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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την 
ίδρυσή της η συμβολή της στην ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και 
οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), και ενίσχυσε τη βιομηχανική τους 
ανταγωνιστικότητα. Συνέβαλε στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
παροχή περισσότερων επιλογών σε 
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. 
Εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη για την οικοδόμηση μιας πιο 
ισχυρής, πιο ισορροπημένης και πιο 
δίκαιης οικονομίας. Συγκαταλέγεται στα 
κυριότερα επιτεύγματα της Ένωσης και 
αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημά της σε 
έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο.

(1) Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την 
ίδρυσή της η συμβολή της στην ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και 
οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), και ενίσχυσε τη βιομηχανική τους 
ανταγωνιστικότητα, παρόλο που τα οφέλη 
της θα πρέπει να διανέμονται με πιο 
ισορροπημένο τρόπο, καθώς δεν έχουν 
ωφεληθεί εξίσου όλοι οι πολίτες. 
Συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στην παροχή περισσότερων επιλογών 
σε χαμηλότερες τιμές για τους 
καταναλωτές. Εξακολουθεί να αποτελεί 
την κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση 
μιας πιο ισχυρής οικονομίας. 
Συγκαταλέγεται στα κυριότερα 
επιτεύγματα της Ένωσης και αποτελεί το 
κυριότερο πλεονέκτημά της σε έναν 
ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά 
προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους 
μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της 
συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών 
αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και να αναπτυχθούν στο 
εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες 
επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες 
τιμές, και να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα 
για τους καταναλωτές και τους 
εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να αίρει 
τους υφιστάμενους φραγμούς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

(9) Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά 
προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους 
μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της 
συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς 
υπηρεσιών, με ταυτόχρονη αποφυγή και 
καταπολέμηση των καταχρήσεων, όπως 
η δημιουργία εικονικών εταιρειών, 
αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να 
αναπτυχθούν στο εξωτερικό, να 
προσφέρουν μεγαλύτερες επιλογές 
υπηρεσιών σε προσφορότερες τιμές, και να 
διατηρήσουν υψηλά πρότυπα για τους 
καταναλωτές και τους εργαζομένους. Για 
να επιτευχθούν αυτά, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να συνεχίσει να αίρει τους 
υφιστάμενους φραγμούς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα.
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Nicola Danti
Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου85, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου86, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου87 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου88, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 

(79) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου85, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου86, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου87 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου88, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
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των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και 
να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και 
άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου89. 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που 
είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης 
οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία 
δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, 
την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) 
και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα 
δικαιώματα.

των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, για τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και 
να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και 
άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου89. 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που 
είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης 
οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία 
δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, 
την OLAF, κατά περίπτωση, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά 
ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

__________________ __________________
85 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

85 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

86 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ. 1).

86 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ. 1).

87 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 

87 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
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Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

88 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

88 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

89 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

89 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
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Έκθεση A8-0052/2019
Nicola Danti
Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της 
προστασίας και της ενδυνάμωσης των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην αγορά, τη θέσπιση προτύπων, καθώς 
και με την προαγωγή της υγείας του 
ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και 
της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς 
και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και των 
αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης·

α) βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της 
προστασίας και της ενδυνάμωσης των 
πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 
ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την 
επιβολή του δικαίου της Ένωσης, τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, 
τη θέσπιση προτύπων, καθώς και με την 
προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, των 
φυτών και των ζώων και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων· καθώς και 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και των 
αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης·
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