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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Τα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ έχουν ιδιαίτερο 
συμφέρον και ευθύνη να ασκούν 
οικονομικές πολιτικές οι οποίες προάγουν 
την καλή λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης και να αποφεύγουν 
πολιτικές που την θέτουν σε κίνδυνο στο 
πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών 
που χαράσσονται από το Συμβούλιο.

(1) Ο συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Τα κράτη 
μέλη με νόμισμα το ευρώ έχουν ιδιαίτερο 
συμφέρον και ευθύνη να ασκούν 
οικονομικές πολιτικές οι οποίες προάγουν 
την καλή λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης και να αποφεύγουν 
πολιτικές που την θέτουν σε κίνδυνο στο 
πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών 
που χαράσσονται από τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
καλή λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, τα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να λαμβάνουν 
μέτρα για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των οικονομιών τους μέσω 
στοχευμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Κατά τη 
σύνοδο κορυφής για το ευρώ που διεξήχθη 
τον Δεκέμβριο του 2018 ανατέθηκε στην 
Ευρωομάδα να επεξεργαστεί τον 
σχεδιασμό, τους όρους εφαρμογής και το 
χρονοδιάγραμμα ενός δημοσιονομικού 
μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας 

(2) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
καλή λειτουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, τα κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να λαμβάνουν 
μέτρα για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των οικονομιών τους μέσω 
στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων. Κατά τη σύνοδο κορυφής για 
το ευρώ που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 
2018 ανατέθηκε στην Ευρωομάδα να 
επεξεργαστεί τον σχεδιασμό, τους όρους 
εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα ενός 
δημοσιονομικού μέσου σύγκλισης και 
ανταγωνιστικότητας για τη ζώνη του ευρώ. 
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για τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
πραγματοποιούν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις με συνεπή, συνεκτικό και 
άρτια συντονισμένο τρόπο, είναι αναγκαίο 
να θεσπιστεί πλαίσιο διακυβέρνησης ώστε 
το Συμβούλιο να είναι σε θέση να παρέχει 
στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων που πρέπει να τηρούνται 
εντός της ζώνης του ευρώ από τα κράτη 
μέλη. Το εν λόγω πλαίσιο θα ενισχύσει τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα της 
ζώνης του ευρώ. Το Συμβούλιο θα πρέπει 
επίσης να παρέχει ειδική ανά χώρα 
καθοδήγηση σχετικά με τους επιμέρους 
στόχους των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων των κρατών μελών με 
νόμισμα το ευρώ, που μπορούν να λάβουν 
στήριξη από το δημοσιονομικό μέσο για 
τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. 
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο 
αφορά ειδικά τα κράτη μέλη με νόμισμα το 
ευρώ, μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που 
εκπροσωπούν τα εν λόγω κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε 
ψηφοφορίες βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη θα μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες 
τους και θα επενδύσουν σε αυτές με 
συνεπή, συνεκτικό και άρτια συντονισμένο 
τρόπο, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
πλαίσιο διακυβέρνησης ώστε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να είναι σε θέση να παρέχουν 
στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων που πρέπει να τηρούνται 
εντός της ζώνης του ευρώ από τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
μέσου για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα. Το εν λόγω πλαίσιο 
θα ενισχύσει τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ, 
καθώς και την ανθεκτικότητα και την 
ανάκαμψη των οικονομιών της. 
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο 
αφορά ειδικά τα κράτη μέλη με νόμισμα το 
ευρώ, μόνο τα μέλη του Συμβουλίου που 
εκπροσωπούν τα εν λόγω κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε 
ψηφοφορίες βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα κράτη μέλη των οποίων το 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ και τα οποία 
συμμετέχουν στον μηχανισμό 
συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ-ΙΙ) θα 
πρέπει να ενημερώσουν χωρίς 
καθυστέρηση την Επιτροπή για το αν 
προτίθενται να συμμετάσχουν στο 
δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και 
την ανταγωνιστικότητα ή στο μέσο 
σύγκλισης και μεταρρύθμισης.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων των εθνικών 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και 
για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
αυτών των προτεραιοτήτων. Ο παρών 
κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
εξασφάλισης συνοχής μεταξύ των 
προτεραιοτήτων των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων για τη ζώνη του ευρώ 
συνολικά και των επενδυτικών στόχων των 
επιμέρους κρατών μελών με νόμισμα το 
ευρώ, καθώς και στην ανάγκη 
διασφάλισης της συνέπειας των στόχων 
αυτών με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, οι 
στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων, όπως αναφέρονται στην 
αιτιολογική σκέψη 4, μαζί με τις 
συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ και τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
που υποβάλλονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποτελούν το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων των εθνικών 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των 
κρατών μελών για να ενισχυθούν η 
ανθεκτικότητα και η ανάκαμψή τους, και 
για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
αυτών των προτεραιοτήτων. Ο παρών 
κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
εξασφάλισης συνοχής μεταξύ των 
προτεραιοτήτων των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων για τη ζώνη του ευρώ 
συνολικά και των επενδυτικών στόχων των 
επιμέρους κρατών μελών με νόμισμα το 
ευρώ και των κρατών μελών του ΜΣΙ ΙΙ 
που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, και 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της 
συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και του 
κοινωνικού πυλώνα, ως στρατηγικών 
πολιτικών της Ένωσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η σημερινή διάρθρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
είναι εγγενώς πολύπλοκη και ελλιπής. Για 
να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και 
η δημοκρατική λογοδοσία στην Ένωση, 
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θα διοριστεί ένας Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής ο οποίος θα είναι ο επόμενος 
πρόεδρος της Ευρωομάδας και θα 
προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη 
δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη 
του ευρώ (P8_TA(2017)0050). Αυτός ο 
Επίτροπος θα εφαρμόσει το πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης και θα 
επιβλέπει το δημοσιονομικό μέσο για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί ο 
ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο ανανεωμένο αυτό 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε ετήσια βάση, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να καθορίζει στρατηγικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων για τη ζώνη του ευρώ, 
στο πλαίσιο της σύστασης για την 
οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ. 
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις θα πρέπει 
να εκδίδονται από το Συμβούλιο με ειδική 
πλειοψηφία μετά από σύσταση της 
Επιτροπής και αφού η Ευρωομάδα 
πραγματοποιήσει συζητήσεις σχετικά με 
τις προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδύσεων οι οποίες κρίνει ότι 
είναι αναγκαίο και σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν στις εν λόγω 
κατευθύνσεις. Η ετήσια σύνοδος κορυφής 
για το ευρώ θα διαδραματίζει τον ρόλο 
που της αναλογεί.

