κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, 
τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του 
πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ 
σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η ΟΔΕ, 
ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό, συζητά 
αυτήν την προβλεπόμενη αίτηση, αφού 
πρώτα λάβει αξιολόγηση από την 

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, 
τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του 
πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ 
σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η ΟΔΕ, 
ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό, συζητά 
αυτήν την προβλεπόμενη αίτηση, αφού 
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Επιτροπή. πρώτα λάβει αξιολόγηση από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή 
από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή 
διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, 
εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ –
ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους του οικείου κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του 
κράτους μέλους να εξοφλήσει την 
προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, 
και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ ή σε 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει 
η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό.

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή 
από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή 
διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, 
εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ –
ανάλυση μεσοπρόθεσμης και
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του 
δημόσιου χρέους του οικείου κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανόμενης της 
ικανότητας του κράτους μέλους να 
εξοφλήσει την προβλεπόμενη 
χρηματοδοτική συνδρομή, και την 
διαβιβάζει στην ΟΔΕ ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για 
τον σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 66
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή 
από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή 
διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, 
εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ –
ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους του οικείου κράτους μέλους, 

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή 
από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή 
διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, 
εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ –
ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους του οικείου κράτους μέλους, 
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συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του 
κράτους μέλους να εξοφλήσει την 
προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, 
και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ ή σε 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει 
η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό.

συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του 
κράτους μέλους να εξοφλήσει την 
προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή, 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τους στόχους 
του ως προς την ανάπτυξη της Ένωσης
και τα επίπεδα ένδειας σ’ αυτήν και την 
στρατηγική για την απασχόληση και την 
διαβιβάζει στην ΟΔΕ, στην Επιτροπή 
Απασχόλησης και στην Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας ή σε 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να 
ορίσουν οι επιτροπές αυτές για τον σκοπό 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 67
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής.

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής, 
χρηματοπιστωτικής και σχετικής με την 
απασχόληση κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 9 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και των αναπτυξιακών και 
κοινωνικών στόχων και των στόχων για 
την απασχόληση της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, το σχέδιο προγράμματος 
προσαρμογής λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
τρέχουσες συστάσεις προς το οικείο 
κράτος μέλος βάσει των άρθρων 121, 126 
και/ή 148 της Συνθήκης – και τις δράσεις 
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του που απαιτούνται για τη συμμόρφωση 
με αυτές – στοχεύοντας παράλληλα στη 
διεύρυνση, την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση των απαιτούμενων μέτρων 
πολιτικής. Ένα σχέδιο προγράμματος 
προσαρμογής μπορεί συνεπώς να 
συνοδεύεται από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
προκειμένου να επιτύχει στιγμιαία 
αύξηση των πληρωμών ή των πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ και τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής 
κατάστασης και στην αποκατάσταση της 
ικανότητάς του να χρηματοδοτεί πλήρως 
τον εαυτό του από τις χρηματαγορές. Το 
σχέδιο προγράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής συνάδει πλήρως με το 
άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις
τρέχουσες συστάσεις προς το οικείο 
κράτος μέλος βάσει των άρθρων 121, 126, 
136 και/ή 148 της Συνθήκης – και τις 
δράσεις του για τη συμμόρφωση με αυτές 
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μέτρων πολιτικής. – στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, 
την ενίσχυση και την εμβάθυνση των 
απαιτούμενων μέτρων πολιτικής. Τα 
κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα 
προγράμματα μακρο-οικονομικής 
προσαρμογής τους επικαιροποιημένη και 
λεπτομερή περιγραφή των πολυετών 
στόχων για τις προβλεπόμενες δαπάνες 
που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση 
των στόχων που περιλαμβάνει η 
στρατηγική της Ένωσης για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
επενδύσεων. Η λεπτομερής περιγραφή 
που αναφέρεται ανωτέρω εξηγεί 
προσηκόντως τυχόν διαφορές 
προβλεπόμενων δαπανών από τα πλέον 
πρόσφατα Προγράμματα Σταθερότητας.

Or. en

Τροπολογία 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Όλα τα προγράμματα 
προσαρμογής πρέπει να καθορίζονται για 
ρεαλιστικές προθεσμίες (μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες), δεδομένου ότι τα 
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άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής.

