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Τροπολογία 1
John Howarth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς ενώ 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς προκειμένου οι επιχειρήσεις 
εντός της ΕΕ να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές αλλά και οι 
καταναλωτές προστατευμένοι σε όλη την 
επικράτειά της·

Or. en

Τροπολογία 2
Jiří Pospíšil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 
στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να παρακολουθείται 
συστηματικά η πρόοδος που 
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σημειώνεται, να εντοπίζονται τυχόν 
ζητήματα που προκύπτουν και να 
παρέχονται συστάσεις πολιτικής για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 3
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων, τους 
καταναλωτές και τους πολίτες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· στον 
προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
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να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στη 
μείωση της γραφειοκρατίας που 
παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη 
για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και 
τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
απτά επιτεύγματα της Ένωσης, το οποίο 
έχει πραγματικό αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών, 
με οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές και τους πολίτες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· στον 
προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 6
John Howarth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 

3. υπογραμμίζει ότι η οικιακή 
κατανάλωση αντιστοιχεί στο 54,4% του 
ΑΕΠ της ΕΕ (το 2017), από όπου 
απορρέει και η σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
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περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά·

προσφέρει προστασία και προβλεψιμότητα 
στους καταναλωτές τόσο σε μη 
επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να 
υφίστανται, τόσο στο ψηφιακό όσο και 
στο φυσικό περιβάλλον, και ως εκ τούτου 
η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και 
των πολιτών είναι υψίστης σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά·

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, θα διαφυλάττει τα 
συμφέροντά, την ασφάλεια και τις 
πληροφορίες τους, θα βελτιώνει την 
εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά ενώ θα διασφαλίζει και 
την εποπτεία της αγοράς καθώς και τη 
συμμόρφωση με το ενωσιακό και το 
εθνικό δίκαιο αλλά και την εφαρμογή 
αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 8
Jiří Pospíšil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά·

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές και 
θα καταπολεμά τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές τόσο σε μη επιγραμμικό όσο 
και σε επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και 
εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 9
Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά·

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά ενώ ταυτόχρονα θα 
περιορίζει τη γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ 
στο ελάχιστο·

Or. en
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Τροπολογία 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά·

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής και αποτελεσματικά 
υλοποιημένης πολιτικής για τους 
καταναλωτές που θα προσφέρει προστασία 
και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές 
τόσο σε μη επιγραμμικό όσο και σε 
επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και 
εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 11
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο 
σε μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά·

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές 
που θα προσφέρει πραγματική προστασία 
και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές 
τόσο σε μη επιγραμμικό όσο και σε 
επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και 
εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 12
Carlo Fidanza
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι έχει σημασία η 
κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης 
σε πλήρως αυτοματοποιημένη τελωνειακή 
διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και την εξορθολογισμένη 
προστασία των καταναλωτών·

4. τονίζει ότι έχει σημασία η 
κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης 
σε πλήρως αυτοματοποιημένη τελωνειακή 
διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και την εξορθολογισμένη 
προστασία των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 13
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι έχει σημασία η 
κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης 
σε πλήρως αυτοματοποιημένη τελωνειακή 
διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και την εξορθολογισμένη 
προστασία των καταναλωτών·

4. τονίζει ότι έχει σημασία η 
κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης 
σε πλήρως αυτοματοποιημένη τελωνειακή 
διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, θεμιτό ανταγωνισμό και την 
εξορθολογισμένη προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 14
Jiří Pospíšil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι έχει σημασία η 
κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης 

4. τονίζει ότι έχει σημασία η 
κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης 
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σε πλήρως αυτοματοποιημένη τελωνειακή 
διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και την εξορθολογισμένη 
προστασία των καταναλωτών·

σε πλήρως αυτοματοποιημένη τελωνειακή 
διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και την εξορθολογισμένη 
προστασία των καταναλωτών· για τον 
σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να αυξηθεί 
η χρηματοδότηση του προγράμματος 
«Τελωνεία 2020», το οποίο περιλαμβάνει 
μηχανισμούς συνεργασίας που επιτρέπουν 
στις τελωνειακές αρχές και τους 
υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ένωση να 
ανταλλάσσουν και να μοιράζονται 
πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές και 
να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για την 
αγορά και τη διατήρηση 
επικαιροποιημένων, αποδοτικών 
εξοπλισμών για τελωνειακούς ελέγχους·

Or. en

Τροπολογία 15
Maria Da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών για την ολοκλήρωση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 16
Jiří Pospíšil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία μιας ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών· καλεί την ΕΕ να 
χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών και να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη νέων και καινοτόμων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 17
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα 
να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας 
και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και να 
συνεχίσει την εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς και την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 18
John Howarth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού 
η Επιτροπή διέθεσε κατάλληλο 
προϋπολογισμό στις περισσότερες από τις 
κύριες προτεραιότητες της επιτροπής 
IMCO και καλεί το Συμβούλιο να 
επιβεβαιώσει αυτές τις πιστώσεις·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού 
η Επιτροπή διέθεσε κατάλληλο 
προϋπολογισμό στις περισσότερες από τις 
κύριες προτεραιότητες της επιτροπής 
IMCO, συμπεριλαμβανομένης της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών, της στήριξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την 
προστασία των καταναλωτών και την 
ανταγωνιστικότητα ενώ καλεί το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να 
συμφωνήσουν για τις πιστώσεις αυτές 
στον προϋπολογισμό του 2020·

