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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικό πακέτο με στόχο την ενίσχυση 
της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και στην ευρωζώνη. Το πακέτο αποτελείται από έξι 
προτάσεις: τέσσερεις από αυτές αφορούν δημοσιονομικά θέματα, μεταξύ αυτών και την 
αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) ενώ δύο νέοι κανονισμοί 
αποσκοπούν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
ανακύπτουν στην ΕΕ και στην ευρωζώνη.

Η Επιτροπή προτείνει  δημοσιονομικές πολιτικές για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των 
κρατών μελών προς το ΣΣΑ και την εμβάθυνση του συντονισμού των δημοσιονομικών 
πολιτικών. Στο πλαίσιο του αποκαλούμενου προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, τροποποιείται ο 
υπάρχων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την «ενίσχυση της εποπτείας της 
δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών» προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν «συνετές» 
δημοσιονομικές πολιτικές σε περιόδους ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας ώστε να 
δημιουργήσουν την απαραίτητη ασπίδα για τους δύσκολους καιρούς. Επιπροσθέτως, στο 
πλαίσιο του αποκαλούμενου διορθωτικού σκέλους, προτείνονται τροποποιήσεις στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με την «εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος» για να εξασφαλισθεί ότι η εξέλιξη του χρέους παρακολουθείται στενότερα και 
τοποθετείται σε ισότιμη βάση με την εξέλιξη του ελλείμματος.

Πέραν αυτών, προτείνεται οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 
των κρατών μελών για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική ευθύνη ορίζοντας ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια και εξασφαλίζοντας ότι αυτά είναι σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες. Για να στηρίξει τις αλλαγές στο 
προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ, η Επιτροπή πρότεινε επίσης την ενίσχυση 
του μηχανισμού επιβολής για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Παρατηρήσεις

Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αφορά την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με 
την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ. Ο 
συντάκτης γνωμοδότησης μπορεί να στηρίξει ορισμένα από τα στοιχεία  που προτείνει η 
Επιτροπή αλλά επιθυμεί όμως να επιφέρει τις ακόλουθες βασικές τροποποιήσεις:

- Η επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας πρέπει πάντα να υπόκειται στους κυρίαρχους 
στόχους της ΕΕ, και συγκεκριμένα στις απαιτήσεις του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ που αφορά την 
προώθηση υψηλούς επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας 
και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εξίσου σημαντικό είναι το 
επιβαλλόμενο πλαίσιο εποπτείας να ορισθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου για τον 
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

- Επί πλέον, για να επιβληθεί η δημοσιονομική εποπτεία, πρέπει ένα σύστημα επιβολής να 
προβλέπει όχι μόνο πρόστιμα (κυρώσεις) αλλά και κίνητρα.
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- Τα πρόστιμα που εισπράττονται από τα κράτη μέλη που δεν τηρούν τις συστάσεις που τους 
έχουν γίνει, πρέπει να χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τους μακροπρόθεσμους 
επενδυτικούς και εργασιακούς στόχους της ΕΕ και να μην διανέμονται μόνο στα κράτη μέλη 
που δεν υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όπως προτείνει η Επιτροπή.

- Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και των εθνικών 
κοινοβουλίων, στο σύνολο της διαδικασίας 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:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει 
επίσης ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και 
δραστηριοτήτων της, η Ένωση  πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ενέκρινε μια νέα στρατηγική 
για την απασχόληση και την ανάπτυξη, 
την στρατηγική Ευρώπη 2020, που θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη 
από την κρίση και να στρέψει την 



PA\852022EL.doc 5/13 PE454.659v01-00

EL

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 
ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 
Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού της 
πολιτικής για να μπορέσουν τα κράτη 
μέλη να επωφεληθούν από τον έγκαιρο 
συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης και για να 
συμβάλουν στην αύξηση της εποπτείας 
και την ταυτόχρονη αξιολόγηση τόσο των 
δημοσιονομικών μέτρων όσο και των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
στηρίζουν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι απαραίτητες οι πρόσθετες
κυρώσεις για να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η επιβολή της 
δημοσιονομικής επιτήρησης στη ζώνη του 
ευρώ. Οι εν λόγω κυρώσεις αναμένεται ότι 
θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του πλαισίου 
δημοσιονομικής επιτήρησης της Ένωσης.

