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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι διαδικασίες οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με στις οποίες 
καταφεύγουν η Ένωση και η ευρωζώνη για την αντιμετώπιση της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία άρχισε το 2008, πρέπει να εγκριθούν με ευρεία αντίληψη 
των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκάλεσε η κρίση αυτή.

Η σοβαρή επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης οδήγησε την Ένωση σε 
σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης και τα κράτη μέλη σε σοβαρά δημοσιονομικά 
προβλήματα. Εάν όμως μία από τις λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών 
συνίσταται στο συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών μεταξύ κρατών, για 
τη λύση αυτή πρέπει να τηρηθούν ορισμένες αρχές:

- Δεν πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικώς στη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών 
και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις για την αγορά εργασίας και την βελτίωση 
της κοινωνικής κατάστασης· οι δημόσιες επενδύσεις στην επιμόρφωση ή την έρευνα, με 
σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κράτους ή την εξασφάλιση 
αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και ελάχιστων κοινωνικών 
προτύπων επιτρέπουν την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διατήρηση της εσωτερικής 
κατανάλωσης, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρίσεων και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται θετικά. 

- Πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δημοκρατικές αρχές της Ένωσης· τα Κοινοβούλια, 
ευρωπαϊκό και εθνικά, που απαρτίζονται από εκλεγμένους εκπροσώπους, πρέπει να 
ενημερώνονται πλήρως και τακτικά, όπως ακριβώς η Επιτροπή και το Συμβούλιο.

- Δεν μπορεί να αντιβαίνει σε εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές του κοινωνικού διαλόγου· δεν 
είναι δυνατόν να τίθενται εν αμφιβόλω τα θεμελιώδη δικαιώματα της συλλογικής
διαπραγμάτευσης και της απεργίας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις 
της αγοράς εργασίας που προτείνονται στα κράτη μέλη.

- Πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των στόχων και τα θεμελιώδη κείμενα της Ένωσης· 
τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 σε θέματα ποσοστών 
απασχόλησης ή καταπολέμησης της φτώχειας και η τήρηση της οριζόντιας κοινωνικής 
ρήτρας της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην 
οικονομική αποκατάσταση της Ένωσης.
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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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση 
που έπληξε τον κόσμο τα τρία τελευταία 
χρόνια έβλαψε σοβαρά την οικονομική 
ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα και προκάλεσε ισχυρή
επιδείνωση του ελλείμματος και του 
χρέους των κρατών μελών, οδηγώντας 
ορισμένα από αυτά να αναζητήσουν 
χρηματοδοτική συνδρομή εκτός του 
πλαισίου της Ένωσης.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
κρίση και η επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας που έπληξαν τον κόσμο 
τα τρία τελευταία χρόνια έβλαψαν σοβαρά 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και
προκάλεσαν σοβαρή επιδείνωση
χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών καθώς και του 
ελλείμματος και του χρέους των κρατών 
μελών, οδηγώντας ορισμένα από αυτά να 
αναζητήσουν χρηματοδοτική συνδρομή 
εκτός του πλαισίου της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Παρά κάποια θετικά σημεία 
ανάκαμψης το 2009, η ανάκαμψη της 
απασχόλησης ήταν πολύ αδύναμη 
προκειμένου να μειώσει σταθερά το 
υψηλό ποσοστό της ανεργίας. Η μέση 
διάρκεια ανεργίας επιμηκύνθηκε και η 
ανεργία των νέων αυξήθηκε σε πολλά 
κράτη μέλη. Το φθινόπωρο 2011, η 
Επιτροπή αναθεώρησε αισθητά προς τα 
κάτω την πρόβλεψή της σχετικά με την 
οικονομική ανάπτυξη για το 2012, 
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μειώνοντας το ποσοστό της από 1,25 σε 
0,5% στην Ένωση και τη ζώνη ευρώ. 
Κατά συνέπεια, αναμένεται ανάσχεση και 
της αύξησης της απασχόλησης κατά το 
2012.

Or. fr

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν 
μέτρα για την εξισορρόπηση των 
αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής 
κρίσης, οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής 
στην πραγματική οικονομία, την αγορά 
εργασίας και την καλή διαβίωση των 
πολιτών γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Or. fr

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση λαμβάνει 
υπόψη τια απαιτήσεις που συνδέονται με 
την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και το υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της.
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης συνέπεια μεταξύ του
ενωσιακού πλαισίου πολυμερούς 
εποπτείας που προβλέπεται στη Συνθήκη 
και των πιθανών όρων πολιτικής που 
συνδέονται με την εν λόγω χρηματοδοτική 
συνδρομή θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην 
νομοθεσία της Ένωσης. Η οικονομική και 
χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί 
ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να
αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων 
από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην 
υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

(2) Θα πρέπει να κατοχυρωθεί στην 
νομοθεσία της Ένωσης η αναγκαιότητα 
πλήρους συνέπειας μεταξύ του πλαισίου 
πολυμερούς εποπτείας της Ένωσης που 
προβλέπεται στη Συνθήκη και των
ενδεχόμενων όρων οικονομικής πολιτικής 
που συνδέονται με την εν λόγω 
χρηματοδοτική συνδρομή, συνοδευόμενη 
από προτροπές για την προώθηση της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής προόδου. Η οικονομική και 
χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ απαιτεί 
ενισχυμένη εποπτεία, προκειμένου να 
αποφευχθεί η μετάδοση των επιπτώσεων 
από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική του σταθερότητα στην 
υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.

