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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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 
2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0441),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 168 
παράγραφος 4 εδάφιο β και τα άρθρα 114, 173 και 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C8-0254/2018),

– 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 της 
xxxx1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της xxxx2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

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

                                               
1 [ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0].
2 [ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0].
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την 
εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές («το πρόγραμμα»). Η 
διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να 
καλύπτει περίοδο επτά ετών, από το 2021 
έως το 2027.

(7) Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστεί το πρόγραμμα για την ενιαία
αγορά, για την ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς και τη βελτίωση της λειτουργίας 
της, στους τομείς της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων, της 
τυποποίησης, της προστασίας των 
καταναλωτών, της εφοδιαστικής 
αλυσίδας των τροφίμων και των 
ευρωπαϊκών στατιστικών («το 
πρόγραμμα»). Η διάρκεια του 
προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει 
περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 
2027.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης 
υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών, ώστε να 
ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της 
εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, 
όπως και καταναλωτές, η κοινωνία των 
πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον 
σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώκει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης 
υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών, ώστε να 
ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της 
εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, 
όπως και καταναλωτές, η κοινωνία των 
πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον 
σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώκει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
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ιδίως των ΜΜΕ, αλλά και τη στήριξη της 
επιβολής των κανόνων για την προστασία 
και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό 
θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης 
επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη 
χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, 
γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να 
λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και 
να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη 
πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή 
την ενίσχυση της κανονιστικής και 
διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της 
οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί 
την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής 
ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα 
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των 
κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη 
βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον 
καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. 
Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να 
είναι η στήριξη της εφαρμογής και της 
επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που 
προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του 
ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο 
σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και 
τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα του τουρισμού, αλλά και τη 
στήριξη της επιβολής των κανόνων για την 
προστασία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών. Αυτό θα γίνει με την 
ενίσχυση της ενημέρωσης επιχειρήσεων 
και ιδιωτών και με τη χορήγηση των 
κατάλληλων εργαλείων, γνώσεων και 
αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνουν 
ενημερωμένες αποφάσεις και να αυξηθεί η 
συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής της 
Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να έχει ως αποστολή την ενίσχυση 
της κανονιστικής και διοικητικής 
συνεργασίας, μέσω ιδίως της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, της οικοδόμησης 
βάσεων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί 
την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής 
ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα 
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των 
κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη 
βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον 
καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. 
Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να 
είναι η στήριξη της εφαρμογής και της 
επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που 
προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του 
ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο 
σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και 
τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

Or. en
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Τροπολογία 3

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 
βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και 
της διαφάνειας, 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 συνεισφέρει στην 
καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων 
της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
των νέων τεχνολογιών και των 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, 
στον εντοπισμό και στην άρση των 
εναπομενόντων φραγμών, καθώς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κανονιστικά εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για 
πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω 

(10) Τα κανονιστικά εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για 
πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω 
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προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην 
υιοθέτηση κοινών κανόνων και, όταν δεν 
υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στο επίπεδο 
της Ένωσης, με την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. Σε τομείς στους οποίους δεν 
υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι τα 
αγαθά που διατίθενται νομίμως στην αγορά 
ενός κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να 
πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου. 
Ωστόσο, η ανεπαρκής εφαρμογή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης καθιστά 
δυσχερέστερη την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών 
μελών. Παρά τον υψηλό βαθμό 
ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό 
οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την 
ευρύτερη οικονομία. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να 
βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον 
τομέα των αγαθών και να μειώσει τον 
αριθμό των παράνομων και μη 
συμμορφούμενων προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά.

προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην 
υιοθέτηση κοινών κανόνων και προτύπων 
και, όταν δεν υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες 
στο επίπεδο της Ένωσης, με την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης. Σε τομείς στους 
οποίους δεν υφίσταται ενωσιακή 
νομοθεσία, η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης σημαίνει ότι τα αγαθά που 
διατίθενται νομίμως στην αγορά ενός 
κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να 
πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου, υπό 
τον όρο ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
έχει αντιταχθεί στη διάθεση των αγαθών 
στην αγορά. Ωστόσο, η ανεπαρκής 
εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης 
καθιστά δυσχερέστερη την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών 
μελών. Παρά τον υψηλό βαθμό 
ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό 
οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την 
ευρύτερη οικονομία. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να 
βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον 
τομέα των αγαθών και να μειώσει τον 
αριθμό των παράνομων και μη 
συμμορφούμενων προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά, μέσω 
στοχευμένης ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης, μέσω της στήριξης των 
σημείων επαφής για τα προϊόντα και 
μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών για την αμοιβαία 
αναγνώριση.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι νέες προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους 

