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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
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) 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 θα πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες αρχές για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού και 
αγορών εργασίας που να ανταποκρίνονται 
στην οικονομική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η ΣΛΕΕ ορίζει ότι, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας
και με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ενέκρινε μια νέα στρατηγική 
για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική 
για την Ευρώπη 2020, που θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την 
κρίση, και να στρέψει την οικονομία της 
προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνοδευόμενη 
από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής 
συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποφάσισε επίσης να εγκαινιάσει, από 
1ης Ιανουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο του συντονισμού πολιτικής για 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από τον έγκαιρο 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης και να 
δοθεί η δυνατότητα αυξημένης εποπτείας 
και ταυτόχρονης αξιολόγησης τόσο 
δημοσιονομικών μέτρων όσο και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο 
την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 4

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
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Τροπολογία 5

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 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 για την επίτευξη των 
στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης της 
Ένωσης. Η διεύρυνση αυτή θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την εμβάθυνση της 
δημοσιονομικής εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
ανισορροπιών, είναι απαραίτητη μια 
διαδικασία που θεσπίζεται με νομοθεσία.

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

Or. en

Τροπολογία 7
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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. Η διαδικασία θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στον ετήσιο κύκλο 
πολυμερούς εποπτείας.

(5) Ενδείκνυται να συμπληρωθεί η 
πολυμερής εποπτεία που αναφέρεται στο 
άρθρο 121 παράγραφοι 3 και 4 της ΣΛΕΕ 
με συγκεκριμένους κανόνες για την 
ανίχνευση, την πρόληψη και τη διόρθωση 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών,
συμπεριλαμβάνοντας κίνητρα καθώς και 
πρόστιμα. Η διαδικασία θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στον ετήσιο κύκλο 
πολυμερούς εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…/…] πρέπει να ενισχυθεί με τη θέσπιση 
προστίμων για τα κράτη μέλη με νόμισμα 
το ευρώ, σε περίπτωση επανειλημμένης μη 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις για την 
αντιμετώπιση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών.

(6) Η επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…/…] πρέπει να ενισχυθεί με τη θέσπιση 
κινήτρων καθώς και προστίμων για τα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, σε 
περίπτωση επανειλημμένης μη 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις για την 
αντιμετώπιση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες 
είναι πιθανό να προκαλέσουν 
αδικαιολόγητες διακυμάνσεις στα δημόσια 
έσοδα και τις δαπάνες σε όλο τον 
οικονομικό κύκλο, επηρεάζοντας τα 

(7) Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες 
είναι πιθανό να προκαλέσουν 
αδικαιολόγητες διακυμάνσεις στα δημόσια 
έσοδα και τις δαπάνες σε όλο τον 
οικονομικό κύκλο, επηρεάζοντας τα 
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συνολικά στοιχεία και διαστρεβλώνοντας 
την εικόνα για τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Οι 
ακατάλληλες επιλογές δημοσιονομικής 
πολιτικής λόγω των διαστρεβλωμένων 
τάσεων θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν, 
και ενδεχομένως να υπονομεύσουν, τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 
Εάν παραμείνουν ανεξέλεγκτες, οι 
δημοσιονομικές και άλλες 
μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλοενισχυθούν και, 
ενδεχομένως, να θέσουν σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης. Για τους λόγους 
αυτούς, ένα σύστημα διόρθωσης των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στη 
δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών 
μελών με νόμισμα το ευρώ. 

συνολικά στοιχεία και διαστρεβλώνοντας 
την εικόνα για τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Οι 
ακατάλληλες επιλογές δημοσιονομικής 
πολιτικής λόγω των διαστρεβλωμένων 
τάσεων θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν, 
και ενδεχομένως να υπονομεύσουν, τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 
Εάν παραμείνουν ανεξέλεγκτες, οι 
δημοσιονομικές και άλλες 
μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλοενισχυθούν και, 
ενδεχομένως, να θέσουν σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης. Για τους λόγους 
αυτούς, ένα σύστημα διόρθωσης των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στη 
βελτιστοποίηση των κοινών πολιτικών 
αποφεύγοντας την εμφάνιση ασύμμετρων 
διαταραχών και, ως εκ  τούτου, θα 
συμβάλει επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
στη δημιουργία απασχόλησης και στη 
δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών 
μελών με νόμισμα το ευρώ.  

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Τα εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 
των μακροπρόθεσμων στόχων της 
Ένωσης στους τομείς της επένδυσης και 
της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η 
εξουσία να εκδίδει μεμονωμένες 
αποφάσεις για την επιβολή του προστίμου 
που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. 
Στο πλαίσιο του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
που διεξάγεται στο Συμβούλιο, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, οι εν λόγω μεμονωμένες 
αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της συνέχειας των μέτρων που θεσπίζει το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 121 της 
Συνθήκης και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…/…].

(13) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο η εξουσία να εκδίδει
μεμονωμένες αποφάσεις για την επιβολή 
του προστίμου που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών που διεξάγεται στο 
Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, οι εν λόγω 
μεμονωμένες αποφάσεις αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της συνέχειας των 
μέτρων που θεσπίζει το Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 121 της ΣΛΕΕ και 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…].

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύστημα 
προστίμων για την αποτελεσματική 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύστημα 
κινήτρων και προστίμων για την 
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διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών στην περιοχή του ευρώ.

αποτελεσματική διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών στην 
περιοχή του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόστιμα Κίνητρα και πρόστιμα

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, επιβάλλει ετήσιο πρόστιμο, 
εάν:

1. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβάλλει 
ετήσιο πρόστιμο, που βασίζεται σε φόρο 
επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα ή σε αύξηση του συντελεστή του 
φόρου επί των εταιρειών, εάν:

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα πρόστιμα που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 
αποτελούν «άλλα έσοδα», όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, και 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 
στους τομείς της επένδυσης και της 
απασχόλησης.
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παράγραφος 6 της Συνθήκης.

Or. en