Or. en

Τροπολογία 19
John Howarth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αύξηση των πιστώσεων για τη 
«Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών» (γραμμή 
προϋπολογισμού 02 03 01), καθώς και για 
τη «Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε χρηματοδότηση» (γραμμή 
προϋπολογισμού 02 02 02) και για τις 
«Δαπάνες στήριξης για το COSME» 
(γραμμή προϋπολογισμού 02 01 04 01) 
δεδομένου ότι και οι τρεις αυτές δράσεις 
είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αύξηση των πιστώσεων για τη 
«Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών» (γραμμή 
προϋπολογισμού 02 03 01), για τους 
σκοπούς της εποπτείας της αγοράς και 
της δημιουργίας του ενωσιακού δικτύου 
για τη συμμόρφωση των προϊόντων 
καθώς και για τη «Βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» 
(γραμμή προϋπολογισμού 02 02 02) και 
για τις «Δαπάνες στήριξης για το COSME» 
(γραμμή προϋπολογισμού 02 01 04 01) 
δεδομένου ότι και οι τρεις αυτές δράσεις 
είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση· 
αποδοκιμάζει έντονα τη μείωση στην 
οποία προχώρησε το Συμβούλιο στις 
γραμμές προϋπολογισμού 02 03 01 και 02 
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02 02·

Or. en

Τροπολογία 20
Maria Da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης 
προσέγγισης του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για τον τομέα των επιχειρηματικών 
υπηρεσιών, στον οποία απασχολούνται τα 
δύο τρίτα του συνολικού εργατικού 
δυναμικού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
αποτελούν ουσιαστικό μέρος της 
οικονομίας της Ένωσης και 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη 
την Ένωση και διαβλέπει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί και να προωθηθεί 
περαιτέρω ένα φιλικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι η βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 
εξακολουθεί να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την επιτροπή IMCO 
στον προϋπολογισμό του 2020·
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Or. en

Τροπολογία 22
Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τονίζει ότι το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 
ενθάρρυνση του επιχειρηματικού 
πνεύματος, τη στήριξη των υφιστάμενων 
ΜΜΕ και τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
και της ανάπτυξης· συγκεκριμένα ζητεί 
την ενίσχυση του «επιταχυντή» του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
(μέσο για τις ΜΜΕ), δεδομένου ότι 
παρέχει αποφασιστική στήριξη στις 
ΜΜΕ με ριζικά νέες ιδέες και 
εμπορεύσιμες καινοτόμες λύσεις· θεωρεί 
ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση την οποία 
στηρίζει αποτελούν βασικά εργαλεία για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ενώ 
ταυτόχρονα προωθούν το επιχειρηματικό 
πνεύμα στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 23
John Howarth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη 
εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα και, κατά συνέπεια, αποδοκιμάζει 
έντονα τη μείωση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού για τη «στήριξη της 
λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της 
τελωνειακής ένωσης» (γραμμή 
προϋπολογισμού 14 02 01), γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις·

9. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη 
εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα και, κατά συνέπεια, αποδοκιμάζει 
έντονα τη μείωση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού για τη «στήριξη της 
λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της 
τελωνειακής ένωσης» (γραμμή 
προϋπολογισμού 14 02 01), γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις και να παρεμποδίσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η πλήρης και ομοιόμορφη 
εφαρμογή του κώδικα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την καλύτερη προστασία 
των πολιτών και ότι τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και των 
ηλεκτρονικών τελωνείων συνιστούν 
πολιτική προτεραιότητα για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 24
Jiří Pospíšil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη 
εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα και, κατά συνέπεια, αποδοκιμάζει 
έντονα τη μείωση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού για τη «στήριξη της 
λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της 
τελωνειακής ένωσης» (γραμμή 
προϋπολογισμού 14 02 01), γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις·

9. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη 
εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα και, κατά συνέπεια, απορρίπτει τη 
μείωση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού για τη «στήριξη της 
λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της 
τελωνειακής ένωσης» (γραμμή 
προϋπολογισμού 14 02 01), γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις και να υπονομεύσει την 
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ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
τελωνειακών ελέγχων σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει όλα τα δοκιμαστικά 
σχέδια και τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες που ενέκρινε η επιτροπή IMCO.

10. καλεί την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει όλα τα δοκιμαστικά 
σχέδια και τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες που ενέκρινε η επιτροπή IMCO, 
συμπεριλαμβανομένου του δοκιμαστικού 
σχεδίου «Συμμετοχή στο διαδίκτυο: 
προσβασιμότητα για όλους».

Or. en

Τροπολογία 26
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τη 
χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων αλλά και για τις επενδύσεις 
σε αυτές, καθώς και για τη διαφανή 
επικοινωνία με τους καταναλωτές της 
ΕΕ·

Or. it
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Τροπολογία 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. προτείνει την εισαγωγή, τη 
συστηματική παρακολούθηση και την 
τακτική αξιολόγηση της αρχής της 
οικονομικής αποδοτικότητας, με στόχο 
τη βελτίωση της απόδοσης όλων των 
ευρωπαϊκών δαπανών που θα συμβάλουν 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 
και της προστιθέμενης αξίας για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές, όπως έχει 
επιβεβαιωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
σε πολλές περιπτώσεις· η Ευρωπαϊκή 
Ένωση τονίζει την αρχή αυτή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού και της απορρόφησης 
των κονδυλίων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 28
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. χαιρετίζει τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας που προορίζεται για 
την ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως 
των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκής 
στήριξη όσον αφορά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του 
προγράμματος InvestEU και του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και 
τις ΜΜΕ, προκειμένου να τονωθεί η 
καινοτομία και η υιοθέτηση έξυπνων 
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λύσεων, επίσης με σκοπό την υπέρβαση 
των φραγμών της ενιαίας αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 29
Carlo Fidanza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. επαναλαμβάνει την ανάγκη 
επαρκούς στήριξης του συστήματος 
προστασίας των καταναλωτών με τη 
θέσπιση κριτηρίων αναλογικότητας και 
βιωσιμότητας για τα διάφορα είδη 
επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη φύση 
και τη δομή των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων·

Or. it


