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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετική δέσμη μέτρων που απέβλεπε 
στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Η εν λόγω
δέσμη απαρτίζεται από έξι προτάσεις: τέσσερις από αυτές αφορούν δημοσιονομικά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μεταρρύθμισης του Συμφώνου για τη σταθερότητα και την 
ανάπτυξη (ΣΣΑ) ενώ δύο νέοι κανονισμοί αποβλέπουν στην ανίχνευση και την αντιμετώπιση 
νεοεμφανιζόμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών μεταξύ της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ.

Στις τελευταίες δύο προτάσεις, και με στόχο να διευρυνθεί η οικονομική εποπτεία της ΕΕ σε
μη δημοσιονομικούς τομείς, η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά νέων στοιχείων που 
συνδέονται με την εποπτεία και διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το "προληπτικό
σκέλος" αυτών των στοιχείων περιλαμβάνει τακτική εκτίμηση των κινδύνων ανισορροπιών
με βάση έναν πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει δείκτες, και με διενέργεια εις 
βάθος αναλύσεων ανά χώρα. Εάν είναι αναγκαίο θα μπορούν να απευθύνονται ειδικές ανά
χώρα συστάσεις από το Συμβούλιο προς τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σοβαρές 
ανισορροπίες ή ανισορροπίες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της ΟΝΕ. Επιπλέον, το
"διορθωτικό σκέλος", όπως παρουσιάζεται στην πρόταση σχετικά με τα "κατασταλτικά μέτρα 
για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών" προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη της ευρωζώνης τα οποία επιδεικνύουν ανεπαρκή συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 
συστάσεις ενδέχεται να υπαχθούν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και, τελικά, θα 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις υπό τη μορφή ετήσιου προστίμου.

Παρατηρήσεις

Οι προτάσεις της Επιτροπής περιέχουν πολλές καλές ιδέες. Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής
συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια νέα διαρθρωμένη
διαδικασία για την πρόληψη και τη διόρθωση των δυσμενών μακροοικονομικών
ανισορροπιών σε κάθε κράτος μέλος. Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση της
Επιτροπής για την ΟΝΕ@10 ήδη επεσήμαινε την αύξηση των αποκλίσεων μεταξύ των
κρατών μελών πριν από την κρίση και ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
ΟΝΕ@10 αντιμετώπιζε διεξοδικά αυτό το σημείο. Επομένως, ένας μηχανισμός για την
παρακολούθηση και την πρόληψη παρόμοιων ανισορροπιών και αποκλίσεων είναι
περισσότερο από ευπρόσδεκτος. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι επιβάλλονται ορισμένες
τροποποιήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ανισορροπίες και αποκλίσεις μεταξύ κρατών
μελών θα ανιχνεύονται, θα προλαμβάνονται ή τελικά θα διορθώνονται με τρόπο 
αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής καταθέτει ορισμένες τροπολογίες στις 
προτάσεις της Επιτροπής για την "πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών" και στα "κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη", προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εξής 
βασικές πτυχές:

- το πλαίσιο εποπτείας της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει την απασχόληση και τις κοινωνικές 
πτυχές, πέρα από τις πτυχές γενικού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Κατά
συνέπεια, το άρθρο 148 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
πρέπει να προστεθεί ως νομική βάση στο προληπτικό σκέλος του πλαισίου εποπτείας, ο δε 
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σχετικός κανονισμός πρέπει να αντιμετωπίζει την πρόληψη και διόρθωση των 
μακροοικονομικών καθώς και των κοινωνικών ανισορροπιών σε ίση βάση. Με τον τρόπο 
αυτό, θα εξασφαλιστεί μια περισσότερο ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική 
προσέγγιση.

- Σε σύνδεση με τα παραπάνω, οι μηχανισμοί που βασίζονται στο άρθρο 148 της ΣΛΕΕ, και 
ιδίως οι κατευθύνσεις για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των ανισορροπιών και να συμπληρώνονται με 
ειδικά εργαλεία για την ανίχνευση και την πρόληψη των κοινωνικών ανισορροπιών. Κατά
συνέπεια, η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις σχετικές διαδικασίες εποπτείας.