(11) Οι νέες προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους 



PE628.465v01-00 10/40 PR\1164319EL.docx

EL

οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο 
περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης 
και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, 
για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή 
νοημοσύνη. Σε περίπτωση ζημίας, η 
ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την 
ασφάλεια και την ευθύνη των προϊόντων
έχει καίρια σημασία, προκειμένου να 
υπάρξει η κατάλληλη απάντηση πολιτικής 
που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους 
πολίτες, τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, να επωφελούνται από τους 
κανόνες αυτούς. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
συνεπώς να συμβάλει στην ταχεία 
προσαρμογή και εφαρμογή ενός 
ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των 
προϊόντων το οποίο να προωθεί την 
καινοτομία.

οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο 
περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης 
και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, 
για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή 
νοημοσύνη. Σε περίπτωση ζημίας, η 
ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων και η διαύγεια 
σχετικά με την ευθύνη, καθώς και η 
αυστηρή επιβολή των κανόνων, έχει 
καίρια σημασία, προκειμένου να υπάρξει η 
κατάλληλη απάντηση πολιτικής που θα 
επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να 
επωφελούνται από τους κανόνες αυτούς. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να 
συμβάλει στην ταχεία προσαρμογή και 
εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος για 
την ευθύνη των προϊόντων το οποίο να 
προωθεί την καινοτομία, εξασφαλίζοντας 
την ασφάλεια και την προστασία των 
χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων 
τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης θέτει σε 
μειονεκτική θέση όσα προϊόντα 
συμμορφώνονται και μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τους καταναλωτές. Πολλοί 
επιχειρηματίες αδιαφορούν για τους 
κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν 
είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να 
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν 
διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η
αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά 
σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις 
συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε 

(12) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων 
τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης, ανεξάρτητα από 
το αν τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά 
με παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα και 
ανεξάρτητα από το αν παράγονται στην 
Ένωση ή εισέρχονται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες, αποτελεί κίνδυνο για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και τους 
καταναλωτές. Οι οικονομικοί φορείς που 
πωλούν συμμορφούμενα προϊόντα 
αντιμετωπίζουν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού από εκείνους που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες είτε 
επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε επίτηδες 
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παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν 
σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά 
τους να ανιχνεύσουν τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται 
από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την 
υπεύθυνη επιχείρηση εντός της 
δικαιοδοσίας τους. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη 
συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας 
κίνητρα στις επιχειρήσεις, 
εντατικοποιώντας τους ελέγχους 
συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου 
σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές 
δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς 
από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει 
την ανταλλαγή πληροφοριών και να 
προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς.

επειδή επιθυμούν να αποκτήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς συχνά δεν διαθέτουν 
επαρκή χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά 
τους περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. 
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται 
σε ενωσιακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς προσκρούουν σε 
τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους 
να ανιχνεύσουν τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες 
και να εντοπίσουν την υπεύθυνη 
επιχείρηση εντός της δικαιοδοσίας τους
καθώς και στη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου ή δοκιμών ασφαλείας λόγω της 
έλλειψης φυσικής πρόσβασης στα 
προϊόντα. Το πρόγραμμα θα πρέπει, 
συνεπώς, να ενισχύσει τη συμμόρφωση 
των προϊόντων ενισχύοντας την εποπτεία 
της αγοράς, παρέχοντας σαφείς, διαφανείς 
και ολοκληρωμένους κανόνες στους 
οικονομικούς φορείς, εντατικοποιώντας 
τους ελέγχους συμμόρφωσης και 
προωθώντας τη στενή διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου. Επίσης, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση του 
υπάρχοντος πλαισίου σχετικά με τις 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, να 
ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις των αρχών 
εποπτείας της αγοράς από διαφορετικά 
κράτη μέλη, να βελτιώσει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και να προωθήσει τη 
σύγκλιση και τη στενότερη ολοκλήρωση 
των δραστηριοτήτων εποπτείας της 
αγοράς, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
και του Συμβουλίου1α εφαρμόζονται 
αυστηρά έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων 
με Ευρωπαίους πολίτες.