Or. fr

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη 
εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει 
να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική 
διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ταχεία επιστροφή του σε κανονική 
κατάσταση και να προστατευθούν τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 

(4) Ένα κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενισχυμένη 
εποπτεία όταν αντιμετωπίζει – ή κινδυνεύει 
να αντιμετωπίσει – σοβαρή οικονομική 
διαταραχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ταχεία επιστροφή του σε κανονική 
κατάσταση και να προστατευθούν τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 
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από πιθανά αρνητικά δευτερογενή 
αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη 
εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη στενή 
παρακολούθηση της οικονομικής,
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης και τακτική υποβολή 
εκθέσεων στην Οικονομική και 
Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) ή σε 
υποεπιτροπή την οποία μπορεί να ορίσει η 
ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες 
πρακτικές εποπτείας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που ζητούν 
προληπτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή 
άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

από πιθανά αρνητικά δευτερογενή 
αποτελέσματα. Αυτή η ενισχυμένη 
εποπτεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη στενή 
παρακολούθηση της οικονομικής,
κοινωνικής, σχετικής με την 
απασχόληση, δημοσιονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης καθώς
και τακτική υποβολή εκθέσεων στην 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή
(ΟΔΕ) και στην Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας ή σε υποεπιτροπή την οποία
μπορούν να ορίσουν οι επιτροπές αυτές
για τον σκοπό αυτό. Οι ίδιες πρακτικές 
εποπτείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη που ζητούν προληπτική 
στήριξη από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή άλλο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Or. fr

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εποπτεία της οικονομικής και
δημοσιονομικής κατάστασης θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη 
μέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Λόγω 
του συνολικού χαρακτήρα του εν λόγω 
προγράμματος, οι λοιπές διαδικασίες 
οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας 
θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των υποχρεώσεων 

(5) Η εποπτεία της οικονομικής, 
κοινωνικής, δημοσιονομικής και της 
σχετικής με την απασχόληση κατάστασης 
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για 
τα κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής. Λόγω του συνολικού 
χαρακτήρα του εν λόγω προγράμματος, οι 
λοιπές διαδικασίες οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να 
αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής, προκειμένου να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των 
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υποβολής στοιχείων. υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων.

Or. fr

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για 
την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, και για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και 
της λογοδοσίας.

(6) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για 
την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και
του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης και των 
κοινωνικών εταίρων για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης διαφάνειας και της 
λογοδοσίας.

Or. fr

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μια απόφαση σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το 
πρόγραμμα προσαρμογής του θα 
συνεπάγεται επίσης αναστολή των 
πληρωμών ή των υποχρεώσεων ενωσιακής 
χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 

(7) Τα κράτη μέλη τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
ή/και λαμβάνουν ή ενδέχεται να λάβουν 
χρηματοδοτική συνδρομή, εξαρτώνται 
από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής μπορούν να 
συνεισφέρουν ουσιαστικά, με σκοπό να 
εξασφαλίζουν ότι, ακόμη και σε 
περίπτωση δημοσιονομικών 
περιορισμών, πραγματοποιούνται 
επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι 
αναπτυξιακοί στόχοι της Ένωσης και της 
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πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

στρατηγικής για την απασχόληση. Ένα 
σχέδιο προγράμματος προσαρμογής θα 
μπορούσε συνεπώς να συνοδεύεται από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους προκειμένου να επιτύχει στιγμιαία 
αύξηση των πληρωμών ή των πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής,

Or. fr

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού είναι σύμφωνη με το άρθρο 
153, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού τηρούν την αρχή 
της επικουρικότητας, τον κοινωνικό 
διάλογο και τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και των κοινωνικών 
εταίρων όσον αφορά την διαμόρφωση 
των μισθών και την χορήγηση των 
συντάξεων.