- Ο πίνακας δεικτών που θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση και
παρακολούθηση των ανισορροπιών πρέπει να εγκριθεί και να ενημερώνεται τακτικά από την 
Επιτροπή υπό τη μορφή πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. 
Οι βασικοί δείκτες πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχετικές πτυχές απασχόλησης, ανεργίας, 
φτώχειας και φορολογίας.

- Το σύστημα διόρθωσης των ανισορροπιών δεν πρέπει να συνεισφέρει μόνο στη 
δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Εξίσου σημαντικό είναι
ότι πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να αποτρέπει την εμφάνιση ασυμμετρικών 
κραδασμών και να συνεισφέρει επίσης στην αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Έτσι, το σύστημα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης 
και απασχόλησης της ΕΕ, όπως είναι αυτοί που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020.

- Επιπλέον, το σύστημα διόρθωσης, μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για τη διόρθωση 
υπερβολικών ανισορροπιών, πρέπει να συνίσταται όχι μόνο σε πρόστιμα (κυρώσεις) αλλά και 
σε κίνητρα. Οποιαδήποτε απόφαση επιβολής κύρωσης ή προστίμου σε κράτος μέλος πρέπει 
να υπόκειται σε εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου.

- Τα πρόστιμα που εισπράττονται από κράτη μέλη τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις
αντίστοιχες συστάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται σε στήριξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
επένδυσης και απασχόλησης της ΕΕ και να μη διανέμονται μόνο στα κράτη μέλη που δεν 
υπόκεινται σε οποιαδήποτε διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών όπως προτείνει η 
Επιτροπή. 

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι ύψιστη σημασία έχει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου 
στην όλη διαδικασία εποπτείας. Επιπλέον, η τακτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους και η ισχυρότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο εποπτείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την πρόληψη και τη διόρθωση των 
υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την πρόληψη και τη διόρθωση των 
υπερβολικών μακροοικονομικών και 
κοινωνικών ανισορροπιών

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο πλαίσιο εποπτείας της ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πτυχές απασχόλησης και κοινωνικές 
πτυχές, πέρα από τις πτυχές γενικού, οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Κατά
συνέπεια, ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να αντιμετωπίζει τόσο τις μακροοικονομικές όσο 
και τις κοινωνικές ανισορροπίες μέσα στην ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προκειμένου να αναπτυχθεί μια
συντονισμένη στρατηγική για την
απασχόληση, όπως προβλέπεται από τη
Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη 
μέλη και η Ένωση πρέπει να έχουν ως 
γνώμονα στο έργο τους τις 
κατευθυντήριες αρχές της προώθησης 
ενός καταρτισμένου, εκπαιδευμένου και 
προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού και 
αγορών εργασίας που να είναι δεκτικές 
στην οικονομική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η εσωτερική αγορά, όπως 
προβλέπεται από τη ΣΛΕΕ, πρέπει να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της 
Ένωσης με βάση την ισορροπημένη 
οικονομική μεγέθυνση και τη 
σταθερότητα τιμών, την ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς, με 
στόχο την πλήρη απασχόληση και την 
κοινωνική συνοχή, καθώς και ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Η ΣΛΕΕ προβλέπει ότι κατά τον
ορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής
και των δραστηριοτήτων της, η Ένωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης
Ιουνίου 2010 ενέκρινε μια νέα στρατηγική
για την απασχόληση και την ανάπτυξη, 
τη στρατηγική 2020, η οποία έχει στόχο 
να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να 
βγει ισχυρότερη από την κρίση και να 
στρέψει την οικονομία της προς την 
ευφυή, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, που συνοδεύεται από υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας 
και κοινωνικής συνοχής. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να 
δρομολογήσει, την 1η Ιανουαρίου 2011, 
το ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό 
πολιτικής, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα να επωφεληθούν από τον 
έγκαιρο συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο 
και να καταστεί δυνατή η ενισχυμένη 
εποπτεία και η ταυτόχρονη αξιολόγηση 
τόσο των δημοσιονομικών μέτρων όσο 
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και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
ώστε να προωθηθεί η μεγέθυνση και η 
απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ειδικότερα, η εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
πρέπει να διευρυνθεί πέραν της 
δημοσιονομικής εποπτείας προκειμένου να 
προλαμβάνονται οι υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες και να 
βοηθούνται τα κράτη μέλη που πλήττονται 
να καταρτίζουν διορθωτικά σχέδια προτού 
παγιωθούν οι αποκλίσεις. Η διεύρυνση 
αυτή του πλαισίου δημοσιονομικής 
εποπτείας θα πρέπει να συμβαδίζει με την 
εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας.

