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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Το Νοέμβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν επίσημα 
νομοθετική δέσμη με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και την 
ευρωζώνη. Η εν λόγω δέσμη αποτελείτο από έξι προτάσεις: τέσσερις από αυτές ασχολούνται 
με δημοσιονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ενώ δύο νέοι κανονισμοί αποσκοπούν στην ανίχνευση 
και αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισοτήτων που προκύπτουν εντός της ΕΕ και της 
ευρωζώνης.

Τόσο ο κανονισμός σχετικά με την ενίσχυση και την παρακολούθηση των δημοσιονομικών 
θέσεων και τον έλεγχο και συντονισμό των οικονομικών πολιτικών όσο και ο κανονισμός για 
την επίσπευση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία στην ΕΕ. Ο κανονισμός για 
την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στην ευρωζώνη προβλέπει 
επιπροσθέτως ένα σύστημα μηχανισμών επιβολής υπό τη μορφή οικονομικών κυρώσεων για 
τα μέλη της ευρωζώνης. 

Παρατηρήσεις

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις ελέγχου για τις 
εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, προτείνει ένα κοινό χρονοδιάγραμμα στον τομέα του 
προϋπολογισμού και ζητεί τον στενότερο έλεγχο των αποφάσεων στον τομέα του 
προϋπολογισμού των κρατών μελών που υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος.

Ο εισηγητής σας χαιρετίζει την πρωτοβουλία συγχρονισμένου ελέγχου των δημοσιονομικών 
πολιτικών, ειδικότερα των διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό κοινού χρονοδιαγράμματος 
στον τομέα του προϋπολογισμού, κανόνων που βασίζονται σε δημοσιονομικό πλαίσιο 
εργασίας καθώς και την ενίσχυση της εποπτείας των κρατών μελών που αποτελούν 
αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Θεωρεί, όμως, ότι η ενίσχυση της 
δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει πάντα να υπόκειται στους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ, 
και ειδικότερα στις απαιτήσεις του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που αποσκοπούν σε υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Ο εισηγητής θεωρεί εξίσου σημαντικό ότι η πολιτική της ΕΕ στο δημοσιονομικό τομέα 
πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένη με τη νέα στρατηγική, για θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη, τη στρατηγική ΕΕ2020, η οποία έχει επίσης σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ΕΕ να 
αντιμετωπίσει την κρίση και να προσανατολίσει την οικονομία της ΕΕ προς έξυπνη, αειφόρο 
και συνεκτική ανάπτυξη, που θα συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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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 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
συνεδριάζοντας στις 17 Ιουνίου 2010, 
ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, που θα 
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αναδειχθεί ισχυρότερη από την κρίση, και 
να προσανατολίσει την οικονομία της 
προς έξυπνη, αειφόρο και συνεκτική 
ανάπτυξη, που θα συνοδεύεται από υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας 
και κοινωνικής συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσαρμοστεί 
προς τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης ΕΕ2020. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωστία των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 

(5) Η εξισορρόπηση των δημόσιων 
οικονομικών διασφαλίζεται ευκολότερα 
στο στάδιο του προγραμματισμού και τα 
σοβαρά λάθη πρέπει να εντοπίζονται όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επωφελούνται όχι μόνο από τη 
θέσπιση καθοδηγητικών αρχών και 
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δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών. 

δημοσιονομικών στόχων αλλά και από τη 
συγχρονισμένη επανεξέταση των 
δημοσιονομικών τους πολιτικών. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι θα
συγχρονίσει καλύτερα τις βασικές 
ενέργειες για την προετοιμασία των 
εθνικών προϋπολογισμών και θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού 
εξαμήνου για το συντονισμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Ο καθορισμός 
κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος ελπίζεται ότι θα 
συμβάλει στην ενίσχυση των συνεργειών 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών που έχουν 
ως νόμισμα το ευρώ και θα διασφαλίσει 
ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής θα ενσωματώνονται κατά τον 
δέοντα τρόπο στην διαδικασία για την 
έγκριση του εθνικού προϋπολογισμού.

