
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Νοεμβρίου 2011 

σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην 
ευρωζώνη 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 
121 παράγραφος 6, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ), 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω 
νικής Επιτροπής ( 2 ), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 3 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το βελτιωμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέ 
πει να βασίζεται σε διάφορες αλληλοσυνδεόμενες και συνε 
κτικές πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, οι 
οποίες θα στηρίζονται σε μια στρατηγική της Ένωσης για 
ανάπτυξη και απασχόληση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανά 
πτυξη και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, στην προώθηση 
των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και της ανταγωνιστικό 
τητας, σε ένα Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενισχυμένης συνεργασίας 
των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, σε ένα απο 
τελεσματικό πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση 
υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος (σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης), σε ένα ισχυρό πλαίσιο για την πρόληψη και 
τη διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών, σε ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, και σε μια 
ενισχυμένη ρύθμιση και εποπτεία της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της μακροπροληπτικής επο 
πτείας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. 

(2) Τα αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα αποτελούν τη βάση της 
εποπτείας των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξα 
σφάλιση 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 ορί 
ζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 

2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές ( 4 ). Επιπλέον, η 
διαθεσιμότητα ορθών δημοσιονομικών δεδομένων είναι επί 
σης σημαντική για την εποπτεία των μακροοικονομικών ανι 
σορροπιών. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται 
από τους οικείους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την αποτε 
λεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη 
του ευρώ ( 5 ), ιδίως το άρθρο 8. 

(3) Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαί 
σιο των γενικών προσανατολισμών για τις οικονομικές πολι 
τικές και τις πολιτικές απασχόλησης, όπως προβλέπει η συν 
θήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
θα πρέπει να συνεπάγεται την τήρηση των κατευθυντήριων 
αρχών που συνιστούν η σταθερότητα των τιμών, τα υγιή και 
διατηρήσιμα δημόσια οικονομικά, οι υγιείς νομισματικές 
συνθήκες και το διατηρήσιμο ισοζύγιο πληρωμών. 

(4) Η πείρα που αποκτήθηκε και τα λάθη που έγιναν στην 
πρώτη δεκαετία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
καταδεικνύουν την ανάγκη να βελτιωθεί η οικονομική δια 
κυβέρνηση στην Ένωση, που πρέπει να βασίζεται σε έναν 
αποφασιστικότερο εθνικό ενστερνισμό των κανόνων και πολι 
τικών που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και σε ένα στιβα 
ρότερο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την εποπτεία των 
εθνικών οικονομικών πολιτικών. 

(5) Η επίτευξη και διατήρηση μιας δυναμικής εσωτερικής αγο 
ράς θα πρέπει να θεωρείται στοιχείο κατάλληλης και εύρυθ 
μης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. 

(6) Ειδικότερα, η εποπτεία των οικονομικών πολιτικών των κρα 
τών μελών θα πρέπει να διευρυνθεί πέραν της δημοσιονομι 
κής εποπτείας για να περιλάβει ένα πιο λεπτομερές και επί 
σημο πλαίσιο, προκειμένου να προλαμβάνονται οι υπερβολι 
κές μακροοικονομικές ανισορροπίες και να βοηθούνται τα 
κράτη μέλη που πλήττονται να καταρτίζουν διορθωτικά σχέ 
δια προτού οι αποκλίσεις παγιωθούν και προτού οι οικονο 
μικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις πάρουν μόνιμη τροπή 
προς μια υπέρμετρα δυσμενή κατεύθυνση. Μία τέτοια διεύ 
ρυνση της εποπτείας των οικονομικών πολιτικών θα πρέπει 
να γίνει παράλληλα με την εμβάθυνση της δημοσιονομικής 
εποπτείας. 

(7) Για να βοηθηθεί η διόρθωση των εν λόγω υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, είναι απαραίτητη μια 
νομοθετημένη λεπτομερής διαδικασία.

EL L 306/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.11.2011 

( 1 ) ΕΕ C 150 της 20.5.2011, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 53. 
( 3 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 (δεν 

δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμ 
βουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011. 

( 4 ) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164. 
( 5 ) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.



(8) Ενδείκνυται να συμπληρωθεί η διαδικασία πολυμερούς επο 
πτείας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ 
με συγκεκριμένους κανόνες για την ανίχνευση των μακροοι 
κονομικών ανισορροπιών καθώς και την πρόληψη και διόρ 
θωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών 
εντός της Ένωσης. Έχει ουσιαστική σημασία να ενσωματωθεί 
η διαδικασία στον ετήσιο κύκλο πολυμερούς εποπτείας. 

(9) Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αυξημένη και πιο έγκαιρη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. 
Ενώ αναγνωρίζεται ότι συνομιλητές του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου στο πλαίσιο του διαλόγου είναι τα σχετικά θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και οι εκπρόσωποί τους, η αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επιτρέψει 
τη συμμετοχή σε μια ανταλλαγή απόψεων ενός κράτους 
μέλους το οποίο αποτελεί το αντικείμενο απόφασης του 
Συμβούλιου που επιβάλει τοκοφόρα κατάθεση ή ετήσιο πρό 
στιμο βάσει του παρόντος κανονισμού. Η συμμετοχή του 
κράτους μέλους σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων είναι προ 
αιρετική. 