(3) Ειδικότερα, η εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
πρέπει να διευρυνθεί πέραν της 
δημοσιονομικής εποπτείας προκειμένου να 
προλαμβάνονται οι υπερβολικές 
μακροοικονομικές και κοινωνικές 
ανισορροπίες και να βοηθούνται τα κράτη 
μέλη που πλήττονται να καταρτίζουν 
διορθωτικά σχέδια προτού παγιωθούν οι 
αποκλίσεις, να προωθούνται αμοιβαία 
ενισχυτικές αναπτυξιακές στρατηγικές 
και να διευκολύνεται η παρακολούθηση 
της προόδου προς την επίτευξη των 
στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης της 
Ένωσης. Η διεύρυνση αυτή του πλαισίου 
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δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την εμβάθυνση της 
δημοσιονομικής εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
ανισορροπιών, είναι απαραίτητη μια 
διαδικασία που καθορίζεται λεπτομερώς 
στη νομοθεσία.

(4) Για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
ανισορροπιών, είναι απαραίτητη μια 
περισσότερο ολοκληρωμένη οικονομική 
και κοινωνική προσέγγιση και μια 
διαδικασία που καθορίζεται λεπτομερώς 
στη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ενδείκνυται να συμπληρωθεί η 
πολυμερής εποπτεία που αναφέρεται στο 
άρθρο 121 παράγραφοι 3 και 4 της 
Συνθήκης με συγκεκριμένους κανόνες για 
τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη 
διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών.

(5) Ενδείκνυται να συμπληρωθεί η 
πολυμερής εποπτεία που αναφέρεται στο 
άρθρο 121 παράγραφοι 3 και 4 της ΣΛΕΕ
με συγκεκριμένους κανόνες για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη και τη διόρθωση 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
περιλαμβάνουν τόσο κίνητρα όσο και 
πρόστιμα.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Επιβάλλεται να συμπληρωθεί η κοινή
ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 
148 της ΣΛΕΕ με ειδικά εργαλεία για την 
ανίχνευση και την πρόληψη των 
κοινωνικών ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η Επιτροπή πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τον 
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πίνακα αποτελεσμάτων ως εργαλείο που 
διευκολύνει τον έγκαιρο εντοπισμό και 
την παρακολούθηση των ανισορροπιών. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει 
να αποτελείται από μια περιορισμένη 
σειρά πραγματικών και ονομαστικών 
οικονομικών, και χρηματοοικονομικών 
δεικτών σχετικών με τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών και κοινωνικών
ανισορροπιών, με τα αντίστοιχα ενδεικτικά 
κατώφλια. Η σύνθεση του πίνακα
αποτελεσμάτων πρέπει να τροποποιείται 
με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον 
παρίσταται ανάγκη, μεταξύ άλλων λόγω 
των εξελισσόμενων απειλών για τη 
μακροοικονομική και κοινωνική 
σταθερότητα ή της αύξησης της 
διαθεσιμότητας των σχετικών στατιστικών.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η υπέρβαση ενός ή περισσότερων 
ενδεικτικών κατωφλίων δεν σημαίνει 
οπωσδήποτε ότι εμφανίζονται 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, 
δεδομένου ότι η χάραξη οικονομικής 
πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
διασυνδέσεις μεταξύ των 
μακροοικονομικών μεταβλητών. 
Αναμένεται ότι η οικονομική κριτική 
ανάλυση θα εξασφαλίζει ότι όλα τα 
στοιχεία πληροφοριών, είτε από τον 
πίνακα αποτελεσμάτων είτε όχι, τίθενται 
στη σωστή τους διάσταση και γίνονται 
μέρος μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