(3) Χρειάζονται πρόσθετα κίνητρα και
κυρώσεις για να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η επιβολή της 
δημοσιονομικής επιτήρησης στη ζώνη του 
ευρώ. Τα εν λόγω κίνητρα και κυρώσεις 
αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την 
αξιοπιστία του πλαισίου δημοσιονομικής
εποπτείας της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το πλαίσιο ενισχυμένης 
δημοσιονομικής εποπτείας πρέπει 
ωστόσο να στηρίζει τους αναπτυξιακούς 
και εργασιακούς στόχους της ΕΕ και 
πρέπει, σε περιόδους οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, να συνδυάζεται με 
προσπάθειες για τόνωση της οικονομίας, 
προστασία και δημιουργία θέσεων 
εργασίας και κοινωνική συνοχή, ενώ 
παράλληλα θα τυγχάνουν σεβασμού οι 
ειδικές προτεραιότητες και ανάγκες του 
εκάστοτε κράτους μέλους. 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η ενίσχυση της οικονομικής 
διακυβέρνησης πρέπει να συμβαδίζει με 
την ενίσχυση της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της οικονομικής 
διακυβέρνησης στην Ένωση, η οποία 
πρέπει να επιτευχθεί με τη στενότερη και 
πιο έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής, με πλήρη χρήση 
των εργαλείων που προβλέπει η ΣΛΕΕ, 
ιδιαίτερα δε των γενικών 
προσανατολισμών για τις οικονομικές 
πολιτικές των κρατών μελών και της 
Ένωσης και  των κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις πολιτικές των κρατών 
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μελών στον τομέα της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι κυρώσεις για τα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ, στο προληπτικό σκέλος 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, αναμένεται ότι θα δώσουν 
κίνητρα για τη χάραξη συνετής 
δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτή η χάραξη 
πολιτικής αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει 
ότι ο ρυθμός αύξησης των δημόσιων 
δαπανών δεν θα υπερβαίνει συνήθως έναν 
συνετό μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
εκτός αν οι υπερβάσεις είναι αντίστοιχες 
με αυξήσεις των δημόσιων εσόδων ή οι 
μειώσεις των εσόδων κατά διακριτική 
ευχέρεια αντισταθμίζονται από μειώσεις 
των δαπανών.

(5) Τα κίνητρα και οι κυρώσεις για τα 
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, στο 
προληπτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πρέπει να 
εξασφαλίσουν τη χάραξη συνετής 
δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτή η χάραξη 
πολιτικής αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει 
ότι ο ρυθμός αύξησης των δημόσιων 
δαπανών δεν θα υπερβαίνει συνήθως έναν 
συνετό μεσοπρόθεσμο ρυθμό αύξησης του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
εκτός αν οι υπερβάσεις είναι αντίστοιχες 
με αυξήσεις των δημόσιων εσόδων ή οι 
μειώσεις των εσόδων κατά διακριτική 
ευχέρεια αντισταθμίζονται από μειώσεις 
των δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η 
δυνατότητα να μειώνει ή να ακυρώνει τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ, βάσει πρότασης 
της Επιτροπής ύστερα από αιτιολογημένο 
αίτημα του οικείου κράτους μέλους. Στο 

(11) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η 
δυνατότητα να μειώνει ή να ακυρώνει τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται στα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ, βάσει πρότασης 
της Επιτροπής ύστερα από αιτιολογημένο 
αίτημα του οικείου κράτους μέλους. Στο 
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διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
προτείνει τη μείωση του ύψους μιας 
κύρωσης ή την ακύρωσή της, λόγω 
έκτακτων οικονομικών περιστάσεων. 

διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
προτείνει τη μείωση του ύψους μιας 
κύρωσης ή την ακύρωσή της, λόγω 
έκτακτων οικονομικών ή κοινωνικών 
περιστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να 
αποδεσμεύεται με τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, ενώ οι τόκοι 
των καταθέσεων αυτών και τα 
εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει να
διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ που δεν έχουν 
υπερβολικό έλλειμμα ούτε αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικής 
ανισορροπίας.