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο 
στη διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας, όσον αφορά τις αξιο 
λογήσεις του κάθε κράτους μέλους, την παρακολούθηση, τις 
αποστολές επιτοπίως, τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις. 

(11) Η επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2011 για την πρόληψη και διόρθωση μακροοι 
κονομικών ανισορροπιών ( 1 ) θα πρέπει να ενισχυθεί με τη 
θέσπιση τοκοφόρων καταθέσεων σε περίπτωση μη συμμόρ 
φωσης με τη σύσταση για λήψη διορθωτικών μέτρων. Οι 
καταθέσεις αυτές θα πρέπει να μετατρέπονται σε ετήσιο πρό 
στιμο στην περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με 
τη σύσταση για αντιμετώπιση των υπερβολικών μακροοικο 
νομικών ανισορροπιών στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
ανισορροπιών. Τα εν λόγω μέτρα επιβολής πρέπει να εφαρ 
μόζονται στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. 

(12) Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου η τοκοφόρος κατάθεση ή το πρόστιμο θα πρέ 
πει να επιβάλλονται, έως ότου το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι 
το κράτος μέλος έχει συντάξει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
που ανταποκρίνεται επαρκώς στη σύστασή του. 

(13) Επιπλέον, η επανειλημμένη παράλειψη του κράτους μέλους 
να καταρτίσει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών ανταποκρινό 
μενο στη σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει επίσης να 
τιμωρείται κατά κανόνα με ετήσιο πρόστιμο, έως ότου το 
Συμβούλιο διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος έχει συντάξει 
σχέδιο διορθωτικών ενεργειών που ανταποκρίνεται επαρκώς 
στη σύστασή του. 

(14) Για να εξασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση των κρατών μελών, 
η τοκοφόρος κατάθεση και το πρόστιμο θα πρέπει να είναι 
ίδια για όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και να 
ισούνται με 0,1 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) του κράτους μέλους κατά το προηγούμενο έτος. 

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να μπορεί να συνιστά τη μεί 
ωση του ποσού της κύρωσης ή την ακύρωσή της λόγω 
εκτάκτων οικονομικών περιστάσεων. 

(16) Η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων στα κράτη μέλη που 
δεν λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση των 
υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να 
διαμορφωθεί κατά τρόπο, ώστε η επιβολή των κυρώσεων στα 
κράτη μέλη να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

(17) Τα πρόστιμα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αποτε 
λούν «άλλα έσοδα», όπως αναφέρονται στο άρθρο 311 της 
ΣΛΕΕ και να διατίθενται στους μηχανισμούς σταθερότητας 
για την παροχή οικονομικής στήριξης οι οποίοι έχουν δημι 
ουργηθεί από τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ προς 
διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο της ζώνης του 
ευρώ. 

(18) Θα πρέπει να δοθεί στο Συμβούλιο η εξουσία να εκδίδει 
μεμονωμένες αποφάσεις για την επιβολή των κυρώσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
που διεξάγεται στο Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 
121 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, οι εν λόγω μεμονωμένες 
αποφάσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της συνέχειας των 
μέτρων που θεσπίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
121 της ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011. 

(19) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός περιέχει γενικούς κανό 
νες για την αποτελεσματική επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1176/2011, θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
121 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ. 

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, συγκε 
κριμένα η αποτελεσματική υλοποίηση της διόρθωσης των 
υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρω 
ζώνη, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, λόγω των βαθιών εμπορικών και χρηματοοικονομικών 
διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δευτερογε 
νών επιπτώσεων των εθνικών οικονομικών πολιτικών για την 
Ένωση και την περιοχή του ευρώ συνολικά, και δύναται, 
συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, 
η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθή 
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για 
την επίτευξη του στόχου αυτού,

EL 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/9 

( 1 ) Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.



ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύστημα κυρώσεων για την 
αποτελεσματική διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανι 
σορροπιών στη ζώνη του ευρώ. 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κράτη μέλη με νόμι 
σμα το ευρώ. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορι 
σμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011. 

Επιπλέον, εφαρμόζεται ο ακόλουθος ορισμός: 

ως «έκτακτες οικονομικές περιστάσεις» νοούνται περιστάσεις όπου η 
υπέρβαση ενός δημοσιονομικού ελλείμματος σε σχέση με την τιμή 
αναφοράς θεωρείται έκτακτη, κατά την έννοια του στοιχείου α) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 126 της ΣΛΕΕ και όπως διευκρινίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου της 7ης Ιου 
λίου 1997 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής 
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ( 1 ). 

