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Τροπολογία 7
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, 
σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση 
των υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών1 θεσπίζει μηχανισμό 
επαγρύπνησης ώστε να διευκολύνεται ο 
έγκαιρος εντοπισμός και η 
παρακολούθηση των ανισορροπιών. Με 
βάση τον μηχανισμό αυτόν, η Επιτροπή 
υποχρεούται να εκπονεί ετήσια έκθεση του 
μηχανισμού επαγρύπνησης. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει ποιοτική οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και 
προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία η 
Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να πλήττονται 
ή κινδυνεύουν να πληγούν από 
ανισορροπίες.

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, 
σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση 
των υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών1 (ΔΜΑ) θεσπίζει μηχανισμό 
επαγρύπνησης ώστε να διευκολύνεται ο 
έγκαιρος εντοπισμός και η 
παρακολούθηση των ανισορροπιών. Με 
βάση τον μηχανισμό αυτόν, η Επιτροπή 
υποχρεούται να εκπονεί ετήσια έκθεση του 
μηχανισμού επαγρύπνησης. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει ποιοτική οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και 
προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία η 
Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να πλήττονται 
ή κινδυνεύουν να πληγούν από 
ανισορροπίες.

__________________ __________________
1 EE L 306 της 23.11.2011, σ. 25. 1 EE L 306 της 23.11.2011, σ. 25.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συντακτική διευκρίνιση που εξηγεί το αρκτικόλεξο.

Τροπολογία 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων αποτελεί τη βάση για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την 
εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων 
στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την επαγγελματική 
ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών 
αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές3.

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων, λεπτομερών, 
ακριβών και χρήσιμων στατιστικών 
στοιχείων αποτελεί τη βάση για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την 
εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων 
στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την επαγγελματική 
ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών 
αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές3.

__________________ __________________
3 ΕΕ L 87 της 31.03.09, σ. 164. 3 ΕΕ L 61 της 31.03.09, σ. 164.

Or. pl

Τροπολογία 9
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων αποτελεί τη βάση για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την 
εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων 
στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την επαγγελματική 
ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών 
αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων είναι ουσιώδης για την 
αποτελεσματική εποπτεία των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την 
εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων 
στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την επαγγελματική 
ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών 
αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
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2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές3.

2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές3.

__________________ __________________
3 ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164. 3 ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές δεν είναι οι μοναδικές πηγές στοιχείων.

Τροπολογία 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Είναι απαραίτητο η Επιτροπή να 
εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη για αξιόπιστα στατιστικά 
στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν στις 
πολιτικές της Ένωσης να 
ανταποκρίνονται πληρέστερα στις 
περιφερειακές οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη 
διαδικασία για τη συγκέντρωση, την 
παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση 
των στοιχείων που σχετίζονται με τη 
διαδικασία μακροοικονομικών 

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη 
διαδικασία για τη συλλογή, τη 
συγκέντρωση, την παρακολούθηση και τη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων που 
σχετίζονται με τη διαδικασία 
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ανισορροπιών (τα οποία στο εξής 
αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη 
ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση 
των υποκείμενων στατιστικών 
πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει 
θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της 
ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4.
Η ομάδα των διευθυντών 
μακροοικονομικών στατιστικών, που 
συγκρότησε η Επιτροπή, αποτελεί την 
κατάλληλη ομάδα εμπειρογνωμόνων για 
να παράσχει στην Επιτροπή (Eurostat) την 
απαιτούμενη βοήθεια με σκοπό την 
εφαρμογή μιας στιβαρής διαδικασίας 
παρακολούθησης της ποιότητας για τα 
στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

μακροοικονομικών ανισορροπιών (τα 
οποία στο εξής αναφέρονται ως «στοιχεία 
σχετικά με τη ΔΜΑ») καθώς και για τη 
συνεχή βελτίωση των υποκείμενων 
στατιστικών πληροφοριών εντός των 
πλαισίων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για 
τη διαχείριση της ποιότητας των 
ευρωπαϊκών στατιστικών4. Η ομάδα των 
διευθυντών μακροοικονομικών
στατιστικών, που συγκρότησε η Επιτροπή
και η οποία περιλαμβάνει 
εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών, αποτελεί την κατάλληλη ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για να παράσχει στην 
Επιτροπή (Eurostat) την απαιτούμενη 
βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή μιας 
στιβαρής διαδικασίας παρακολούθησης 
της ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με 
τη ΔΜΑ.