Or. fr

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινοποιεί στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ 
και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ), με τη συχνότητα που του έχει 
ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά 
με την οικονομική κατάσταση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι 

(α) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ 
και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ), με τη συχνότητα που του έχει 
ζητηθεί, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά 
με την οικονομική κατάσταση των 
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υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών 
αρχών του·

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι 
υπό την εποπτεία των εθνικών εποπτικών 
αρχών του·

Or. fr

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
εθνικά κοινοβούλια αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
της απασχόλησης και την κοινωνική 
κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τις 
πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς εργασίας 
και την κατανομή των εισοδημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
εθνικά κοινοβούλια πληροφορίες σχετικά 
με τις δημόσιες επενδύσεις που 
αποσκοπούν στην τήρηση των 
αναπτυξιακών στόχων της Ένωσης και 
την στρατηγική για την απασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία 
κράτος μέλος, προκειμένου να 
επαληθεύσει τις προόδους που έχουν 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά 
τρίμηνο τα πορίσματά της στην 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή
(ΟΔΕ) – ή σε υποεπιτροπή που μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό – και 
αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται περαιτέρω 
μέτρα. Αυτές οι αποστολές επιθεώρησης 
αντικαθιστούν τους επιτόπιους ελέγχους 
που προβλέπονται στο άρθρο 10α 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97.

4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο υπό εποπτεία 
κράτος μέλος, προκειμένου να 
επαληθεύσει τις προόδους που έχουν 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή των 
μέτρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3. Κοινοποιεί ανά 
τρίμηνο τα πορίσματά της στην 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή
(ΟΔΕ), στην Επιτροπή Απασχόλησης και 
στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
(ΕΚΠ) – ή σε υποεπιτροπή που μπορούν 
να ορίσουν οι επιτροπές αυτές για τον 
σκοπό αυτό – και αξιολογεί ιδίως αν 
χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αυτές οι 
αποστολές επιθεώρησης αντικαθιστούν 
τους επιτόπιους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Or. fr

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους έχει σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 
του ευρώ, το Συμβούλιο, με ειδική 
πλειοψηφία και μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο οικείο 
κράτος μέλος να ζητήσει χρηματοδοτική 
συνδρομή και να καταρτίσει πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής. Το 

5. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
διαπιστώνεται – με βάση την αξιολόγηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 – ότι 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και ότι η 
χρηματοοικονομική, η οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους 
μέλους έχει σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική, 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα 
της ζώνης του ευρώ, το Συμβούλιο, με 
ειδική πλειοψηφία και μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο 
οικείο κράτος μέλος να ζητήσει 
χρηματοδοτική συνδρομή και να 
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Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη 
δημοσιοποίηση της σύστασης αυτής.

καταρτίσει πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής. Το Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της 
σύστασης αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει 
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

(α) η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει 
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων·

Or. fr

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, 
τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του 
πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως
το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ 
σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η ΟΔΕ, 
ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό, συζητά 
αυτήν την προβλεπόμενη αίτηση, αφού 
πρώτα λάβει αξιολόγηση από την 
Επιτροπή.

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να λάβει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, από την EFSF, 
τον ΕΜΣ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) ή άλλον οργανισμό εκτός του 
πλαισίου της Ένωσης πληροφορεί αμέσως 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ 
σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. Η
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
(ΟΔΕ), η Επιτροπή Απασχόλησης και η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
(ΕΚΠ) ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί 
να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό,
εξετάζουν την σχετική αίτηση
χρηματοδοτικής συνδρομής, αφού πρώτα 
λάβει αξιολόγηση από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή 
από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή 
διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, 
εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ –
ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους του οικείου κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του 
κράτους μέλους να εξοφλήσει την 
προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή,
και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ ή σε 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να ορίσει 
η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό.

Όταν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή 
από την EFSF ή τον ΕΜΣ, η Επιτροπή 
διενεργεί – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, 
εφόσον είναι δυνατόν, με το ΔΝΤ –
ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους του οικείου κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας του 
κράτους μέλους να εξοφλήσει την 
προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνδρομή
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τους στόχους 
του ως προς την ανάπτυξη της Ένωσης
και την στρατηγική για την απασχόληση 
και την διαβιβάζει στην ΟΔΕ, στην 
Επιτροπή Απασχόλησης και στην 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας ή σε 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να
ορίσουν οι επιτροπές αυτές για τον σκοπό 
αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και 

1. Το κράτος μέλος που λαμβάνει 
χρηματοδοτική συνδρομή από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη, το ΔΝΤ, την 
EFSF ή τον ΕΜΣ συντάσσει σε συμφωνία 
με την Επιτροπή – που ενεργεί σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ – σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής, το οποίο 
στοχεύει στην επαναφορά μιας υγιούς και 
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής,
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χρηματοπιστωτικής κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Το σχέδιο 
προγράμματος προσαρμογής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τρέχουσες συστάσεις 
προς το οικείο κράτος μέλος βάσει των 
άρθρων 121, 126 και/ή 148 της Συνθήκης 
– και τις δράσεις του που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές – στοχεύοντας 
παράλληλα στη διεύρυνση, την ενίσχυση 
και την εμβάθυνση των απαιτούμενων 
μέτρων πολιτικής.