προγράμματα προσαρμογής δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ούτε από μεγάλη 
επιβράδυνση ούτε από υπερβολική 
σπουδή διότι διαφορετικά θα 
υπονομεύσουν την οικονομική και 
εργασιακή ανάκαμψη, επιδεινώνοντας 
ακόμη περισσότερο τον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης. Το 
σχέδιο προγράμματος προσαρμογής 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τρέχουσες 
συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος 
βάσει των άρθρων 121, 126 και/ή 148 της 
Συνθήκης – και τις δράσεις του που 
απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές 
– στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, 
την ενίσχυση και την εμβάθυνση των 
απαιτούμενων μέτρων πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 70
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 

1. Το κράτος μέλος που αιτεί ή λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
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τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής.

τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής. Οιοδήποτε πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής πρέπει, 
στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνει 
υπόψη το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων της οικείας χώρας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση’.

Or. en

Τροπολογία 71
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής.

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης που 
προάγει την απασχόληση και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα κράτος μέλος που υπόκεινται σε 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής εγκρίνει, σε στενό 
συντονισμό με την Επιτροπή, ένα βιώσιμο 
πρόγραμμα ανάκαμψης προσδιορίζοντας 
πολυετείς στόχους για δημόσιες 
επενδύσεις και κοινωνικές δαπάνες 
αποσκοπώντας στη διατήρηση των 
προϋποθέσεων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση της ΕΕ.
Το βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης 
προσδιορίζει και επιλέγει μία σειρά 
ειδικών προγραμμάτων προτεραιότητας 
και έργων που στοχεύουν στη 
σταθεροποίηση της συνολικής ζήτησης, 
ενισχύοντας την αειφόρο ανάπτυξη και 
αντιμετωπίζοντας διαρθρωτικές 
αδυναμίες του κράτους μέλους.
Το βιώσιμο πρόγραμμα ανάκαμψης 
καθορίζει επίσης σχέδια για τον 
προκαταρκτικό εφοδιασμό και την 
κινητοποίηση χρηματοοικονομικών 
πόρων, περιλαμβανομένων δανείων από 
την ΕΤΕπ και χρηματοδοτικών μέσων 
της ΕΕ.
Η έκθεση του βιώσιμου προγράμματος 
ανάκαμψης ενσωματώνεται στα 
προγράμματα προσαρμογής και 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Or. en
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Τροπολογία 73
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία,
βάσει πρότασης της Επιτροπής, εγκρίνει το 
πρόγραμμα προσαρμογής.

2. Το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, εγκρίνει το πρόγραμμα 
προσαρμογής. Η σύσταση της Επιτροπής 
λογίζεται εγκριθείσα από το Συμβούλιο 
εκτός εάν αυτό αποφασίσει με ειδική 
πλειοψηφία να απορρίψει τη σύσταση 
εντός δέκα ημερών από την έγκρισή της 
από την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη 
σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου 
εντός της περιόδου αυτής για να τεθεί σε 
ψηφοφορία η απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 74
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, εγκρίνει το 
πρόγραμμα προσαρμογής.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, εγκρίνουν το πρόγραμμα 
προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει 
με ειδική πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, 
παρακολουθεί την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής και 
ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ ή 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει 
η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει πλήρως στην 
Επιτροπή την αναγκαία συνεργασία. 
Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή όλες τις 
πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η 
Επιτροπή για την παρακολούθηση του 
προγράμματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 
παράγραφος 3.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ 
και την ΠΟΕ, παρακολουθεί την πρόοδο 
που επιτυγχάνεται όσον αφορά την 
εφαρμογή του προγράμματος 
προσαρμογής και ενημερώνει ανά τρίμηνο 
την ΟΔΕ, ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή 
μπορεί να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό 
αυτό, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο του 
οικείου κράτους μέλους. Το οικείο κράτος 
μέλος παρέχει πλήρως στην Επιτροπή την 
αναγκαία συνεργασία. Παρέχει ιδίως στην 
Επιτροπή όλες τις πληροφορίες τις οποίες 
θεωρεί αναγκαίες η Επιτροπή για την 
παρακολούθηση του προγράμματος. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 76
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος 
τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να 
γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. 
Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία
βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει 
για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στο πρόγραμμα προσαρμογής.