__________________ __________________
4 COM(2005)217 τελικό και 
COM(2011)211 τελικό.

4 COM(2005)217 τελικό και 
COM(2011)211 τελικό.

Or. pl

Τροπολογία 12
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι ζωτικής σημασίας η εκπόνηση 
των απαιτούμενων στατιστικών για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης 
να εδράζεται μόνο σε αξιόπιστα στοιχεία.
Κατά την εκπόνηση των στοιχείων σχετικά 
με τη ΔΜΑ, τα οποία αποτελούν ζωτική 
εισροή για τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών ισορροπιών καθώς και 
για την πρόληψη και τη διόρθωση 
υπερβολικών μακροοικονομικών 

(6) Είναι ζωτικής σημασίας η εκπόνηση 
των απαιτούμενων στατιστικών για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης 
να εδράζεται μόνο σε αξιόπιστα στοιχεία.
Κατά την εκπόνηση των στοιχείων σχετικά 
με τη ΔΜΑ, τα οποία αποτελούν ζωτική 
εισροή για τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών ισορροπιών καθώς και 
για την πρόληψη και τη διόρθωση 
υπερβολικών μακροοικονομικών 
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ανισορροπιών εντός της Ένωσης, μη 
αξιόπιστα στοιχεία μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στα συμφέροντα 
της Ένωσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η εκπόνηση, η 
παροχή και η ποιοτική παρακολούθηση 
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται 
να βελτιώσουν την αξιοπιστία των 
υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών 
καθώς και την παροχή και την ποιοτική 
παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με 
τη ΔΜΑ. Για να αποφευχθεί η υποβολή 
ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη 
ΔΜΑ, είτε από πρόθεση είτε από σοβαρή 
αμέλεια, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας 
μηχανισμός επιβολής χρηματικών 
κυρώσεων που να διασφαλίζει τη δέουσα 
επιμέλεια στην εκπόνηση των στοιχείων 
σχετικά με τη ΔΜΑ.

ανισορροπιών εντός της Ένωσης, μη 
αξιόπιστα στοιχεία μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στα συμφέροντα 
της Ένωσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η εκπόνηση, η 
παροχή και η ποιοτική παρακολούθηση 
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται 
να βελτιώσουν την αξιοπιστία των 
υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών 
καθώς και την παροχή και την ποιοτική 
παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με 
τη ΔΜΑ.

Or. en

Τροπολογία 13
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι ζωτικής σημασίας η εκπόνηση 
των απαιτούμενων στατιστικών για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης 
να εδράζεται μόνο σε αξιόπιστα στοιχεία.
Κατά την εκπόνηση των στοιχείων σχετικά 
με τη ΔΜΑ, τα οποία αποτελούν ζωτική 
εισροή για τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών ισορροπιών καθώς και 
για την πρόληψη και τη διόρθωση 
υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών εντός της Ένωσης, μη 
αξιόπιστα στοιχεία μπορούν να έχουν 

(6) Είναι ζωτικής σημασίας η εκπόνηση 
των απαιτούμενων στατιστικών για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης 
να εδράζεται μόνο σε αξιόπιστα στοιχεία.
Κατά την εκπόνηση των στοιχείων σχετικά 
με τη ΔΜΑ, τα οποία αποτελούν ζωτική 
εισροή για τον εντοπισμό 
μακροοικονομικών ισορροπιών καθώς και 
για την πρόληψη και τη διόρθωση 
υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών εντός της Ένωσης, μη 
αξιόπιστα στοιχεία μπορούν να έχουν 
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σημαντικές επιπτώσεις στα συμφέροντα 
της Ένωσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η εκπόνηση, η 
παροχή και η ποιοτική παρακολούθηση 
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται 
να βελτιώσουν την αξιοπιστία των 
υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών 
καθώς και την παροχή και την ποιοτική 
παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με 
τη ΔΜΑ. Για να αποφευχθεί η υποβολή 
ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, 
είτε από πρόθεση είτε από σοβαρή 
αμέλεια, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας 
μηχανισμός επιβολής χρηματικών 
κυρώσεων που να διασφαλίζει τη δέουσα 
επιμέλεια στην εκπόνηση των στοιχείων 
σχετικά με τη ΔΜΑ.