(8) Η υπέρβαση ενός ή περισσότερων 
ενδεικτικών κατωφλίων δεν σημαίνει 
οπωσδήποτε ότι εμφανίζονται 
μακροοικονομικές και κοινωνικές 
ανισορροπίες, δεδομένου ότι η χάραξη 
οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ 
των μακροοικονομικών και των 
κοινωνικών μεταβλητών, καθώς και τη 
στιγμή του οικονομικού κύκλου στην 
οποία βρίσκεται η οικονομία. Αναμένεται 
ότι η οικονομική κριτική ανάλυση θα 
εξασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία 
πληροφοριών, είτε από τον πίνακα 
αποτελεσμάτων είτε όχι, τίθενται στη 
σωστή τους διάσταση και γίνονται μέρος 
μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Μια διαδικασία για την 
παρακολούθηση και τη διόρθωση των 
δυσμενών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, με προληπτικά και 
διορθωτικά στοιχεία, θα χρειάζεται 
ενισχυμένα εργαλεία εποπτείας βασισμένα 
σε εκείνα που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία πολυμερούς εποπτείας. Σ’αυτά 
μπορούν να περιλαμβάνονται ενισχυμένες 
αποστολές εποπτείας από την Επιτροπή 
στα κράτη μέλη και πρόσθετη υποβολή 
στοιχείων από το κράτος μέλος σε 
περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών 
που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη 
λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης.

(10) Μια διαδικασία για την 
παρακολούθηση και τη διόρθωση των 
δυσμενών μακροοικονομικών και 
κοινωνικών ανισορροπιών, με προληπτικά 
και διορθωτικά στοιχεία, θα χρειάζεται 
ενισχυμένα εργαλεία εποπτείας βασισμένα 
σε εκείνα που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία πολυμερούς εποπτείας και 
ανάλυση του αντικτύπου της 
απασχόλησης στη μακρο-οικονομική 
κατάσταση με βάση το Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του 
Παρατηρητηρίου των Επιδόσεων 
Απασχόλησης. Σ’αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνονται ενισχυμένες αποστολές 
εποπτείας από την Επιτροπή στα κράτη 
μέλη και πρόσθετη υποβολή στοιχείων από 
το κράτος μέλος σε περίπτωση σοβαρών 
ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανισορροπιών που θέτουν σε κίνδυνο την 
εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης ή την κοινωνική 
συνοχή.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Κατά την αξιολόγηση των 
ανισορροπιών, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σοβαρότητά τους, ο βαθμός στον 
οποίο μπορούν να θεωρηθούν μη βιώσιμες 
και ιδιαίτερα οι δυνητικές αρνητικές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
χρηματοπιστωτικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη. Πρέπει 
επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
οικονομικής προσαρμογής και το ιστορικό 
του οικείου κράτους μέλους όσον αφορά 
τη συμμόρφωση με προηγούμενες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού και με άλλες 
συστάσεις που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με 
τα άρθρα 121 και 148 της ΣΛΕΕ στο 
πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας, ιδίως 
τους γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
και της Ένωσης και οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εάν εντοπίζονται μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, πρέπει να εκδίδονται 
συστάσεις απευθυνόμενες στο οικείο 
κράτος μέλος, οι οποίες θα παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 
πολιτικές λύσεις. Η πολιτική λύση του 
οικείου κράτους μέλους για τις 