__________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για 
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την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ 
L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων 
αποτελεί θέμα κοινής ανησυχίας. Οι φορείς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας πριν 
από τη διάθεσή τους στην αγορά. Κατά 
συνέπεια, το ότι θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστοι και να διαθέτουν την 
κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη είναι 
ύψιστης σημασίας. Η Ένωση έχει θεσπίσει 
ένα σύστημα διαπίστευσης των φορέων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο 
έχει την αποστολή να ελέγχει την 
εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και 
την ανεξαρτησία τους. Η κύρια πρόκληση 
την παρούσα στιγμή είναι να εξασφαλιστεί 
ο συνεχής εκσυγχρονισμός του 
συστήματος διαπίστευσης και η ο 
ομοιόμορφη εφαρμογή του ως προς την 
αυστηρότητα σε όλη την Ένωση. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
στηρίξει μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι οι 
φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
εξακολουθούν να ικανοποιούν τις 
κανονιστικές απαιτήσεις και ότι το 
ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης 

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων 
αποτελεί θέμα κοινής ανησυχίας. Οι φορείς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας πριν 
από τη διάθεσή τους στην αγορά. Κατά 
συνέπεια, το ότι θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστοι και να διαθέτουν την 
κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη είναι 
ύψιστης σημασίας. Η Ένωση έχει θεσπίσει 
ένα σύστημα διαπίστευσης των φορέων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο 
έχει την αποστολή να ελέγχει την 
εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και 
την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του 
Συμβουλίου48 έχει εφαρμοστεί κατά 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε εθνικό 
επίπεδο. Οι διαφορές αυτές αφορούν την 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και τους 
μηχανισμούς εσωτερικού συντονισμού σε 
εθνικό επίπεδο, το επίπεδο των 
διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων 
που προορίζονται για την εποπτεία της 
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βελτιώνεται, ιδίως στους νέους τομείς 
πολιτικής, στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή
Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΣΔ) που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48.

αγοράς, τις στρατηγικές και προσεγγίσεις 
εποπτείας της αγοράς, καθώς και τις 
εξουσίες όσον αφορά τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα και το επίπεδο 
των κυρώσεων για παραβάσεις, με 
αποτέλεσμα την αποσπασματική επιβολή 
της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. 
Η αποσπασματικότητα αυτή οδηγεί σε 
αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς σε 
ορισμένα κράτη μέλη από ό, τι σε άλλα, 
κάτι που ενδέχεται να υπονομεύει την 
αποτρεπτική ισχύ της νομοθεσίας, 
δημιουργώντας άνισους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων σε 
ορισμένα κράτη μέλη και οδηγεί σε 
ανισορροπίες όσον αφορά το επίπεδο 
ασφαλείας των προϊόντων σε ολόκληρη 
την Ένωση. Η κύρια πρόκληση την 
παρούσα στιγμή είναι να εξασφαλιστεί ο 
συνεχής εκσυγχρονισμός του συστήματος 
διαπίστευσης και η ο ομοιόμορφη 
εφαρμογή του ως προς την αυστηρότητα 
σε όλη την Ένωση. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν ότι οι φορείς αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης εξακολουθούν να 
ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις 
και ότι το ευρωπαϊκό σύστημα 
διαπίστευσης βελτιώνεται, ιδίως στους 
νέους τομείς πολιτικής, στηρίζοντας την 
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη 
Διαπίστευση (ΕΣΔ) που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008.

__________________ __________________

48 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 
13.8.2008, σ. 30).

48 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 
13.8.2008, σ. 30).

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Καθώς οι καταναλωτικές αγορές 
δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα 
ύστερα από την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί αδήριτη 
ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές 
που διαμένουν στην Ένωση η κατάλληλη
προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες 
με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη 
της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς 
σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της 
Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(14) Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου θέτει ορισμένες προκλήσεις 
όσον αφορά την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των τελικών χρηστών 
από μη συμμορφούμενα προϊόντα. Καθώς
οι καταναλωτικές αγορές δεν περιορίζονται 
πλέον από τα σύνορα ύστερα από την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους 
καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση 
ισοδύναμη προστασία κατά την εισαγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς 
παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με 
τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες 
χώρες-εταίρους της Ένωσης, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, όσον αφορά  την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα 
μη συμμορφούμενα προϊόντα, τις 
πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και 
τις νέες τεχνολογίες, τους αναδυόμενους 
κινδύνους και άλλες πτυχές που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες 
ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράμματος και να 
διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε 

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράμματος και να 
διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε 
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εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό 
σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα 
πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους 
τρόπους, να απομακρύνουν τα στεγανά 
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των 
οικείων διοικητικών αρχών, και να 
συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν 
λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η 
αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην 
εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, αλλά επίσης και 
πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές 
διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών 
συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική 
σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να 
συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό 
τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να 
αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της 
εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα 
υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της 
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν 
στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει 
να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της
επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η 
υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», 
το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την 
ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
καθημερινή ζωή των πολιτών και η 
ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων.

εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη και να 
ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες στον 
τομέα της ηλεδιοίκησης και της 
ηλεδιακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι 
δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν 
να εργάζονται με νέους τρόπους, να 
απομακρύνουν τα στεγανά μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων των οικείων 
διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν 
στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων 
υπηρεσιών με τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και 
σταθερή αύξηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί τη διαθεσιμότητα
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, αλλά επίσης και 
πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές 
διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών 
συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική 
σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να 
συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό 
τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να 
αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της 
εσωτερικής αγοράς. Τα υφιστάμενα 
εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής 
αγοράς διαδραματίζουν ήδη σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της επίτευξης των 
στόχων αυτών. Προς τούτο, και 
προκειμένου να συμβαδίσει με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και της αγοράς, 
καθώς και με τις νέες προκλήσεις όσον 
αφορά τη ρύθμιση και την επιβολή, το
Πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει τη 
βελτίωση της ποιότητας, της προβολής 
και της διαφάνειας, καθώς και της 
ασφάλειας των εργαλείων διακυβέρνησης 
της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα 
ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία 
διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα 
πρέπει να λάβουν, μεταξύ άλλων, στήριξη 
από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να 
αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της 
επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η 



PE628.465v01-00 16/40 PR\1164319EL.docx

EL

υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», 
το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την 
ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
καθημερινή ζωή των πολιτών και η 
ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να 
αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για 
τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή 
μετασχηματισμό της οικονομίας και του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και 
συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής 
αύξησης και χρήσης δεδομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη και σε 
άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη 
ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους 
συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική 
σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα 
δίκτυα και τη συνεργασία με τις αρχές και 
τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η 
εξάλειψη των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς συνδέονται 
άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. 
Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της 
πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη 
δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς 
από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της 
Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές 
τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται 
κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των 

(21) Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να 
αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για 
τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή 
μετασχηματισμό της οικονομίας και του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και 
συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής 
αύξησης και χρήσης δεδομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη και σε 
άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη 
ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους 
συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική 
σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα 
δίκτυα και τη συνεργασία με τις αρχές και 
τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η 
εξάλειψη των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς συνδέονται 
άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. 
Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της 
πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη 
δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς 
από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της 
Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές 
τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται 
κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των 
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δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι 
απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι 
πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να 
επωφεληθούν πλήρως από τα 
πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά. Καθώς μια σειρά 
από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι 
νέες και το σκέλος του προγράμματος 
σχετικά με τον ανταγωνισμό επηρεάζεται 
ιδιαίτερα από τις δυναμικές εξελίξεις στους 
όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή 
νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά 
δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και την 
εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό 
και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο 
να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα 
χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω 
σκέλος του προγράμματος.

δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι 
απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι 
πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να 
επωφεληθούν πλήρως από τα 
πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά. Καθώς μια σειρά 
από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι 
νέες και το σκέλος του προγράμματος 
σχετικά με τον ανταγωνισμό επηρεάζεται 
ιδιαίτερα από τις δυναμικές εξελίξεις στους 
όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά, ιδίως όσον αφορά τις εξελίξεις 
στον ψηφιακό κόσμο, την τεχνητή 
νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά 
δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και την 
εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό 
και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο 
να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα 
χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω 
σκέλος του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να 
κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης οι ΜΜΕ, καθώς 
δυσκολεύονται να αποδείξουν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 
διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις. Οι 
πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης 
οφείλονται στην ανάγκη των ΜΜΕ να 
διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, 
αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναμικού τους. Η 
περιορισμένη πρόσβαση σε 

(24) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να 
κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης οι ΜΜΕ, καθώς 
δυσκολεύονται να αποδείξουν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 
διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις. Οι 
πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης 
οφείλονται στην ανάγκη των ΜΜΕ να 
διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, 
αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναμικού τους. Η 
περιορισμένη πρόσβαση σε 
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χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη 
σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά 
ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και 
την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών 
να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής.

χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη 
σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά 
ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και 
την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών 
να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 
που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα 
και στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Θα 
πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στους 
δυνητικούς, τους νεοεμφανιζόμενους, 
τους νέους επιχειρηματίες και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και σε 
άλλες ειδικές ομάδες-στόχους, όπως τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι 
μετανάστες και οι επιχειρηματίες που 
ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρία, και στην προώθηση της 
μεταβίβασης επιχειρήσεων, των 
τεχνοβλαστών και της δεύτερης 
ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως 
στόχο την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών και των αρχών 
σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για 
την ασφάλεια και τους καταναλωτές, 
καθώς και την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών και των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεών τους σε εθνικό επίπεδο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, ιδίως με τη στήριξη του 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC) - ο από μακρού 
εδραιωμένος και αναγνωρισμένος ΜΚΟ 
που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 

(37) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως 
στόχο την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της 
κοινωνίας των πολιτών και των αρχών 
σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για 
την ασφάλεια και τους καταναλωτές, 
καθώς και την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών και των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεών τους σε εθνικό επίπεδο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, ιδίως με τη στήριξη του 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC) - ο από μακρού 
εδραιωμένος και αναγνωρισμένος ΜΚΟ 
που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 
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καταναλωτών σε σχέση με όλες τις 
συναφείς ενωσιακές πολιτικές - και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Συντονισμό 
της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών 
στην Τυποποίηση (ANEC), η οποία 
εκπροσωπεί το συμφέρον των 
καταναλωτών για θέματα τυποποίησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί σε νέες ανάγκες της 
αγοράς όσον αφορά την προαγωγή της 
αειφόρου κατανάλωσης και της πρόληψης 
των τρωτών σημείων, καθώς και σε ό,τι 
αφορά τις προκλήσεις που δημιουργεί η 
ψηφιοποίηση της οικονομίας ή η ανάπτυξη 
νέων τρόπων κατανάλωσης και 
επιχειρηματικών μοντέλων. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη 
των σχετικών πληροφοριών για τις αγορές, 
τις προκλήσεις πολιτικής, τα αναδυόμενα 
θέματα και συμπεριφορές, καθώς και τη 
δημοσίευση των πινάκων αποτελεσμάτων 
της Ένωσης.

καταναλωτών σε σχέση με όλες τις 
συναφείς ενωσιακές πολιτικές - και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Συντονισμό 
της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών 
στην Τυποποίηση (ANEC), η οποία 
εκπροσωπεί το συμφέρον των 
καταναλωτών για θέματα τυποποίησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί σε νέες ανάγκες της 
αγοράς όσον αφορά την προαγωγή της 
αειφόρου κατανάλωσης και της πρόληψης 
των τρωτών σημείων, καθώς και σε ό,τι 
αφορά τις προκλήσεις που δημιουργεί η 
ψηφιοποίηση της οικονομίας, τα 
συνδεδεμένα προϊόντα, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η 
χρήση αλγορίθμων ή η ανάπτυξη νέων 
τρόπων κατανάλωσης και επιχειρηματικών 
μοντέλων, ιδίως η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η συνεργατική 
οικονομία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχετικών 
πληροφοριών για τις αγορές, τις 
προκλήσεις πολιτικής, τα αναδυόμενα 
θέματα και συμπεριφορές, καθώς και τη 
δημοσίευση των πινάκων αποτελεσμάτων 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Recital 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Το δίκτυο των ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών βοηθά τους 
καταναλωτές να επωφεληθούν από τα 
δικαιώματά τους στην Ένωση, όταν 
αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες 
διασυνοριακά στην εσωτερική αγορά και 
στον ΕΟΧ, είτε διαδικτυακά είτε όταν 
ταξιδεύουν. Το δίκτυο δύναμης 30 
κέντρων, το οποίο χρηματοδοτείται από 
κοινού από ενωσιακά προγράμματα 