σημαντικές επιπτώσεις στα συμφέροντα 
της Ένωσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η εκπόνηση, η 
παροχή και η ποιοτική παρακολούθηση 
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται 
να βελτιώσουν την αξιοπιστία των 
υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών 
καθώς και την παροχή και την ποιοτική 
παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με 
τη ΔΜΑ. Για να αποφευχθεί η υποβολή 
ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, 
είτε από πρόθεση είτε από σοβαρή 
αμέλεια, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας 
μηχανισμός επιβολής χρηματικών 
κυρώσεων στα κράτη μέλη της ζώνης του 
ευρώ που να διασφαλίζει τη δέουσα 
επιμέλεια στην εκπόνηση των στοιχείων 
σχετικά με τη ΔΜΑ.

Or. en

Τροπολογία 14
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να συμπληρωθούν οι κανόνες 
υπολογισμού των προστίμων για 
παραποίηση στατιστικών καθώς και οι 
κανόνες για τη διαδικασία που θα 
ακολουθεί η Επιτροπή για τη διερεύνηση 
τέτοιων πράξεων, θα πρέπει να δοθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Συνθήκη») 
βάσει λεπτομερών κριτηρίων που θα 
ορίζουν το ύψος του προστίμου και τον 
τρόπο με τον οποίο θα διεξάγει τις 

διαγράφεται
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έρευνες η Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή 
συνεργασία και αδιάλειπτος διάλογος 
μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών 
αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων 
σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων 
στατιστικών πληροφοριών.

(8) Θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή 
συνεργασία και αδιάλειπτος διάλογος 
μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών 
αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα και η ακρίβεια
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των 
υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών.
Το εύρος των στοιχείων που θα 
συνδέονται με τη ΔΜΑ πρέπει να ορίζεται 
με ακρίβεια. 

Or. pl

Τροπολογία 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση 
νομικού πλαισίου σχετικά με τις 
«δεσμεύσεις για την αξιοπιστία των 
στατιστικών». Η συμμόρφωση με τον 
κανόνα περί εμπιστευτικότητας των 
δεδομένων εντός του Ευρωπαϊκού 
Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), καθώς 
και με την αρχή της επικουρικότητας, θα 
συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης 
στις στατιστικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
αναλυτικά, ακριβή και υψηλής ποιότητας 
στοιχεία, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
σύστημα έρευνας των 
κοινωνικοοικονομικών διαδικασιών που 
λαμβάνουν χώρα σε διασυνοριακές 
περιοχές, και θα πρέπει να καταρτίζονται 
στατιστικά στοιχεία για τις 
μακροπεριφέρειες, προκειμένου να 
παράγεται μια αξιόπιστη, πλήρης και 
ακριβής εικόνα της περιφερειακής και 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης τόσο 
στις αστικές όσο και στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. pl