χρηματοπιστωτικής και σχετικής με την 
απασχόληση κατάστασης και στην 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
χρηματοδοτεί πλήρως τον εαυτό του από 
τις χρηματαγορές. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 9 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των αναπτυξιακών στόχων της Ένωσης 
και της στρατηγικής για την απασχόληση,
το σχέδιο προγράμματος προσαρμογής 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τρέχουσες 
συστάσεις προς το οικείο κράτος μέλος 
βάσει των άρθρων 121, 126 και/ή 148 της 
Συνθήκης – και τις δράσεις του που 
απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές 
– στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση, 
την ενίσχυση και την εμβάθυνση των 
απαιτούμενων μέτρων πολιτικής. Ένα 
σχέδιο προγράμματος προσαρμογής 
μπορεί συνεπώς να συνοδεύεται από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους προκειμένου να επιτύχει στιγμιαία 
αύξηση των πληρωμών ή των πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Or. fr

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, 
παρακολουθεί την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής και 
ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ ή 
οποιαδήποτε υποεπιτροπή μπορεί να 
ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό. Το
οικείο κράτος μέλος παρέχει πλήρως στην
Επιτροπή την αναγκαία συνεργασία.
Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή όλες τις 
πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η 
Επιτροπή για την παρακολούθηση του 

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, 
παρακολουθεί την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής και 
ενημερώνει ανά τρίμηνο την ΟΔΕ και την 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
(ΕΚΠ), ή οποιαδήποτε υποεπιτροπή
μπορούν να ορίσουν οι επιτροπές αυτές
για τον σκοπό αυτό. Το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος συνεργάζεται πλήρως με την
Επιτροπή. Παρέχει ιδίως στην Επιτροπή 
όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί 
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προγράμματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 3 
παράγραφος 3.

αναγκαίες η Επιτροπή για την 
παρακολούθηση του προγράμματος.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει 
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων 
όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται 
στην εφαρμογή του προγράμματος 
προσαρμογής.

7. Η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει 
εκπροσώπους του οικείου κράτους μέλους
και των κοινωνικών εταίρων να 
συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων 
όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται 
στην εφαρμογή του προγράμματος 
προσαρμογής και των συνεπειών του.

Or. fr

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να 
κληθούν από το κοινοβούλιο του οικείου 
κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε 
ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής.

8. Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να 
κληθούν από το κοινοβούλιο του οικείου 
κράτους μέλους να συμμετάσχουν σε 
ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής και των 
συνεπειών του.

Or. fr

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο10 α
Συμβατότητα με τους στόχους της 
Ένωσης για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση
Η εφαρμογή των προγραμμάτων μακρο-
οικονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να μην 
τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την 
ανάπτυξη της Ένωσης και την 
στρατηγική για την απασχόληση ούτε να 
μην τηρεί ή να παραμελεί την γενική του 
υποχρέωση να προωθεί ένα υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, να εγγυάται την 
δέουσα κοινωνική προστασία και να 
καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο10 β
Συμβατότητα με το δικαίωμα της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης
Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και 
τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, τα 
προγράμματα μακρο-οικονομικής 
προσαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού δεν περιορίζουν το δικαίωμα 
των εργαζομένων και των εργοδοτών, ή 
των αντίστοιχων οργανώσεών τους, να 
διαπραγματεύονται και να υπογράφουν 
συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα 
επίπεδα και, σε περίπτωση κοινωνικών 
συγκρούσεων, να λαμβάνουν συλλογικά 
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μέτρα για την προστασία των 
συμφερόντων τους, περιλαμβανομένης 
και της απεργίας.

Or. fr

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος 
υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, 
προκειμένου να αξιολογήσει την 
οικονομική, δημοσιονομική και 
χρηματοπιστωτική του κατάσταση.
Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της 
στην ΟΔΕ ή σε υποεπιτροπή που μπορεί 
να ορίσει η ΟΔΕ για τον σκοπό αυτό και 
αξιολογεί ιδίως αν χρειάζονται διορθωτικά 
μέτρα.

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ, τακτικές 
αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος 
υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, 
προκειμένου να αξιολογήσει την 
οικονομική, δημοσιονομική και 
χρηματοπιστωτική του κατάσταση.
Κοινοποιεί ανά εξάμηνο τα πορίσματά της 
στην ΟΔΕ, στην Επιτροπή Απασχόλησης 
και στην Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας (ΕΚΠ) ή σε υποεπιτροπή που
μπορούν να ορίσουν οι επιτροπές αυτές,
για τον σκοπό αυτό και αξιολογεί ιδίως αν 
χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

Or. fr