(39) Το Πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
στηρίζει το δίκτυο των ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών, το οποίο βοηθά 
τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τα 
δικαιώματά τους στην Ένωση, όταν 
αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες 
διασυνοριακά στην εσωτερική αγορά και 
στον ΕΟΧ, είτε διαδικτυακά είτε όταν 
ταξιδεύουν. Το δίκτυο δύναμης 30 
κέντρων, το οποίο χρηματοδοτείται από 
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καταναλωτών εδώ και περισσότερο από 10 
χρόνια, απέδειξε την προστιθέμενη αξία 
του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
εσωτερική αγορά. Ασχολείται με 
περισσότερα από 100 000 αιτήματα 
καταναλωτών ετησίως και φτάνει σε 
εκατομμύρια πολίτες μέσω του Τύπου και 
διαδικτυακών ενημερωτικών 
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα από τα 
πλέον πολύτιμα δίκτυα παροχής βοήθειας 
στους πολίτες της Ένωσης και τα 
περισσότερα κέντρα υποδοχής της 
φιλοξενούν σημεία επαφής για τη 
νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, όπως η 
οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59, και η 
αξιολόγησή του υπογραμμίζει τη σημασία 
που έχει η συνέχιση της λειτουργίας του. 
Το δίκτυο σκοπεύει επίσης να αναπτύξει 
ρυθμίσεις αμοιβαιότητας με παρόμοιους 
οργανισμούς σε τρίτες χώρες.

κοινού από ενωσιακά προγράμματα 
καταναλωτών εδώ και περισσότερο από 10 
χρόνια, απέδειξε την προστιθέμενη αξία 
του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
εσωτερική αγορά. Ασχολείται με 
περισσότερα από 100 000 αιτήματα 
καταναλωτών ετησίως και φτάνει σε 
εκατομμύρια πολίτες μέσω του Τύπου και
διαδικτυακών ενημερωτικών 
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα από τα 
πλέον πολύτιμα δίκτυα παροχής βοήθειας 
στους πολίτες της Ένωσης και τα 
περισσότερα κέντρα υποδοχής της 
φιλοξενούν σημεία επαφής για τη 
νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, όπως η 
οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59, και η 
αξιολόγησή του υπογραμμίζει τη σημασία 
που έχει η συνέχιση της λειτουργίας του. 
Το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών μπορεί επίσης να 
αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών 
σχετικά με τις προκλήσεις και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο, κάτι που 
έχει σημασία για τη χάραξη πολιτικής της 
Ένωσης και για την προστασία των 
συμφερόντων των καταναλωτών. Ως εκ 
τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιτρέπει τη δημιουργία και την ενίσχυση 
συνεργειών μεταξύ της εκπροσώπησης 
των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο και 
σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την 
ενίσχυση της υπεράσπισης των 
καταναλωτών. Το δίκτυο σκοπεύει επίσης 
να αναπτύξει ρυθμίσεις αμοιβαιότητας με 
παρόμοιους οργανισμούς σε τρίτες χώρες.

__________________ __________________

59 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 
376 της 27.12.2006, σ. 36).

59 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 
376 της 27.12.2006, σ. 36).

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές και την εμπορία που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον 
Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων 
και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας 
όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία 
από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους 
καταναλωτές» τον Απρίλιο του 2018 για 
να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση 
μεταχείριση των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση 
με τα διττά ποιοτικά πρότυπα, η 
αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των 
κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια 
των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες 
έννομης προστασίας, ιδίως μέσω 
αντιπροσωπευτικών ενεργειών από 
ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει 
αυτή την πολιτική καταναλωτών με την 
ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση 
γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των 
οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών 
προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση 
και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, 
την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης 
σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα 
συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνίας, μεταξύ άλλων.

(40) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές και την εμπορία που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον 
Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων 
και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας 
όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία 
από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους
καταναλωτές» τον Απρίλιο του 2018 για 
να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση 
μεταχείριση των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση 
με διασυνοριακές υποθέσεις, όπως η 
πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων 
στον τομέα των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, τα διττά ποιοτικά πρότυπα
προϊόντων ή τα προβλήματα των 
επιβατών που καθηλώνονται σε 
αεροδρόμια εξαιτίας της ακύρωσης 
μεγάλου αριθμού πτήσεων, η 
αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των 
κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια 
των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες 
έννομης προστασίας, ιδίως μέσω 
αντιπροσωπευτικών ενεργειών από 
ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει 
αυτή την πολιτική καταναλωτών με την 
ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση 
γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των 
οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών 
προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση 
και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, 
την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης 
σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα 
συστήματα πληροφορικής και 
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επικοινωνίας, μεταξύ άλλων.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγενέστερων 
προγραμμάτων και γραμμών του 
προϋπολογισμού αποδείχθηκαν 
κατάλληλες και θα πρέπει να διατηρηθούν. 
Οι νέες δράσεις που θεσπίζονται δυνάμει 
του προγράμματος αποσκοπούν στην 
ενίσχυση ιδίως της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να 
παρασχεθεί μεγαλύτερη απλούστευση και 
ευελιξία κατά την εκτέλεση του 
προγράμματος και, ως εκ τούτου, να 
επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, οι 
δράσεις θα πρέπει να ορίζονται μόνο ως 
συνολικές, γενικές κατηγορίες. Στο 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
κατάλογοι των ενδεικτικών 
δραστηριοτήτων σχετικά με 
συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας ή ειδικών 
δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις 
κανονιστικές απαιτήσεις, όπως είναι στον 
τομέα της τυποποίησης, ο κανονισμός για 
την τροφική αλυσίδα και οι ευρωπαϊκές 
στατιστικές.