Τροπολογία 18
Ivars Godmanis
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ταμεία ESI), σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για 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 και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, συνδέεται μεταξύ άλλων με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση και 
τη διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 19
Ivars Godmanis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Ειδικότερα, το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
.../2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί 
να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να 
επανεξετάσει και να προτείνει 
τροποποιήσεις της οικείας σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των σχετικών 
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προγραμμάτων, αν είναι αναγκαίο, για τη 
στήριξη της εφαρμογής σχετικών 
συστάσεων του Συμβουλίου που 
απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος 
και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 8 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011 σχετικά με την πρόληψη και 
τη διόρθωση υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις 
αυτές κρίνονται αναγκαίες για τη 
διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 20
Ivars Godmanis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Το άρθρο 23 παράγραφος 9 και το 
Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. .../2013 προβλέπουν επίσης ότι η 
Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει πρόταση 
προς το Συμβούλιο να αναστείλει μέρος ή 
το σύνολο των πληρωμών ή των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για τα 
προγράμματα του εν λόγω κράτους 
μέλους στην περίπτωση που το 
Συμβούλιο εγκρίνει δύο διαδοχικές 
συστάσεις στην ίδια διαδικασία 
υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 3 ή το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011 σχετικά με την πρόληψη και 
τη διόρθωση υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Or. en
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Τροπολογία 21
Ivars Godmanis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Ωστόσο, η αναστολή των πόρων 
που προκαλείται λόγω της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη μία σε βάθος 
ανάλυση των δεικτών ανεργίας, φτώχειας 
και συρρίκνωσης του ΑΕγχΠ. 

Or. en

Τροπολογία 22
Ivars Godmanis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Για σκοπούς αποτελεσματικότητας, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καλύπτει όλα τα στατιστικά στοιχεία που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Or. en

Τροπολογία 23
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τους 
κανόνες για την παροχή και την ποιοτική 

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τους 
κανόνες για την παροχή και την ποιοτική 
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παρακολούθηση των στατιστικών 
στοιχείων που συγκεντρώνονται ή 
διαβιβάζονται για τις ανάγκες των 
διαδικασιών που έχουν σκοπό τον 
εντοπισμό των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών καθώς και την πρόληψη και 
τη διόρθωση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός 
της Ένωσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 
έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011 (στο εξής αναφερόμενα ως 
στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ).

παρακολούθηση των στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών 
στοιχείων που συγκεντρώνονται ή 
διαβιβάζονται για τις ανάγκες των 
διαδικασιών που έχουν σκοπό τον 
εντοπισμό των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών καθώς και την πρόληψη και 
τη διόρθωση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός 
της Ένωσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 
έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011 (στο εξής αναφερόμενα ως 
στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι οι στατιστικές είναι ουσιαστικής σημασίας, δεν αποτελούν τη μόνη πηγή 
χρήσιμων στοιχείων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών.

Τροπολογία 24
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχετικά στοιχεία της ΔΜΑ 
αποτελούν αντικείμενο πιστοποιητικού 
που εκδίδεται από το ανώτερο όργανο 
ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους όσον αφορά την ποιότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από το 
κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται τα ανώτερα εθνικά ισντιστούτα ελέγχου, λόγω της ανεξάρτητης φύσεώς τους, και 
καθένα χωριστά, να κληθούν να εκδώσουν πιστοποιητικό σχετικά με την ποιότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί κάθε χρόνο στα 
κράτη μέλη τον χρονικό προγραμματισμό 
για την ετήσια έκθεση του μηχανισμού 
επαγρύπνησης, ο οποίος θεσπίστηκε με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011. Με βάση αυτόν τον χρονικό 
προγραμματισμό, τις προθεσμίες και τα 
χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει και 
κοινοποιεί στα κράτη μέλη μια 
καταληκτική ημερομηνία για την 
αποστολή όλων των πιο 
επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με 
τη ΔΜΑ.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί κάθε χρόνο στα 
κράτη μέλη τον χρονικό προγραμματισμό 
για την ετήσια έκθεση του μηχανισμού 
επαγρύπνησης, ο οποίος θεσπίστηκε με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1176/2011. Με βάση αυτόν τον χρονικό 
προγραμματισμό, τις προθεσμίες και τα 
χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει και 
κοινοποιεί στα κράτη μέλη μια 
καταληκτική ημερομηνία για την 
αποστολή όλων των πιο 
επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με 
τη ΔΜΑ, και αποφασίζει σχετικά με την 
όλη διαδικασία για την αποστολή των εν 
λόγω στοιχείων.

