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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 οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών. Γενικά, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης επιδοκιμάζει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για να υπάρξουν βελτιώσεις στα 
εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια και για να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να λάβουν καλύτερες 
δημοσιονομικές αποφάσεις στο μέλλον. Συγκεκριμένα, απαιτούνται προτάσεις για τη 
βελτίωση της στατιστικής αναφοράς των δημοσιονομικών δεδομένων για να μην 
επαναληφθεί άλλη φορά η πρόσφατη εμπειρία σε ορισμένα κράτη μέλη. Ομοίως, προτάσεις 
για ανεξάρτητες δημοσιονομικές υπηρεσίες, εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες και 
υποχρεωτική κατάρτιση του προϋπολογισμού σε πολυετή βάση πρέπει να συμβάλλουν σε 
μεγαλύτερη δημοσιονομική σταθερότητα.

Παρά ταύτα, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί πως χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις και 
τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό προτείνει τροπολογίες για να αντιμετωπισθούν οι 
ακόλουθες κύριες πτυχές:
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- Ο γενικός σκοπός της πρότασης αυτής πρέπει να συνδεθεί με σαφή τρόπο με τους 
κυρίαρχους στόχους της ΕΕ, και συγκεκριμένα με τις 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 οι 
κανόνες που υποβάλλονται για την εξασφάλιση βελτιώσεων στα εθνικά δημοσιονομικά 
πλαίσια να ορισθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής.

- Οι απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια πρέπει να εξασφαλίζουν όχι μόνο ότι ο 
δημοσιονομικός προγραμματισμός των κρατών μελών βασίζεται σε ρεαλιστικές προγνώσεις, 
αλλά και ότι θα δίδεται η δέουσα προσοχή στη βιωσιμότητα των αντίστοιχων συστημάτων 
τους κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων συνταξιοδότησης και 
συστημάτων περίθαλψης.

- Οι απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια πρέπει επίσης να σχεδιαστούν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη και να τους επιτρέπεται περιθώριο 
ελιγμού για δημόσιες επενδύσεις προσανατολισμένες προς την ανάπτυξη, όπως στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

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 οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει 
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
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) 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 
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 οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν φιλοκυκλικές δημοσιονομικές 
πολιτικές, οι δε προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να 
είναι εντονότερες σε ευνοϊκές περιόδους. 
Ορθά καθορισμένοι αριθμητικοί 
δημοσιονομικοί κανόνες συντελούν στην 
επίτευξη αυτών των στόχων.

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν φιλοκυκλικές δημοσιονομικές 
πολιτικές, οι δε προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να 
είναι εντονότερες σε ευνοϊκές περιόδους. 
Οι προσπάθειες δημοσιονομικής 
εξυγίανσης πρέπει επίσης να αφήνουν 
περιθώριο ελιγμού, και συγκεκριμένα για 
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δημόσιες επενδύσεις που θα συμβάλουν 
στην επίτευξη της ανάπτυξης της 
Ένωσης και των στόχων περί 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ορθά 
καθορισμένοι αριθμητικοί δημοσιονομικοί 
κανόνες συντελούν στην επίτευξη αυτών 
των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δημοσιονομικός σχεδιασμός να βασίζεται 
σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και 
δημοσιονομικές προγνώσεις, 
χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες 
πληροφορίες. Ο δημοσιονομικός 
σχεδιασμός βασίζεται στο πιθανότερο 
μακροοικονομικό δημοσιονομικό σενάριο 
ή σε επιφυλακτικότερο σενάριο, όπου 
επισημαίνονται λεπτομερώς οι αποκλίσεις 
από το πιθανότερο μακροοικονομικό 
δημοσιονομικό σενάριο. Οι 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προγνώσεις καταρτίζονται λαμβανομένων, 
ενδεχομένως, υπόψη των προγνώσεων της 
Επιτροπής. Επεξηγούνται οι διαφορές 
μεταξύ του μακροοικονομικού 
δημοσιονομικού σεναρίου που επελέγη και 
των προγνώσεων της Επιτροπής.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δημοσιονομικός σχεδιασμός να βασίζεται 
σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και 
δημοσιονομικές προγνώσεις, 
χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες 
πληροφορίες και λαμβάνοντας υπόψη τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων 
συνταξιοδότησης και συστημάτων 
περίθαλψης. Ο δημοσιονομικός 
σχεδιασμός βασίζεται στο πιθανότερο 
μακροοικονομικό δημοσιονομικό σενάριο 
ή σε επιφυλακτικότερο σενάριο, όπου 
επισημαίνονται λεπτομερώς οι αποκλίσεις 
από το πιθανότερο μακροοικονομικό 
δημοσιονομικό σενάριο. Οι 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προγνώσεις καταρτίζονται λαμβανομένων, 
ενδεχομένως, υπόψη των προγνώσεων της 
Επιτροπής. Επεξηγούνται οι διαφορές 
μεταξύ του μακροοικονομικού 
δημοσιονομικού σεναρίου που επελέγη και 
των προγνώσεων της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες που προωθούν 
αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους οι οποίες 
απορρέουν από τη Συνθήκη στον τομέα 
της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι εν λόγω 
κανόνες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: 

Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες που προωθούν 
αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους οι οποίες 
απορρέουν από τη Συνθήκη στον τομέα 
της δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ 
αφήνουν περιθώριο ελιγμού, και 
συγκεκριμένα για δημόσιες επενδύσεις 
που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Οι εν 
λόγω κανόνες περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα: 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την υιοθέτηση ενός ορίζοντα πολυετούς 
δημοσιονομικού σχεδιασμού, που 
συμπεριλαμβάνει την τήρηση των 
μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. 

(β) την υιοθέτηση ενός ορίζοντα πολυετούς 
δημοσιονομικού σχεδιασμού, που 
συμπεριλαμβάνει την τήρηση των 
μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων, 
ενώ λαμβάνεται παράλληλα 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.

Or. en