(58) Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγενέστερων 
προγραμμάτων και γραμμών του 
προϋπολογισμού αποδείχθηκαν 
κατάλληλες και θα πρέπει να διατηρηθούν. 
Οι νέες δράσεις που θεσπίζονται δυνάμει 
του προγράμματος αποσκοπούν στην 
ενίσχυση ιδίως της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να 
παρασχεθεί μεγαλύτερη απλούστευση και 
ευελιξία κατά την εκτέλεση του
προγράμματος και, ως εκ τούτου, να 
επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, οι 
δράσεις θα πρέπει να ορίζονται μόνο ως 
συνολικές, γενικές κατηγορίες. Στο 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
κατάλογοι των ενδεικτικών 
δραστηριοτήτων σχετικά με 
συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας ή ειδικών 
δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις 
κανονιστικές απαιτήσεις, όπως είναι στον 
τομέα της εποπτείας της αγοράς και της 
ασφάλειας των προϊόντων, των 
καταναλωτών, της τυποποίησης, ο 
κανονισμός για την τροφική αλυσίδα και οι 
ευρωπαϊκές στατιστικές.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και το πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της 
παραγωγής και της διάδοσης των 
ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά 
την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα για την ενιαία αγορά για την 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη 
βελτίωση της λειτουργίας της στους τομείς
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, της τυποποίησης, 
της προστασίας των καταναλωτών, της 
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, καθώς 
και το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης, της παραγωγής και της 
διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών 
στοιχείων («το πρόγραμμα»).

Or. en

Τροπολογία 17

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 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, την 
εξασφάλιση ομοιόμορφου και υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
την ευαισθητοποίηση για την ενωσιακή 
νομοθεσία περί ενιαίας αγοράς, 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 
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Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, 
διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση 
των εμποδίων, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους 
τομείς του εταιρικού δικαίου και του 
δικαίου των συμβάσεων και του 
εξωσυμβατικού δικαίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνικές προσαρμογές

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) διευκολύνοντας την πρόληψη και 
άρση των εμποδίων, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 



PR\1164319EL.docx 25/40 PE628.465v01-00

EL

του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους 
τομείς του εταιρικού δικαίου και του 
δικαίου των συμβάσεων και του 
εξωσυμβατικού δικαίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) υποστηρίζοντας την 
αποτελεσματική εποπτείας τη αγοράς και 
της ασφάλειας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι διατίθενται στην αγορά 
της Ένωσης μόνο ασφαλή και 
συμμορφούμενα προϊόντα που 
προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πωλούνται στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να βελτιώσει την β) να βελτιώσει την 
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ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει 
προσθετικότητα μέσω μέτρων που 
εξασφαλίζουν διάφορες μορφές 
υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε 
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας·

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει 
προσθετικότητα μέσω μέτρων που
εξασφαλίζουν διάφορες μορφές 
υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε 
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων, όπως ο 
κλάδος του τουρισμού, τον εκσυγχρονισμό 
της βιομηχανίας και την προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επιτρέπουν τη χρηματοδότηση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης και τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων·

(i) επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης και τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην 
κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να προωθήσει τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
ασφάλειας των προϊόντων:

δ) να προωθήσει τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και να διασφαλίσει 
ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των προϊόντων μεταφέρθηκε στο νέο στόχο, άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α), 
σημείο ii), νέο, όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την ενδυνάμωση, την παροχή 
βοήθειας και την εκπαίδευση 
καταναλωτών, επιχειρήσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών· με την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης
και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με 
τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής 
και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με 
την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές 
έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης 
προστασίας και· με την παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης για τις αγορές και τους 
καταναλωτές·