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος 
τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να 
γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. 
Το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει πρότασης 
της Επιτροπής για τυχόν αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα 
προσαρμογής. Κατά την ανάληψη αυτής 
της απόφασης, η σύσταση της Επιτροπής 
λογίζεται εγκριθείσα από το Συμβούλιο 
εκτός εάν αυτό αποφασίσει με ειδική 
πλειοψηφία να απορρίψει τη σύσταση 
εντός δέκα ημερών από την έγκρισή της 
από την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο 
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κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη 
σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου 
εντός της περιόδου αυτής για να τεθεί σε 
ψηφοφορία η απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 77
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος 
τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να 
γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. 
Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία
βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει
για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στο πρόγραμμα προσαρμογής.

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος 
τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να 
γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, αποφασίζουν για τυχόν αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα 
προσαρμογής. Το Συμβούλιο αποφασίζει 
με ειδική πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ – εξετάζει με το οικείο κράτος μέλος 
τις αλλαγές που ενδεχομένως πρέπει να 
γίνουν στο πρόγραμμα προσαρμογής του. 
Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει 
πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει για 
τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο 
πρόγραμμα προσαρμογής.

4. Η Επιτροπή – σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ και την ΠΟΕ – εξετάζει με το οικείο 
κράτος μέλος τις αλλαγές που ενδεχομένως 
πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα 
προσαρμογής του. Το Συμβούλιο, με 
ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, αποφασίζει για τυχόν αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα 
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προσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 79
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές 
αποκλίσεις από το πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει 
πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να 
αποφασίσει ότι το οικείο κράτος μέλος δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
πολιτικής που περιέχονται στο πρόγραμμα 
προσαρμογής.

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές 
αποκλίσεις από το πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής, το 
Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει ότι το 
οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις πολιτικής που 
περιέχονται στο πρόγραμμα προσαρμογής.
Κατά την ανάληψη αυτής της απόφασης, 
η σύσταση της Επιτροπής λογίζεται 
εγκριθείσα από το Συμβούλιο εκτός εάν 
αυτό αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να 
απορρίψει τη σύσταση εντός δέκα 
ημερών από την έγκρισή της από την 
Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση 
συνεδρίασης του Συμβουλίου εντός της 
περιόδου αυτής για να τεθεί σε 
ψηφοφορία η απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 80
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται 5. Εάν η παρακολούθηση που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές 
αποκλίσεις από το πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής, το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει 
πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να 
αποφασίσει ότι το οικείο κράτος μέλος δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
πολιτικής που περιέχονται στο πρόγραμμα 
προσαρμογής.

στην παράγραφο 3 επισημάνει σημαντικές 
αποκλίσεις από το πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μπορούν να αποφασίσουν ότι το 
οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις πολιτικής που 
περιέχονται στο πρόγραμμα προσαρμογής. 
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει 
εκπροσώπους του οικείου κράτους 
μέλους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή 
απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται στην εφαρμογή του 
προγράμματος προσαρμογής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων πρέπει να αποτελέσει τμήμα ενός υψίστης σημασίας ευρύτερου 
"οικονομικού διαλόγου". Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να αφιερωθεί χωριστό άρθρο αυτού 
του κανονισμού στον "οικονομικό διάλογο".

Τροπολογία 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων 
όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται 
στην εφαρμογή του προγράμματος 
προσαρμογής.

7. Οι σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσουν
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων 
όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται 
στην εφαρμογή του προγράμματος 
προσαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 83
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν 
να κληθούν από το κοινοβούλιο του 
οικείου κράτους μέλους να συμμετάσχουν 
σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων πρέπει να αποτελέσει τμήμα ενός υψίστης σημασίας ευρύτερου 
"οικονομικού διαλόγου". Είναι ως εκ τούτου προτιμότερο να αφιερωθεί χωριστό άρθρο αυτού 
του κανονισμού στον "οικονομικό διάλογο".

Τροπολογία 84
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Οικονομικός διάλογος

1. Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και με στόχο να διασφαλισθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου, την Επιτροπή 
και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να λάβουν 
τον λόγο ενώπιον της επιτροπής αυτής 
για να εξετάσουν τις συστάσεις και τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.
2. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει την 
ευκαιρία συμμετοχής σε μια ανταλλαγή 
απόψεων στο κράτος μέλος το οποίο 
αποτελεί το αντικείμενο μίας σύστασης ή 
απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.
3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής θα 
μπορούσαν να συμμετάσχουν σε 
ανταλλαγή απόψεων προσκεκλημένοι από 
το κοινοβούλιο του κράτους μέλους το 
οποίο αποτελεί το αντικείμενο μίας 
σύστασης ή απόφασης του Συμβουλίου 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
4. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνέπεια με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για 
τον συντονισμό της οικονομικής 