Άρθρο 3 

Κυρώσεις 

1. Το Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση της Επιτροπής, επιβάλλει 
με απόφασή του τοκοφόρο κατάθεση, εάν έχει εκδοθεί απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, 
διά της οποίας το Συμβούλιο αποφαίνεται ότι το οικείο κράτος 
μέλος δεν έλαβε τα διορθωτικά μέτρα που συνέστησε το Συμβού 
λιο. 

2. Το Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση της Επιτροπής, επιβάλλει 
με απόφασή του ετήσιο πρόστιμο, εάν: 

α) έχουν εκδοθεί δύο διαδοχικές συστάσεις του Συμβουλίου στο 
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανισορροπίας σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 
και το Συμβούλιο κρίνει ότι το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών 
που υπέβαλε το κράτος μέλος είναι ανεπαρκές· ή 

β) έχουν εκδοθεί δύο διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου στο 
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανισορροπίας διά των οποίων 
διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011. Στην 
περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται με μετατροπή της 
τοκοφόρου κατάθεσης που είχε επιβληθεί σε ετήσιο πρόστιμο. 

3. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 λογίζονται εγκριθεί 
σες από το Συμβούλιο εκτός εάν αυτό αποφασίσει με ειδική πλει 
οψηφία να απορρίψει τη σύσταση εντός δέκα ημερών από την 
έγκρισή της από την Επιτροπή. Το Συμβούλιο μπορεί να τροποποι 
ήσει τη σύσταση αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία. 

4. Η σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου 
εκδίδεται εντός 20 ημερών από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 
των παραγράφων 1 και 2. 

5. Η τοκοφόρος κατάθεση ή το ετήσιο πρόστιμο που συνιστά η 
Επιτροπή ανέρχονται σε 0,1 % του ΑΕΠ του οικείου κράτους 
μέλους κατά το προηγούμενο έτος. 

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, η Επιτροπή μπορεί, 
λόγω εκτάκτων οικονομικών περιστάσεων ή έπειτα από αιτιολογη 
μένο αίτημα που απευθύνει το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή, 
εντός δέκα ημερών από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των 
παραγράφων 1 και 2, να προτείνει μείωση ή ακύρωση της τοκοφό 
ρου κατάθεσης ή του ετησίου προστίμου. 

7. Εάν ένα κράτος μέλος έχει πραγματοποιήσει τοκοφόρο κατά 
θεση ή έχει καταβάλει ετήσιο πρόστιμο για δεδομένο ημερολογιακό 
έτος και το Συμβούλιο συμπεράνει στη συνέχεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, 
ότι το κράτος μέλος έχει λάβει τα συνιστώμενα διορθωτικά μέτρα 
κατά το εν λόγω έτος, η κατάθεση για το εν λόγω έτος, μαζί με 
τους δεδουλευμένους τόκους, ή το πρόστιμο που έχει καταβληθεί 
για το εν λόγω έτος, επιστρέφονται στο κράτος μέλος κατά χρονική 
αναλογία. 

Άρθρο 4 

Διάθεση των προστίμων 

Τα πρόστιμα του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού αποτελούν 
«άλλα έσοδα» όπως αναφέρονται στο άρθρο 311 της ΣΛΕΕ και 
διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότη 
τας. Όταν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
άλλος μηχανισμός σταθερότητας για την παροχή οικονομικής στή 
ριξης προς διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο της ζώνης 
του ευρώ, τα πρόστιμα θα διατίθενται στον εν λόγω μηχανισμό. 

Άρθρο 5 

Ψηφοφορία στο Συμβούλιο 

1. Για τα μέτρα του άρθρου 3, ψηφίζουν μόνο τα μέλη του 
Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
και το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του 
μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος 
μέλος. 

2. Η ειδική πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου που αναφέ 
ρονται στην παράγραφο 1 ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 238 
παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ.
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Άρθρο 6 

Οικονομικός διάλογος 

Για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβου 
λίου και της Επιτροπής, και να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια 
και λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μπορεί να καλέσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τον Πρόεδρο του Ευρω 
παϊκού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να προσέλ 
θουν ενώπιον της επιτροπής για να συζητηθούν οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν κατά το άρθρο 3. 

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επι 
τρέψει στο κράτος μέλος το οποίο αφορούν οι ληφθείσες αποφά 
σεις να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων. 

Άρθρο 7 

Επανεξέταση 

1. Μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2014 και εν συνεχεία ανά πεν 
ταετία, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. 

Η έκθεση αυτή αξιολογεί, μεταξύ άλλων: 

α) την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, 

β) την πρόοδο στην εξασφάλιση στενότερου συντονισμού των οικο 
νομικών πολιτικών και συνεχούς σύγκλισης των οικονομικών 
επιδόσεων των κρατών μελών, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ. 

2. Εάν χρειάζεται, η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από πρόταση 
τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού. 

3. Η έκθεση και οιεσδήποτε συνοδευτικές προτάσεις αποστέλλο 
νται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ 
βούλιο. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

Στρασβούργο, 16 Νοεμβρίου 2011. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

J. BUZEK 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

W. SZCZUKA

EL 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/11