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

ανισορροπίες πρέπει να είναι έγκαιρη και 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής τα οποία ελέγχουν οι δημόσιες 
αρχές. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τις 
περιστάσεις του οικείου κράτους μέλους 
και να καλύπτει τους κύριους τομείς της 
οικονομικής πολιτικής, όπου μπορεί να 
περιλαμβάνονται η δημοσιονομική και η 
φορολογική πολιτική, οι αγορές εργασίας, 
οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και η 
κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε πνεύμα
σεβασμού του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ και με
γνώμονα την προώθηση υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, πρέπει να δίνονται 
εγγυήσεις για επαρκή κοινωνική 
προστασία και καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι έγκαιρες προειδοποιήσεις και οι 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικών Κινδύνων προς τα κράτη μέλη 
ή την Ένωση αφορούν κινδύνους 
μακροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 
Μπορεί και αυτές να απαιτούν κατάλληλες 
ενέργειες παρακολούθησης στο πλαίσιο
της εποπτείας των ανισορροπιών.

(13) Οι έγκαιρες προειδοποιήσεις και οι 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικών Κινδύνων προς τα κράτη μέλη 
ή την Ένωση αφορούν μόνο κινδύνους 
μακροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 
Μπορεί και αυτές να απαιτούν κατάλληλες 
ενέργειες παρακολούθησης στο πλαίσιο 
της εποπτείας των ανισορροπιών.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εάν εντοπίζονται σοβαρές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, 
συμπεριλαμβανομένων ανισορροπιών που 
θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία 
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, 
πρέπει να κινηθεί διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών που μπορεί να περιλαμβάνει 
την έκδοση συστάσεων προς το κράτος 
μέλος, τις ενισχυμένες απαιτήσεις 
εποπτείας και ελέγχου και, για τα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ, τη δυνατότητα 
λήψης εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…] σε 
περίπτωση συνεχιζόμενης παράλειψης να 
ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

(14) Εάν εντοπίζονται σοβαρές 
μακροοικονομικές και κοινωνικές 
ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένων 
ανισορροπιών που θέτουν σε κίνδυνο την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης ή την κοινωνική 
συνοχή, πρέπει να κινηθεί διαδικασία 
υπερβολικών ανισορροπιών που μπορεί να 
περιλαμβάνει την έκδοση συστάσεων προς 
το κράτος μέλος, τις ενισχυμένες 
απαιτήσεις εποπτείας και ελέγχου και, για 
τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, τη 
δυνατότητα λήψης εκτελεστικών μέτρων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…/…] σε περίπτωση συνεχιζόμενης 
παράλειψης να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο για τον εντοπισμό και την 
πρόληψη των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω των 
εκτεταμένων εμπορικών και 
χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών 
οικονομικών πολιτικών για την Ένωση και 
τη ζώνη του ευρώ συνολικά, ενώ μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των 
στόχων,

(16) Δεδομένου ότι ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο για τον εντοπισμό και την 
πρόληψη των μακροοικονομικών και 
κοινωνικών ανισορροπιών δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
λόγω των εκτεταμένων εμπορικών και 
χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών 
οικονομικών πολιτικών για την Ένωση και 
τη ζώνη του ευρώ συνολικά, ενώ μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των 
στόχων,

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τον εντοπισμό, την πρόληψη 

Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τον εντοπισμό, την πρόληψη 
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και τη διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών εντός της Ένωσης.