(4) Σε ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να καθορίζουν από κοινού στρατηγικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων για τη ζώνη του ευρώ που 
αφορούν το δημοσιονομικό μέσο για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους 
για τον από κοινού καθορισμό των 
στρατηγικών κατευθύνσεων. Το πλαίσιο 
διακυβέρνησης θα πρέπει να διασφαλίζει 
τη συνοχή του προγράμματος με τις άλλες 
πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι στρατηγικές κατευθύνσεις αποτυπώνουν 
την εξελισσόμενη πείρα που αποκομίζεται 
από την εφαρμογή του δημοσιονομικού 
μέσου για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή θα πρέπει 
να ενημερώνει το Συμβούλιο για τον τρόπο 
εφαρμογής των στρατηγικών 
κατευθύνσεων κατά τα προηγούμενα έτη, 
παράλληλα με την έκδοση της σύστασής 
της σχετικά με τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις και στο πλαίσιο της 
σύστασής της σχετικά με την οικονομική 
πολιτική της ζώνης του ευρώ.

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι στρατηγικές κατευθύνσεις αποτυπώνουν 
την εξελισσόμενη πείρα που αποκομίζεται 
από την εφαρμογή του δημοσιονομικού 
μέσου για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή θα πρέπει 
να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τον τρόπο εφαρμογής 
των στρατηγικών κατευθύνσεων κατά τα 
προηγούμενα έτη, παράλληλα με την 
έκδοση της πρότασής της σχετικά με τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις, η οποία θα 
πρέπει να συνάδει με τη σύστασή της 
σχετικά με την οικονομική πολιτική της 
ζώνης του ευρώ.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
μπορούν να αποφασίζουν να υποβάλουν 
προτάσεις για δέσμες μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση 
και την ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό 
αυτόν, το Συμβούλιο θα εκδίδει σύσταση 
στην οποία θα παρέχεται ειδική ανά χώρα 
καθοδήγηση σχετικά με τους στόχους 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
που μπορούν να λάβουν στήριξη από το 
δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και 
την ανταγωνιστικότητα σε κράτη μέλη με 
νόμισμα το ευρώ. Η εν λόγω σύσταση του 
Συμβουλίου θα πρέπει να συνάδει με τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις που εκδίδονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς 
και με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
που εκδίδονται, παράλληλα, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον 

(6) Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
μπορούν να αποφασίζουν να υποβάλουν 
προτάσεις για δέσμες μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση 
και την ανταγωνιστικότητα. 
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συντονισμό της οικονομικής πολιτικής 
μετά από συζητήσεις, κατά περίπτωση, 
εντός των συναφών και βασιζόμενων στη 
Συνθήκη επιτροπών. Η σύσταση του 
Συμβουλίου λαμβάνει επίσης δεόντως 
υπόψη τυχόν πρόγραμμα 
μακροοικονομικής προσαρμογής που έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9.
_________________
9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 
την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών 
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
(ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύσταση του Συμβουλίου, η 
οποία παρέχει ειδική ανά χώρα 
καθοδήγηση σχετικά με τους στόχους 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και 
εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία, θα 
πρέπει να βασίζεται σε σύσταση της 
Επιτροπής. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
εθελοντικού χαρακτήρα της συμμετοχής 
των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ 
στο δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση 
και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και 
με την επιφύλαξη των προνομίων της 
Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του 
εν λόγω μέσου.

