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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0482),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0221/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση η οποία δεν 
υποχωρεί και η οποία έχει έναν ανησυχητικά αρνητικό αντίκτυπο στην μακροοικονομική 
σταθερότητα και στον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Η μείωση των εθνικών 
δημοσιονομικών πόρων που προορίζονται για την χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων 
αποτελεί σαφές εμπόδιο τόσο στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής όσο και στην 
απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων σε ορισμένες χώρες. 

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(COM (2011)0482) με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου (γενικός κανονισμός) και παρατηρεί ότι στόχος είναι η παροχή πρόσθετων 
οικονομικών πόρων σε εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην διαχείριση του δημόσιου χρέους και του δημόσιου ελλείμματος και άρα και 
στην διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, πόρων που θα εγγυηθούν την συνέχιση 
της υλοποίησης των προγραμμάτων.
Επιλέξιμα για τούτο το μέτρο είναι, πρώτον, εκείνα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που έχουν 
λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (EFSM) και, δεύτερον, εκείνα τα κράτη μέλη εκτός 
ευρωζώνης που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης των ισοζυγίων 
πληρωμών (BoP).

Η παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέσω της πολιτικής για τη συνοχή μπορεί να 
γίνει μέσω μιας προσθήκης στο ποσοστό συγχρηματοδότησης ώστε να αυξηθούν οι 
πληρωμές στις επιλέξιμες χώρες. Η Επιτροπή προτείνει επί πλέον ποσοστό 10 εκατοστιαίων 
μονάδων στα ποσοστά συγχρηματοδότησης που εφαρμόζονται για τον άξονα προτεραιότητας 
των προγραμμάτων. 
Μέχρι στιγμής, οι χώρες που αφορά ο παρών κανονισμός είναι η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η 
Λετονία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Στην πράξη, τα συνολικά κονδύλια που 
τους αναλογούν βάσει της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 παραμένουν 
αμετάβλητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση εκτός 
του EFSM και ότι η Ουγγαρία έχει ήδη βγει από τον μηχανισμό BoP.

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι προσωρινά και τερματίζονται όταν βγει το κράτος μέλος από 
τον μηχανισμό χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Ο κανονισμός προτείνεται να έχει αναδρομική 
ισχύ.
Μόλις έλαβε την πρόταση, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διόρισε εισηγήτρια την 
Πρόεδρό του και έδωσε οδηγίες για ταχύτατη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέσω, ει 
δυνατόν, «συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση» διότι εκτιμά ότι, για να είναι απολύτως 
αποτελεσματική η προτεινόμενη αύξηση, πρέπει να εγκριθούν τα προτεινόμενα μέτρα χωρίς 
καθυστέρηση ούτως ώστε να είναι άμεση η παροχή ρευστότητας στα κράτη μέλη. 

Ο επείγων χαρακτήρας της πρότασης και τα στενά χρονικά περιθώρια της έκθεσης της 
Επιτροπής καθιστούν απαραίτητο τον εκ του σύνεγγυς συντονισμό της εισηγήτριας με την 
Πολωνική Προεδρία που ηγείται των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο.  Αμοιβαίος στόχος 
είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο του 2011 ούτως ώστε να έχει 
καθοριστεί η θέση του Κοινοβουλίου (κατόπιν ψηφοφορίας στην ολομέλεια) στις αρχές του 
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Δεκεμβρίου 2011.
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της επιτροπής καθιστά απαραίτητη την κατάθεση του 
σχεδίου έκθεσης στις αρχές του Οκτωβρίου 2011. Δυστυχώς σε αυτό το στάδιο δεν έχει γίνει 
γνωστό ακόμα το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο.

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της πρόθεσης της Επιτροπής να παρασχεθεί πρόσθετη ενίσχυση 
στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την χρηματοπιστωτική κρίση. Επίσης, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των κρατών μελών που εμπίπτουν ή έχουν 
εμπέσει στα προαναφερθέντα κριτήρια επιλεξιμότητας, η εισηγήτρια κρίνει απαραίτητη την 
αναδρομική ισχύ της πρότασης. 
Μολονότι συμφωνεί με το εν γένει πνεύμα των προτάσεων της Επιτροπής, η εισηγήτρια 
θεωρεί αναγκαία την εισαγωγή ορισμένων αλλαγών που θα καταστήσουν ακόμα πιο εφικτή 
την πρόταση.  Τα στενά χρονικά περιθώρια βεβαίως καθώς και η ανάγκη περισσότερων 
στοιχείων για την δέουσα διατύπωση των τροπολογιών οδήγησαν στην απόφαση να 
κατατεθεί το σχέδιο έκθεσης χωρίς τροπολογίες και να κατατεθούν αυτές αργότερα κατά την 
περίοδο που διατίθεται για την τροποποίηση του κειμένου, γεγονός που θα επιτρέψει εξάλλου 
έναν πληρέστερο προβληματισμό ως προς το περιεχόμενό τους. 

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η διαδικασία χορήγησης συμπληρωματικών επιχορηγήσεων σε 
κράτη μέλη πρέπει να είναι σαφής και ότι είναι αναγκαία η υποβολή επαρκούς έκθεσης 
σχετικά με τη χρήση των αυξημένων ενδιάμεσων πληρωμών. Εντούτοις, ούτε η διαδικασία 
αίτησης παρόμοιων μέτρων, ούτε η υποβολή έκθεσης πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του 
διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων και για να είναι δυνατή η ταχεία προσαρμογή της 
πολιτικής που θα επιτρέψει την ανταπόκριση στις ανάγκες των χωρών που έχουν πληγεί από 
τη κρίση. Η υποβολή έκθεσης μπορεί λόγω χάρη να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα 
διαδικασία υποβολής εκθέσεων στρατηγικής.

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων στην πρόταση της Επιτροπής που εισάγονται, περαιτέρω 
τροπολογίες ενδέχεται να κατατεθούν προς διευκρίνηση του προσωρινού χαρακτήρα της 
πρότασης (ότι, π.χ. δεν προϊδεάζει τις διαπραγματεύσεις επί της μελλοντικής νομοθετικής 
δέσμης) και των δημοσιονομικών της επιπτώσεων.