και τη διόρθωση των μακροοικονομικών 
και κοινωνικών ανισορροπιών εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο πλαίσιο εποπτείας της ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πτυχές απασχόλησης και κοινωνικές 
πτυχές, πέρα από τις πτυχές γενικού, οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Κατά 
συνέπεια, ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να αντιμετωπίζει τόσο τις μακροοικονομικές όσο 
και τις κοινωνικές ανισορροπίες μέσα στην ΕΕ.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με στόχο τη διευκόλυνση του έγκαιρου
εντοπισμού και της παρακολούθησης των
ανισορροπιών, η Επιτροπή, μετά από 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους, καταρτίζει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο -12 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων -
12α και -12β, πίνακα αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες, ο 
οποίος δύναται να τροποποιείται όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να 
ενσωματώνονται νέες εμφανιζόμενες 
ανισορροπίες και να αξιολογούνται 
καλύτερα οι θέσεις ανταγωνιστικότητας ή 
οι υπέρμετρες εσωτερικές και εξωτερικές 
ανισορροπίες σε σχέση με: 
(a) την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 
(πληθωρισμός, ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, δημόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, εξέλιξη 
των τιμών της κατοικίας, των γεωργικών 
προϊόντων και της ενέργειας),
(β) αγορές κεφαλαίου (εξέλιξη της πίστης, 
δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, άμεσες ξένες 
επενδύσεις και καθαρές ξένες 
περιουσιακές θέσεις),
(γ) αγορές εργασίας (απασχόληση και
ποσοστό ανεργίας ανά φύλο και ηλικιακές 
ομάδες, κλίμακα μισθών και λοιπών 
παροχών, επενδύσεις στην εκπαίδευση, 
φτώχεια),
(δ) φορολογία (συντελεστές φορολογίας, 
εργασίας και κεφαλαίου),
(ε) δημοσιονομική, οικονομική, 
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κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
αποτελείται από μια σειρά 
μακροοικονομικών, κοινωνικών και 
μακροχρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή ορίζει ενδεικτικά
συμμετρικά κατώτατα και ανώτατα 
κατώφλια για τους δείκτες αυτούς, τα 
οποία θα χρησιμεύουν ως όρια 
προειδοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εναρκτήριες επιδόσεις των κρατών μελών 
καθώς και τη σχετική θέση της Ένωσης 
και της ευρωζώνης και τη διαχρονική 
τους εξέλιξη. Τα κατώφλια που θα 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη με νόμισμα 
το ευρώ μπορούν να είναι διαφορετικά από 
εκείνα που θα εφαρμόζονται στα άλλα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά την 
καταλληλότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης των δεικτών, των κατωφλίων 
που έχουν καθοριστεί και της 
χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και θα 

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

τον αναπροσαρμόζει εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της ικανότητάς του να εντοπίζει 
τις νεοεμφανιζόμενες ανισορροπίες και να 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τις τιμές των 
δεικτών του πίνακα αποτελεσμάτων 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση για κάθε 
κράτος μέλος. Ο επικαιροποιημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται.

1. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τις τιμές των 
δεικτών του πίνακα αποτελεσμάτων 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση για κάθε 
κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική τους 
κατάσταση και τον διαφορετικό 
αντίκτυπο του κάθε δείκτη στην 
μακροοικονομική και την κοινωνική τους 
κατάσταση. Ο επικαιροποιημένος πίνακας 
αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημοσιοποίηση του 
επικαιροποιημένου πίνακα αποτελεσμάτων 
συνοδεύεται από έκθεση της Επιτροπής 
που περιέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και θέτει 

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

τις κινήσεις των δεικτών στις σωστές τους 
διαστάσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
οποιονδήποτε άλλο οικονομικό, κοινωνικό
και χρηματοπιστωτικό δείκτη που μπορεί 
να συμβάλει στον εντοπισμό των 
ανισορροπιών, εάν είναι απαραίτητο. Η 
έκθεση αναφέρει επίσης εάν η υπέρβαση 
των κατώτατων ή των ανώτατων 
κατωφλίων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη σημαίνει την πιθανή εμφάνιση 
ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 3 
της ΣΛΕΕ και της εξέτασης της 
υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης 
σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4
της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο συζητά και 
εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής ύστερα από 
διαβούλευση με την Επιτροπή 
Απασχόλησης και τους κοινωνικούς 
εταίρους. Η Ευρωομάδα συζητά την 
έκθεση στο βαθμό που αυτή αφορά, άμεσα 
ή έμμεσα, κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ανάλογα με την περίπτωση, εάν το υπό 
εξέταση κράτος μέλος έχει λάβει 
κατάλληλα μέτρα ανταποκρινόμενο στις 
συστάσεις ή τις προσκλήσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 121, 126 και 148 της ΣΛΕΕ και 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 10 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησής της όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει ανισορροπίες, ενημερώνει 
σχετικά το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, 
μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί 
να απευθύνει τις απαραίτητες συστάσεις 
στο οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης. 