(6) Ο καθορισμός κοινού δημοσιονομικού 
χρονοδιαγράμματος για τα κράτη μέλη που 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ ελπίζεται ότι 
μπορεί να συγχρονίσει καλύτερα τα 
βασικά δεδομένα για την προετοιμασία 
των εθνικών προϋπολογισμών και θα 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του 
Ευρωπαϊκού εξαμήνου για το συντονισμό 
της δημοσιονομικής πολιτικής και θα 
προωθήσει την ανάπτυξη και 
απασχόληση. Ο καθορισμός κοινού 
δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος 
ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση 
των συνεργειών διευκολύνοντας τον 
συντονισμό των πολιτικών των κρατών 
μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και 
θα διασφαλίσει ότι οι συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής θα 
ενσωματώνονται κατά τον δέοντα τρόπο 
στην διαδικασία για την έγκριση του 
εθνικού προϋπολογισμού.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους 
οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική 
νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Η
ενσωμάτωση αυτή ελπίζεται ότι θα 
επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών κανόνων 
συνταγματικού χαρακτήρα κατά 
προτίμηση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η 
ισχυρή δέσμευση των εθνικών αρχών να 
τηρήσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(7) Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
δημοσιονομικά πλαίσια που βασίζονται σε 
κανόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
χρηστών και βιώσιμων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Η θέσπιση εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων που 
εναρμονίζονται με τους δημοσιονομικούς 
στόχους οι οποίοι έχουν καθορισθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ελπίζεται ότι θα συμβάλει 
αποφασιστικά στη διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες για ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς σε διαρθρωτικούς όρους 
οι οποίοι θα ενσωματώνουν στην εθνική 
νομοθεσία τις βασικές αρχές του 
δημοσιονομικού πλαισίου και του 
πλαισίου απασχόλησης της Ένωσης. Αυτή 
η ενσωμάτωση θα πρέπει να υλοποιηθεί
μέσω δεσμευτικών εθνικών κανόνων, έτσι 
ώστε να αποδεικνύεται η ισχυρή δέσμευση 
των εθνικών αρχών να τηρήσουν το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις μπορούν να παρεμποδίσουν
την αποτελεσματικότητα του 

(8) Οι μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις μπορούν να παρεμποδίσουν 
την αποτελεσματικότητα του 
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δημοσιονομικού προγραμματισμού και 
κατά συνέπεια να εξασθενίσουν τη 
δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία. Οι 
προβλέψεις ανεξάρτητων φορέων μπορούν 
να παράσχουν αντικειμενικές και 
ρεαλιστικές μακροοικονομικές 
προβλέψεις.

δημοσιονομικού προγραμματισμού και 
κατά συνέπεια να εξασθενίσουν τη 
δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία. Οι 
προβλέψεις ανεξάρτητων φορέων μπορούν 
να παράσχουν αντικειμενικές και πλέον 
ρεαλιστικές μακροοικονομικές 
προβλέψεις.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αυτή η σταδιακά ενισχυόμενη 
εποπτεία θα συμπληρώσει ακόμη 
περισσότερο τις ισχύουσες διατάξεις του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
και θα ενισχύσει την εποπτεία της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη 
μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η 
σταδιακά βελτιούμενη διαδικασία 
παρακολούθησης ελπίζεται ότι θα έχει ως 
συνέπεια καλύτερα δημοσιονομικά 
αποτελέσματα προς όφελος των κρατών 
μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Στο 
πλαίσιο μιας σταδιακά ενισχυόμενης 
διαδικασίας, η στενότερη παρακολούθηση
έχει ιδιαίτερη αξία για τα κράτη μέλη τα 
οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος.

(9) Αυτή η σταδιακά ενισχυόμενη 
επανεξέταση θα συμπληρώσει ακόμη 
περισσότερο τις ισχύουσες διατάξεις του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
και θα ενισχύσει την επανεξέταση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη 
μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η 
σταδιακά βελτιούμενη διαδικασία 
επανεξέτασης ελπίζεται ότι θα έχει ως 
συνέπεια καλύτερα δημοσιονομικά 
αποτελέσματα προς όφελος των κρατών 
μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Στο 
πλαίσιο μιας σταδιακά ενισχυόμενης 
διαδικασίας, η στενότερη επανεξέταση
έχει ιδιαίτερη αξία για τα κράτη μέλη τα 
οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η στενότερη παρακολούθηση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή 
την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να 
αποτελεί μέρος της διαρκούς αξιολόγησης, 
εκ μέρους της Επιτροπής, της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, 
όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
κατά πόσο το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη σύσταση της 
Επιτροπής.

(12) Η στενότερη επανεξέταση των 
κρατών μελών που αποτελούν αντικείμενο 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 
ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό 
των κινδύνων στην περίπτωση μη τήρησης 
εκ μέρους του κράτους μέλους της 
προθεσμίας για την διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Στις 
περιπτώσεις τέτοιων κινδύνων η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει σύσταση προς το κράτος 
μέλος σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 
και να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο 
του οικείου κράτους μέλους μετά από 
αίτημά του. Η αξιολόγηση αυτή ελπίζεται 
ότι θα συμβάλει στην ταχεία διόρθωση 
τυχόν εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο 
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτή 
την σύσταση της Επιτροπής πρέπει να 
αποτελεί μέρος της διαρκούς αξιολόγησης, 
εκ μέρους της Επιτροπής, της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
έχουν ληφθεί για τη διόρθωση του 
υπερβολικού ελλείμματος. Το Συμβούλιο, 
όταν εξετάζει εάν όντως έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος, θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
κατά πόσο το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη σύσταση της 
Επιτροπής και σε πιο βαθμό αυτό 
επηρεάζει τους στόχους απασχόλησης. Οι 
κυρώσεις θα πρέπει να εξετάζονται σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Όμως, 
κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρεί 
την δημοσιονομική κυριαρχία. Το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, σε όλες τις 
αξιολογήσεις του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του υπερβολικού ελλείμματος, θα 
δίδουν τη δέουσα προσοχή στην 
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εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας που συμβάλλουν στους 
στόχους αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα για ευελιξία, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την εφαρμογή κρίσιμων, μακροπρόθεσμων κοινωνικών επενδύσεων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν κάθε 
χρόνο, μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο, 
ταυτόχρονα με τα προγράμματα 
σταθερότητας, τα μεσοπρόθεσμα 
δημοσιονομικά τους προγράμματα 
σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό τους πλαίσιο που βασίζεται 
σε ανεξάρτητη μακροοικονομική 
πρόβλεψη.

1. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν κάθε 
χρόνο, μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο, 
ταυτόχρονα με τα προγράμματα 
σταθερότητας, τα μεσοπρόθεσμα 
δημοσιονομικά και οικονομικά 
επενδυτικά τους προγράμματα σύμφωνα 
με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους 
πλαίσιο που βασίζεται σε ανεξάρτητη 
μακροοικονομική πρόβλεψη.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το 
ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι 
εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική 
διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους τους όπως 

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αριθμητικούς 
δημοσιονομικούς κανόνες σχετικά με το 
ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι 
εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική 
διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους 
δημοσιονομικούς στόχους τους όπως 
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ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97. Οι κανόνες αυτοί 
καλύπτουν την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
ως σύνολο και είναι κατά προτίμηση 
συνταγματικού χαρακτήρα.

ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97. Οι εθνικοί κανόνες 
αυτοί καλύπτουν την ευρύτερη δημόσια 
διοίκηση ως σύνολο και είναι δεσμευτικού
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) την αξιολόγηση της εναρμόνισης του 
σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος 
με τους στόχους της Ένωσης όσον αφορά 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, τις 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις επιδιωκόμενες δαπάνες και τα 
επιδιωκόμενα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια 
διοίκηση καθώς και τα κύρια συστατικά 
τους στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών και των κριτηρίων για τον 
καθορισμό της αύξησης των δημόσιων 
δαπανών εκτός των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

(γ) τις επιδιωκόμενες δαπάνες και τα 
επιδιωκόμενα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια 
διοίκηση καθώς και τα κύρια συστατικά 
τους στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών και των κριτηρίων για τον 
καθορισμό της αύξησης των δημόσιων 
δαπανών εκτός των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1466/97, 1466/97 και τις επιπτώσεις τους στην 
ανάπτυξη και απασχόληση,

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή 
διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά 
με τη δημοσιονομική πολιτική που 
περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης εντός δύο 
εβδομάδων από την διαβίβαση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος ζητά από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της 
διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος. Το 
αίτημα αυτό δημοσιοποιείται.

5. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή 
διαπιστώνει ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις σχετικά 
με τη δημοσιονομική πολιτική που 
περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης εντός δύο 
εβδομάδων από την διαβίβαση του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος ζητά από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να της 
διαβιβάσει αναθεωρημένο σχέδιο 
δημοσιονομικού προγράμματος. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί το αίτημά της και 
την απάντηση του ενεχόμενου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η γνώμη στην οποία γίνεται αναφορά 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της δέσμευσης του κράτους 
μέλους για την εφαρμογή της 
στρατηγικής και των στόχων πολιτικής 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωομάδα συζητά τις γνώμες της 
Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά 
δημοσιονομικά προγράμματα και τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές στην ευρωζώνη στο σύνολό 
της με βάση τη γενική αξιολόγηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

4. Η Ευρωομάδα συζητά τις γνώμες της 
Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά 
δημοσιονομικά προγράμματα και τη 
δημοσιονομική κατάσταση και τις 
προοπτικές στην ευρωζώνη στο σύνολό 
της με βάση τη γενική αξιολόγηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3.
Η ευρωομάδα μπορεί να προβεί σε 
συστάσεις προς το Συμβούλιο. Η 
αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά 
στην Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες 
όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών 
που προβλέπονται για την επίτευξη των 

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά 
στην Επιτροπή και στην οικονομική και 
δημοσιονομική επιτροπή ή σε οποιαδήποτε 
υποεπιτροπή αυτή ορίζει προς το σκοπό 
αυτό, για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση 
και τους υποτομείς της, έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός 
του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες 
όσο και τα έσοδα, την μακροοικονομική 
ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης της 
απασχόλησης, τους στόχους για τις 
δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
επιβαλλόμενα μέτρα και τη φύση αυτών 
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στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. που προβλέπονται για την επίτευξη των 
στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Or. en


