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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτροπή REGI συντάσσει γνωμοδότηση προς την επιτροπή ECON λόγω του γεγονότος ότι 
ο κανονισμός ομπρέλα για την πολιτική συνοχής (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 περιλαμβάνει στο άρθρο 21 και το παράρτημα Χ τη διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών ως γεγονός που προκαλεί την αναστολή των πόρων.    

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 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 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ο κανονισμός 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 αναφέρει στο άρθρο 21 και 
στο παράρτημα X ότι η διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 121 παράγραφος 6 
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της Συνθήκης, προκαλεί την αναστολή 
τόσο των αναλήψεων υποχρεώσεων όσο 
και ποσοστού 50% των πληρωμών από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Το παράρτημα Χ του κανονισμού 
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 ορίζει στο σημείο 1 τη 
μείωση των ποσοστών που πρόκειται να 
αφαιρεθούν από τους συνολικούς πόρους 
που αναστέλλονται, λαμβάνοντας υπόψη 
τους δείκτες ανεργίας, φτώχειας και 
συρρίκνωσης του ΑΕγχΠ·

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία από κοινού με το 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ταμείο Αλιείας αντιπροσωπεύουν ένα 
πολύ σημαντικό ποσό των δημόσιων 
επενδύσεων πολλών κρατών μελών της 
ΕΕ. Ως εκ τούτου, η αναστολή τους 
ενδέχεται να αυξήσει κατά πολύ τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες του 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) 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 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12ε) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
να τηρείται ένας ανοιχτός κατάλογος 
δεικτών προς ανάλυση, όπως αναφέρεται 
στον κανονισμό που έχει προτείνει για την 
παροχή και την ποιότητα των 
στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12στ) Τονίζει ότι η ποιότητα των 
στατιστικών που παρέχουν τα κράτη μέλη 
είναι εξέχουσας σημασίας, προκειμένου 
να επιτυγχάνεται μία συνεκτική εφαρμογή 
της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών.

Or. en