Or. pl

Τροπολογία 26
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις με σκοπό να καθορίσει τις 
λεπτομέρειες, τη δομή και την 
περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 14 

3. Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση με σκοπό να καθορίσει τις 
λεπτομέρειες, τη δομή και την 
περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι 
εν λόγω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
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παράγραφος 2. 12.

Or. fr

Τροπολογία 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με 
την ορθή εφαρμογή των κανόνων που 
διέπουν τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση 
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ζητά να του 
δοθούν διασαφηνίσεις από την Επιτροπή
(Eurostat). Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα 
αμελλητί και κοινοποιεί τις διασαφηνίσεις 
της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στη 
συναφή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις 
μακροοικονομικές στατιστικές που έχει 
συγκροτήσει, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη 
και στο κοινό.

1. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με 
την ορθή εφαρμογή των κανόνων που 
διέπουν τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση 
των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ζητά να του 
δοθούν διασαφηνίσεις από την Επιτροπή
(Eurostat). Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα 
αμελλητί και κοινοποιεί τις διασαφηνίσεις 
της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στη 
συναφή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις 
μακροοικονομικές στατιστικές που έχει 
συγκροτήσει, στους εμπειρογνώμονες από 
την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήματος και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Κεντρικών Τραπεζών, σε όλα τα άλλα 
κράτη μέλη και στο κοινό.

Or. pl

Τροπολογία 28
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκπονούν και 
αποστέλλουν τους καταλόγους τους στην 
Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την 
[…][nine months after the adoption of this
Regulation– exact date to be inserted by
OP upon publication]. Η Επιτροπή εκδίδει
εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να 

2. Τα κράτη μέλη εκπονούν και 
αποστέλλουν τους καταλόγους τους στην 
Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την 
[…][nine months after the adoption of this
Regulation– exact date to be inserted by
OP upon publication]. Η Επιτροπή εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου 
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ορίσει τη δομή και τις λεπτομέρειες για την 
επικαιροποίηση των καταλόγων αυτών έως 
την […][within six months after the
adoption of this Regulation– exact date to
be inserted by OP upon publication]. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2.

να ορίσει τη δομή και τις λεπτομέρειες για 
την επικαιροποίηση των καταλόγων αυτών 
έως την […][within six months after the
adoption of this Regulation– exact date to
be inserted by OP upon publication]. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
12.

Or. fr

Τροπολογία 29
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους 
καταλόγους τους.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους 
καταλόγους τους εντός ενός μήνα από τη 
διαβίβαση αυτών στην Επιτροπή.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη δημοσίευση των καταλόγων με τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν εντός ενός 
μήνα από τη διαβίβαση αυτών στην Επιτροπή.

Τροπολογία 30
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει 
έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής 
Πολιτικής, που συστάθηκε με την 
απόφαση 74/122/EΟΚ του Συμβουλίου7, 

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει 
έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής 
Πολιτικής, που συστάθηκε με την 
απόφαση 74/122/EΟΚ του Συμβουλίου7
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σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος 
μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη 
διαβίβασή τους στην Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής οι εκθέσεις αυτές, 
σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου 
κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για το 
στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009.

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος 
μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη 
διαβίβασή τους στην Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, οι εκθέσεις αυτές, σε 
συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου 
κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για το 
στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 223/2009.

______________ _______________
7 EE L 63 της 5.3.1974, σ. 21. 7 EE L 63 της 5.3.1974, σ. 21.

Or. fr

Τροπολογία 31
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει τους 
κανόνες και τις διαδικασίες επιλογής των 
εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας μέριμνα
ώστε οι εμπειρογνώμονες να κατανέμονται 
και να εναλλάσσονται κατάλληλα μεταξύ 
των κρατών μελών, και προσδιορίζει τους 
όρους εργασίας και τις οικονομικές 
λεπτομέρειες. Η Επιτροπή (Eurostat) 
μοιράζεται με τα κράτη μέλη όλα τα έξοδα 
που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη 
συνδρομή που παρέχουν οι εθνικοί 
εμπειρογνώμονές τους.

5. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει τους 
κανόνες και τις διαδικασίες επιλογής των 
εμπειρογνωμόνων, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οι εμπειρογνώμονες κατανέμονται
κατάλληλα και εναλλάσσονται έγκαιρα
μεταξύ των κρατών μελών, και 
προσδιορίζει τους όρους εργασίας και τις 
οικονομικές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή
(Eurostat) μοιράζεται με τα κράτη μέλη 
όλα τα έξοδα που αναλαμβάνουν τα κράτη 
μέλη για τη συνδρομή που παρέχουν οι 
εθνικοί εμπειρογνώμονές τους.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εμπειρογνωμόνων, απαιτείται 
κατάλληλη επιλογή και κατανομή καθώς και έγκαιρη εναλλαγή τους.
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Τροπολογία 32
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να 
εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την 
ποιότητα των στοιχείων ενός κράτους 
μέλους σχετικά με τη ΔΜΑ. Εντός τριών 
εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο 
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 
δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) 
ανακοινώνει στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής 
Οικονομικής Πολιτικής την επιφύλαξη που 
προτίθεται να εκφράσει και να 
δημοσιεύσει. Στην περίπτωση κατά την 
οποία το θέμα επιλύεται μετά τη 
δημοσίευση των στοιχείων και της 
επιφύλαξης, η άρση της επιφύλαξης 
δημοσιεύεται αμέσως μετά.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να 
εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την 
ποιότητα των στοιχείων ενός κράτους 
μέλους σχετικά με τη ΔΜΑ. Εντός ενός 
μήνα κατ’ ανώτατο όριο πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η 
Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και στον 
πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής 
Πολιτικής την επιφύλαξη που προτίθεται 
να εκφράσει, και εφόσον δεν 
πραγματοποιηθούν διορθώσεις από το 
κράτος μέλος μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης, τη δημοσιεύει. Στην 
περίπτωση κατά την οποία το θέμα 
επιλύεται μετά τη δημοσίευση των 
στοιχείων και της επιφύλαξης, η άρση της 
επιφύλαξης δημοσιεύεται αμέσως μετά.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να διορθώνουν τα σφάλματά τους τα οποία 
θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, πριν από την επίσημη 
δημοσίευσή τους.

Τροπολογία 33
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να 
τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν 
διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει 

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να 
τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν 
διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει 
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τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας 
την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν 
αποδείξεις ότι τα στοιχεία που 
διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 2. Εντός τριών το πολύ 
εργάσιμων ημερών πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η 
Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον 
πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής 
Πολιτικής τα τροποποιημένα στοιχεία και 
την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας 
την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν 
αποδείξεις ότι τα στοιχεία που 
διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 2. Εντός δέκα το πολύ 
εργάσιμων ημερών πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η 
Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον 
πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής 
Πολιτικής τα τροποποιημένα στοιχεία και 
την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

Or. bg

Τροπολογία 34
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει την 
επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος το 
οποίο από πρόθεση ή από σοβαρή 
αμέλεια παραποιεί τα στοιχεία σχετικά με 
τη ΔΜΑ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει την 
επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος το 
οποίο από πρόθεση ή από σοβαρή αμέλεια 

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει την 
επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος της 
ζώνης του ευρώ το οποίο από πρόθεση ή 
από σοβαρή αμέλεια παραποιεί τα στοιχεία 
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παραποιεί τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. σχετικά με τη ΔΜΑ.

Or. en

Τροπολογία 36
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόστιμο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, 
αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παραποίησης. Το ύψος του προστίμου δεν 
υπερβαίνει το 0,05% του ΑΕγχΠ του 
οικείου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόστιμο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, 
αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παραποίησης. Το ύψος του προστίμου δεν 
υπερβαίνει το 0,05% του ΑΕγχΠ του 
οικείου κράτους μέλους.

2. Το πρόστιμο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, 
αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παραποίησης. Το ύψος του προστίμου δεν 
υπερβαίνει το 0,02% του ΑΕγχΠ του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 38
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόστιμο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, 
αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παραποίησης. Το ύψος του προστίμου δεν 
υπερβαίνει το 0,05% του ΑΕγχΠ του 
οικείου κράτους μέλους.