(12) Η άτοκη κατάθεση θα πρέπει να 
αποδεσμεύεται με τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος, ενώ οι τόκοι 
των καταθέσεων αυτών και τα 
εισπραττόμενα πρόστιμα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων επενδυτικών και 
εργασιακών στόχων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 9

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 εφαρμογή των 
μηχανισμών κύρωσης που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών που διεξάγεται στο 

(13) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η 
εξουσία να εκδίδει μεμονωμένες 
αποφάσεις για την εφαρμογή των 
μηχανισμών κύρωσης που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών που διεξάγεται στο 
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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 τα άρθρα 121 και 126 της 
Συνθήκης και τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1466/97 και (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

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 τα άρθρα 121, 126 και 148 
της ΣΛΕΕ και τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 1466/97 και (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύστημα 
κυρώσεων για την ενίσχυση της επιβολής 
του προληπτικού και του διορθωτικού 
σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ. 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύστημα 
κινήτρων και κυρώσεων για την ενίσχυση 
της επιβολής του προληπτικού και του 
διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη 
του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο απευθύνει σε κράτος 
μέλος σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 4 της Συνθήκης να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προσαρμογής σε 
περίπτωση συνεχιζόμενων ή ιδιαίτερα 
σοβαρών και σημαντικών αποκλίσεων από 
τη χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97, το Συμβούλιο επιβάλλει την 

1. Εάν το Συμβούλιο απευθύνει σε κράτος 
μέλος σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προσαρμογής σε 
περίπτωση συνεχιζόμενων ή ιδιαίτερα 
σοβαρών και σημαντικών αποκλίσεων από 
τη χάραξη συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97, το Συμβούλιο επιβάλλει την 
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πραγματοποίηση τοκοφόρου κατάθεσης, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής. 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 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

πραγματοποίηση τοκοφόρου κατάθεσης, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 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 της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ. 

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της 
Συνθήκης ότι σε κράτος μέλος υφίσταται 
υπερβολικό έλλειμμα, το Συμβούλιο 
επιβάλλει την πραγματοποίηση άτοκης 
κατάθεσης, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής. 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 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ
ότι σε κράτος μέλος υφίσταται υπερβολικό 
έλλειμμα, το Συμβούλιο επιβάλλει την 
πραγματοποίηση άτοκης κατάθεσης, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 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 της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ. 

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, λόγω 
έκτακτων οικονομικών περιστάσεων ή 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα που 
απευθύνει το οικείο κράτος μέλος στην 
Επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 
της Συνθήκης, μπορεί να προτείνει τη 
μείωση του ύψους της άτοκης κατάθεσης ή 
να την ακυρώσει.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, 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 έκδοση της απόφασης του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, μπορεί να 
προτείνει τη μείωση του ύψους της άτοκης 
κατάθεσης ή να την ακυρώσει.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της 
Συνθήκης ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
ανταποκρινόμενο σε σύσταση του 
Συμβουλίου εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει ότι το 
κράτος μέλος θα πληρώσει πρόστιμο. 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 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

1. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 126 παράγραφος 8 της 
Συνθήκης ότι το κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
ανταποκρινόμενο σε σύσταση του 
Συμβουλίου εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, τότε το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, 
και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά την 
προώθηση υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού όπως και την προώθηση 
των αναπτυξιακών και εργασιακών 
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στόχων της Ένωσης, αποφασίζει ότι το 
κράτος μέλος θα πληρώσει πρόστιμο.  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 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, λόγω 
έκτακτων οικονομικών περιστάσεων ή 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα που 
απευθύνει το οικείο κράτος μέλος στην 
Επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 
της Συνθήκης, μπορεί να προτείνει την 
ακύρωση ή τη μείωση του ύψους του 
προστίμου.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, 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 έκδοση της απόφασης του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 8 της Συνθήκης, μπορεί να 
προτείνει την ακύρωση ή τη μείωση του 
ύψους του προστίμου.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τόκοι τους οποίους εισπράττει η 
Επιτροπή από καταθέσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
και τα πρόστιμα που εισπράττονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αποτελούν «άλλα 

Οι τόκοι τους οποίους εισπράττει η 
Επιτροπή από καταθέσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
και τα πρόστιμα που εισπράττονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αποτελούν «άλλα 
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έσοδα», όπως αναφέρονται στο άρθρο 311 
της Συνθήκης, και διανέμονται, 
αναλογικά προς το μερίδιό τους στο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των 
επιλέξιμων κρατών μελών, μεταξύ των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ που 
δεν έχουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 6 της Συνθήκης, ούτε 
αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικής ανισορροπίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…]. 

έσοδα», όπως αναφέρονται στο άρθρο 311 
της ΣΛΕΕ, χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών και εργασιακών στόχων της 
Ένωσης.

Or. en