διαγράφεται
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Εντός του πλαισίου διακυβέρνησης 
που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, 
το Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις για τη ζώνη του 
ευρώ συνολικά και να παρέχει ειδική ανά 
χώρα καθοδήγηση σχετικά με τους 
στόχους των δεσμών μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων των επιμέρους κρατών 
μελών με νόμισμα το ευρώ. Η Επιτροπή 
εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
βάσει του άρθρου 317 της ΣΛΕΕ, το οποίο 
περιλαμβάνει τη διαχείριση των 
προγραμμάτων δαπανών. Δεν θα πρέπει να 
θίγονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
όσον αφορά το δημοσιονομικό μέσο για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα [στο 
πλαίσιο του προγράμματος στήριξης 
μεταρρυθμίσεων] δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) XXXX/XX.

(8) Εντός του πλαισίου διακυβέρνησης 
που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζουν από 
κοινού τις στρατηγικές κατευθύνσεις 
σχετικά με τις προτεραιότητες των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για 
τη ζώνη του ευρώ που αφορούν το 
δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και 
την ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή 
εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
βάσει του άρθρου 317 της ΣΛΕΕ, το οποίο 
περιλαμβάνει τη διαχείριση των 
προγραμμάτων δαπανών, σύμφωνα με τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, του δημοσιονομικού ελέγχου 
και της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας. 
Δεν θα πρέπει να θίγονται οι αρμοδιότητες 
της Επιτροπής όσον αφορά το 
δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και 
την ανταγωνιστικότητα [στο πλαίσιο του 
προγράμματος στήριξης μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων] δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) XXXX/XX.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Βάσει εκτίμησης της Επιτροπής, το 
Συμβούλιο θα προσδιορίζει τα κράτη μέλη 
τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή 
οικονομική ύφεση για τους σκοπούς της 
διαφοροποίησης του ποσοστού εθνικής 
συγχρηματοδότησης που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XX [κανονισμός 

(9) Βάσει εκτίμησης της Επιτροπής και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
προσδιορίζει αν ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ύφεση 
για τους σκοπούς της διαφοροποίησης του 
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για το πρόγραμμα στήριξης 
μεταρρυθμίσεων], και με την επιφύλαξη 
της εφαρμογής του άρθρου 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, όπως έχει 
τροποποιηθεί.

ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) XXXX/XX [κανονισμός για το 
πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων].

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 
ειδικότερα δε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στο 
πλαίσιο του εν λόγω οικονομικού 
διαλόγου, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
καλέσει τον πρόεδρο του Συμβουλίου, την 
Επιτροπή και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, να 
προσέλθουν ενώπιον της επιτροπής για να 
συζητηθούν τα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(10) Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 
ειδικότερα δε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στο 
πλαίσιο του εν λόγω οικονομικού 
διαλόγου, οι αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να 
καλέσουν τον πρόεδρο του Συμβουλίου, 
την Επιτροπή και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, 
καθώς και, εφόσον θεσπιστεί το σχετικό 
αξίωμα, τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Επίτροπο Οικονομίας και 
Οικονομικών, ως εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και ως πρόεδρο της 
Ευρωομάδας, να προσέλθουν ενώπιον των 
επιτροπών για να συζητηθούν όλα τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στο 
πλαίσιο αυτό και πριν η Επιτροπή 
υποβάλει τις συστάσεις της για τη ζώνη 
του ευρώ, οι αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να 
καλέσουν τον πρόεδρο του Συμβουλίου, 
την Επιτροπή και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας 
και, εφόσον θεσπιστεί το σχετικό αξίωμα, 
τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Επίτροπο Οικονομίας και 
Οικονομικών, ως εκπρόσωπο της 
Επιτροπής και πρόεδρο της 
Ευρωομάδας, να προσέλθουν ενώπιον 
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των επιτροπών για να συζητηθούν οι 
στρατηγικές προτεραιότητες των 
οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του 
ευρώ που συμβάλλουν στη σύγκλιση και 
την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών 
στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
διατάξεις για το πλαίσιο διακυβέρνησης 
του δημοσιονομικού μέσου για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για 
τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράμματος στήριξης μεταρρυθμίσεων 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/XX10.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
διατάξεις για το πλαίσιο διακυβέρνησης 
του δημοσιονομικού μέσου για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για 
τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράμματος στήριξης μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) XXXX/XX10.