2. Το πρόστιμο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, 
αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παραποίησης. Το ύψος του προστίμου δεν 
υπερβαίνει το 0,025% του ΑΕγχΠ του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 39
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη που υπόκεινται σε 
διαδικασία αναστολής της 
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για 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 και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, επιβάλλεται μειωμένο 
πρόστιμο λαμβανομένου υπόψη του 
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εύρους της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 40
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εντοπισθεί η παραποίηση κατά 
την παράγραφο 1 η Επιτροπή μπορεί να 
διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
κινήσει έρευνα, όταν κρίνει ότι υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ως προς την ύπαρξη 
γεγονότων που ενδέχεται να 
στοιχειοθετούν παραποίηση. Κατά τη 
διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την 
υποτιθέμενη παραποίηση η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη της τυχόν σχόλια του 
οικείου κράτους μέλους. Προκειμένου να 
φέρεις εις πέρας τα καθήκοντά της, η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το 
κράτος μέλος την παροχή πληροφοριών, 
να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να 
ζητήσει να της κοινοποιούνται οι 
υποκείμενες στατιστικές πληροφορίες 
καθώς και τα έγγραφα για τα στοιχεία 
σχετικά με τη ΔΜΑ. Εάν η εθνική 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους 
απαιτεί προηγουμένη δικαστική έγκριση 
των επιτόπιων ελέγχων, η Επιτροπή 
υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις.

διαγράφεται

Μόλις ολοκληρώσει την έρευνά της, και 
πριν υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση στο 
Συμβούλιο, η Επιτροπή δίνει στο οικείο 
κράτος μέλος την ευκαιρία να 
τοποθετηθεί επί των υπό έρευνα 
ζητημάτων. Η Επιτροπή βασίζει την 
πρότασή της στο Συμβούλιο μόνο σε 
γεγονότα επί των οποίων το εν λόγω 
κράτος μέλος είχε την ευκαιρία να 
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τοποθετηθεί.
Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών γίνονται 
απολύτως σεβαστά από την Επιτροπή τα 
δικαιώματα υπεράσπισης του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 41
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 σχετικά με:

Διαγράφεται

α) λεπτομερή κριτήρια για τον καθορισμό 
του ύψους του προστίμου κατά την 
παράγραφο 1·
β) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις 
διαδικασίες για τις έρευνες που ορίζονται 
στην παράγραφο 3, τα συνδεόμενα μέτρα 
και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις 
έρευνες·
γ) λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες με 
σκοπό την πλήρη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης, της 
πρόσβασης στο φάκελο, της νομικής 
εκπροσώπησης, του απορρήτου, και 
διατάξεις για τον χρόνο και τον τρόπο 
είσπραξης των προστίμων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 42
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία για 
τον έλεγχο των αποφάσεων διά των 
οποίων το Συμβούλιο επιβάλλει πρόστιμο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το 
Δικαστήριο δύναται να ακυρώσει, να 
μειώσει ή να αυξήσει το επιβληθέν 
πρόστιμο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 11 είναι διοικητικής φύσης.

Or. en

Τροπολογία 44
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Τα πρόστιμα που εισπράττονται σύμφωνα 
με το άρθρο 9 αποτελούν άλλα έσοδα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 311 της 
Συνθήκης, και περιέρχονται στον 
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προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 45
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 για περίοδο τριών ετών η 
οποία αρχίζει ένα μήνα από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού. Το αργότερο 
εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 
τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με την εξουσιοδότηση. Η 
ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω 
παράταση κατά τους 3 τελευταίους μήνες 
πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 47
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 
9 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
για την ανάκληση θέτει τέρμα στην 
ανάθεση της αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Παράγει αποτελέσματα από την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 49
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή, πριν λήξει αυτή η περίοδος, 
αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται 
στο άρθρο 9, το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς 
να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του 
Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το 
οικείο κράτος μέλος.

Or. en