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησής της όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει ανισορροπίες, ενημερώνει 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, μετά από
σύσταση της Επιτροπής και ύστερα από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μπορεί να απευθύνει τις 
απαραίτητες συστάσεις στο οικείο κράτος 
μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 121 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ. 

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί τις 
συστάσεις του στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Οι συστάσεις του 
Συμβουλίου δημοσιοποιούνται.

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί τις 
συστάσεις του στα εθνικά κοινοβούλια. Οι 
συστάσεις του Συμβουλίου 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5, η Επιτροπή θεωρήσει ότι το οικείο 
κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές 
ανισορροπίες, ενημερώνει σχετικά το 
Συμβούλιο.

1. Εάν, βάσει της εμπεριστατωμένη 
επισκόπησης όπως αναφέρεται στο άρθρο
5, η Επιτροπή θεωρήσει ότι το οικείο 
κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές 
ανισορροπίες, ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει συστάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 
της Συνθήκης, δηλώνοντας την ύπαρξη 
υπερβολικής ανισορροπίας και 
συνιστώντας στο οικείο κράτος μέλος να 
λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω 
συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 

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

συστάσεις διευκρινίζουν τη φύση των 
ανισορροπιών και ορίζουν λεπτομερώς τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
και την προθεσμία εντός της οποίας το 
οικείο κράτος μέλος πρέπει να λάβει αυτά 
τα διορθωτικά μέτρα. Το Συμβούλιο 
μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, να 
δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν αλλάξουν οι οικονομικές 
περιστάσεις, το Συμβούλιο, μετά από 
σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να 
τροποποιήσει τις συστάσεις που εξέδωσε 
βάσει του άρθρου 7 σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο ίδιο άρθρο. Το 
οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 
αναθεωρημένο σχέδιο διορθωτικών 
ενεργειών που αξιολογείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8.

4. Εάν αλλάξουν οι οικονομικές 
περιστάσεις, το Συμβούλιο, μετά από 
σύσταση της Επιτροπής και ύστερα από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μπορεί να τροποποιήσει τις 
συστάσεις που εξέδωσε βάσει του άρθρου 
7 σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο ίδιο άρθρο. Το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο 
διορθωτικών ενεργειών που αξιολογείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που 
παρέχεται στην Επιτροπή κατά το άρθρο 
3 ισχύει για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
ετών από … Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις ανατεθείσες 
αρμοδιότητες το αργότερο έξι μήνες πριν 
από τη λήξη της τετραετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με 
το άρθρο -12α.
2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση μεταβιβάζεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα -12α και -12β.
_____
  Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12a
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση 
αρμοδιοτήτων προσπαθεί να ενημερώνει 
το άλλο θεσμικό όργανο και την 
Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες αρμοδιότητες που θα 
μπορούσαν να ανακληθούν.
3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος 
στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως 
σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που διευκρινίζεται σε αυτήν. Η απόφαση 
δεν θίγει το κύρος των κατ'
εξουσιοδότηση πράξεων που είναι ήδη σε 
ισχύ. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en



PE454.629v01-00 28/29 PA\851861EL.doc

EL

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -12β
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει την 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω 
περιόδου αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις.
3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συμβούλιο διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται 
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σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της 
ΣΛΕΕ, το θεσμικό όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους 
σχετικούς λόγους.
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