_________________ _________________
10 ΕΕ C της , σ. 10 ΕΕ C της , σ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, «σύσταση για τη ζώνη του 
ευρώ»: η σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με την οικονομική πολιτική της 
ζώνης του ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 136 
σε συνδυασμό με το άρθρο 121 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

α) «ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: οι 
συστάσεις του Συμβουλίου που 
απευθύνονται σε κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 2 
και το άρθρο 148 παράγραφος 4 της 
ΣΛΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό της 
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οικονομικής πολιτικής·
β) «σύσταση για τη ζώνη του ευρώ»: 
η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ 
σύμφωνα με το άρθρο 136 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών των κρατών μελών με νόμισμα 
το ευρώ μέσω του καθορισμού πλαισίου 
διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο 
για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα, το οποίο προβλέπει τα 
εξής:

Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην 
ανοδική σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των 
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μέσω 
του καθορισμού πλαισίου διακυβέρνησης 
για το δημοσιονομικό μέσο για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα, το 
οποίο προβλέπει τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων της ζώνης του ευρώ.

α) τις στρατηγικές κατευθύνσεις 
σχετικά με τις προτεραιότητες των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων της 
ζώνης του ευρώ συνολικά·
β) ειδική ανά χώρα καθοδήγηση 
σχετικά με τους στόχους των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
αφορούν το δημοσιονομικό μέσο για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα, η 
οποία συνάδει με τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έπειτα από σύσταση της 
Επιτροπής και κατόπιν συζητήσεων στην 

1. Έπειτα από πρόταση της 
Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Ευρωομάδα, το Συμβούλιο καθορίζει, στο 
πλαίσιο της σύστασης για τη ζώνη του 
ευρώ και σε ετήσια βάση, τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων της ζώνης του ευρώ.

και το Συμβούλιο καθορίζουν από κοινού 
τις στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με 
τις προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδύσεων της ζώνης του ευρώ 
που αφορούν το δημοσιονομικό μέσο για 
τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παράλληλα με τη σύστασή της που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
εφάρμοσαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις 
των προηγούμενων ετών.

2. Παράλληλα με την πρότασή της 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
εφάρμοσαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις 
των προηγούμενων ετών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Ειδική ανά χώρα καθοδήγηση

1. Το Συμβούλιο, μετά από σύσταση 
της Επιτροπής, εκδίδει σύσταση προς 
όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
στην οποία παρέχεται, σε ετήσια βάση, 
ειδική ανά χώρα καθοδήγηση σχετικά με 
τους στόχους των μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων για τους σκοπούς των 
δεσμών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, 
τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να 
υποβάλουν μεταγενέστερα βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) ΧΧΧΧ/ΧΧ [κανονισμός 
για το πρόγραμμα στήριξης 
μεταρρυθμίσεων].
2. Η σύσταση που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1 είναι συνεπής με τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, καθώς 
και με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος. Στη σύσταση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τυχόν πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής που έχει εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, βάσει εκτίμησης της 
Επιτροπής, στη σύσταση που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
προσδιορίζεται αν ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ύφεση 
για τους σκοπούς της διαφοροποίησης των 
ποσοστών εθνικής συγχρηματοδότησης 
που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) XXXX/XX [κανονισμός για το 
πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων].

Βάσει εκτίμησης της Επιτροπής και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο προσδιορίζει 
αν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει σοβαρή 
οικονομική ύφεση για τους σκοπούς της 
διαφοροποίησης των ποσοστών εθνικής 
συγχρηματοδότησης που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) XXXX/XX 
[κανονισμός για το πρόγραμμα στήριξης 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων].

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 
ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου, την Επιτροπή 

Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 
ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, και να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, οι 
αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορούν να καλέσουν τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου, την Επιτροπή 
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και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τον πρόεδρο 
της Ευρωομάδας, να προσέλθουν ενώπιον 
της επιτροπής για να συζητηθούν τα 
μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τον πρόεδρο 
της Ευρωομάδας, να προσέλθουν ενώπιον 
των επιτροπών για να συζητηθούν όλα τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

Στο πλαίσιο αυτό και πριν η Επιτροπή 
υποβάλει τις συστάσεις της για τη ζώνη 
του ευρώ, οι αρμόδιες επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να 
καλέσουν τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 
την Επιτροπή και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, 
να προσέλθουν ενώπιον των επιτροπών 
για να συζητηθούν οι στρατηγικές 
προτεραιότητες των οικονομικών 
πολιτικών στη ζώνη του ευρώ που 
συμβάλλουν στη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών στη 
ζώνη του ευρώ.
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