πολιτικής

διαγράφεται

Η παρακολούθηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού θεωρείται ότι αντικαθιστά 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον 
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής 
που προβλέπεται στο άρθρο 2α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την 
ενίσχυση της εποπτείας της 
δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και το συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 86
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Συμβατότητα με το άρθρο 28 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δικαίωμα 

στην εργασία
Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη το 
άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και, κατ’ αναλογία, δεν θίγει το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
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εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το 
δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές. Ο παρών κανονισμός 
δεν θίγει επίσης το δικαίωμα στην 
εργασία.

Or. en

Τροπολογία 87
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Συμβατότητα με το δικαίωμα της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης
Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και 
τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, τα 
προγράμματα μακρο-οικονομικής 
προσαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού δεν περιορίζουν το δικαίωμα 
των εργαζομένων και των εργοδοτών, ή 
των αντίστοιχων οργανώσεών τους, να 
διαπραγματεύονται και να υπογράφουν 
συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα 
επίπεδα και να λαμβάνουν συλλογικά 
μέτρα για την προστασία αυτών, 
περιλαμβανομένης και της απεργίας.

Or. en

Τροπολογία 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο10 α
Συμβατότητα με τους στόχους της 
Ένωσης για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση
Η εφαρμογή των προγραμμάτων μακρο-
οικονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να μην 
τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την 
ανάπτυξη της Ένωσης και την 
στρατηγική για την απασχόληση ούτε να 
μην τηρεί ή να παραμελεί την γενική του 
υποχρέωση να προωθεί ένα υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, να εγγυάται την 
δέουσα κοινωνική προστασία και να 
καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό 
εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν 
έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει 
ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη, τον EFSM, την EFSF ή τον ΕΜΣ. Το 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να 
παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης 
εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό 
εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν 
έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει 
ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη 
μέλη, τον EFSM, την EFSF ή τον ΕΜΣ. Το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη 
διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το 
πρόγραμμα. Κατά την ανάληψη αυτής της 
απόφασης, η σύσταση της Επιτροπής 
λογίζεται εγκριθείσα από το Συμβούλιο 
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εκτός εάν αυτό αποφασίσει με ειδική 
πλειοψηφία να απορρίψει τη σύσταση 
εντός δέκα ημερών από την έγκρισή της 
από την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη 
σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου 
εντός της περιόδου αυτής προκειμένου η 
εν λόγω απόφαση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Or. en

Τροπολογία 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος 
υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, 
προκειμένου να αξιολογήσει την 
οικονομική, δημοσιονομική και 
χρηματοπιστωτική του κατάσταση. 
Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της 
στην ΟΔΕ ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό και 
αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά 
μέτρα.

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ και την ΔΟΕ, 
τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο 
κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το 
πρόγραμμα, προκειμένου να αξιολογήσει 
την οικονομική, δημοσιονομική και 
χρηματοπιστωτική του κατάσταση. 
Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της 
στην ΟΔΕ ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό και 
αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 91
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 4. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει 
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πλειοψηφία βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο κράτος 
μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να 
λάβει διορθωτικά μέτρα.

πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να 
συστήσει στο κράτος μέλος υπό εποπτεία 
μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά 
μέτρα. Κατά την ανάληψη αυτής της 
απόφασης, η σύσταση της Επιτροπής 
λογίζεται εγκριθείσα από το Συμβούλιο 
εκτός εάν αυτό αποφασίσει με ειδική 
πλειοψηφία να απορρίψει τη σύσταση 
εντός δέκα ημερών από την έγκρισή της 
από την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη 
σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου 
εντός της περιόδου αυτής προκειμένου η 
εν λόγω απόφαση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Or. en

Τροπολογία 92
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1, το άρθρο 3, το άρθρο 6 
παράγραφοι 2 και 4, και το άρθρο 11 
παράγραφος 4, ψηφίζουν μόνο τα μέλη 
του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και το 
Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη 
την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που 
αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος.

Για τα μέτρα που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, ψηφίζουν μόνο τα 
μέλη του Συμβουλίου που 
αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη με νόμισμα 
το ευρώ και το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να 
λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του 
Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο 
κράτος μέλος.

Or. en