(i) με την ενδυνάμωση, την παροχή 
βοήθειας και την εκπαίδευση 
καταναλωτών, επιχειρήσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών· με την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών, αειφόρου 
κατανάλωσης, κυρίως με τη στήριξη των 
αρμόδιων αρχών επιβολής και 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας, 
ιδίως αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που 
ανακύπτουν σε σχέση τόσο με 
υφιστάμενες όσο και με αναδυόμενες 
τεχνολογίες· με την εξασφάλιση ότι όλοι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας και· με την παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης για τις αγορές και τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) 396 200 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές για τον στόχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο (ii)·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της εποπτείας της 
αγοράς, της ασφάλειας των προϊόντων και της έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την εκτίμηση 
επιπτώσεων του προγράμματος για την ενιαία αγορά και την εκτίμηση επιπτώσεων του 
κανονισμού περί επιβολής και συμμόρφωσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το υπόλοιπο ποσό χρησιμοποιείται 
για τη χρηματοδότηση δράσεων, ιδίως 
στο πλαίσιο του στόχου που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), σχετικά με την εσωτερική 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όπως 
εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής 
αγοράς, πολιτική ανταγωνισμού, 
δραστηριότητες αμοιβαίας αναγνώρισης 
και τυποποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να προσδιοριστούν επακριβώς οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν με το 
υπόλοιπο ποσό του συνολικού κονδυλίου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον 

3. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον 
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αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη 
χρήση δικτύων τεχνολογίας των 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη 
εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών.

αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη 
χρήση δικτύων τεχνολογίας των 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη 
εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών. 
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την 
τεχνική και διοικητική βοήθεια δεν 
υπερβαίνει το 5 % της αξίας του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ανώτατο όριο 5 % για το μερίδιο της χρηματοδότησης του προγράμματος που 
διατίθεται για τεχνική και διοικητική βοήθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ένα σημαντικό 
μέρος του κονδυλίου θα αφιερωθεί σε απτές δράσεις στο πλαίσιο των στόχων του 
προγράμματος.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης 
των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α) συντονισμός και συνεργασία μεταξύ 
των αρχών εποπτείας της αγοράς και 
άλλων αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, ιδίως μέσω του δικτύου 
συμμόρφωσης προϊόντων της Ένωσης·

β) ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων 
ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και 
τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα·

γ) υποστήριξη στην ανάπτυξη κοινών 
δράσεων και δοκιμών στον τομέα της 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
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συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι 
αφορά τις δοκιμές επικίνδυνων 
προϊόντων, συνδεδεμένων προϊόντων και 
προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο·

δ)  συνεργασία, ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και κοινά έργα μεταξύ αρχών 
εποπτείας της αγοράς και σχετικών 
φορέων από τρίτες χώρες·

ε) υποστήριξη σε στρατηγικές εποπτείας 
της αγοράς, συλλογή γνώσεων και 
πληροφοριών, ικανότητες και 
εγκαταστάσεις δοκιμών, αξιολογήσεις 
από ομοτίμους, προγράμματα 
κατάρτισης, τεχνική βοήθεια και 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς·

στ) δράσεις για την αντιμετώπιση νέων 
κινδύνων για την ασφάλεια και νέων 
οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με 
την παγκοσμιοποίηση της αλυσίδας 
παραγωγής, τις άμεσες διαδικτυακές 
πωλήσεις και τη συνεχή εμφάνιση 
καινοτομιών στα καταναλωτικά προϊόντα 
και υπηρεσίες· και

ζ) αξιολόγηση των διαδικασιών έγκρισης 
τύπου και επαλήθευση της συμμόρφωσης 
των μηχανοκίνητων οχημάτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διευκόλυνση της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, και η βιομηχανική 
μεταποίηση στους τομείς της μεταποίησης 
και των υπηρεσιών·

δ) η διευκόλυνση της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης ψηφιακών και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, και ο 
ψηφιακός και βιομηχανικός 
μετασχηματισμός στους τομείς της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών·
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Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η στήριξη της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων 
της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων, της υιοθέτησης από τα ΜΜΕ της 
συνεργασίας καινοτομίας και αξιακών 
αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης 
οικοσυστημάτων και συνεργατικών 
σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών 
σχηματισμών·

ε) η στήριξη της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων 
της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων, της υιοθέτησης από τα ΜΜΕ της 
καινοτομίας, και ιδίως η εκ μέρους τους 
υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ιδίως όσων συνδέονται με την 
κοινωνική και συνεργατική οικονομία, 
καθώς και η υιοθέτηση της συνεργασίας
αξιακών αλυσίδων μέσω της στρατηγικής 
σύνδεσης οικοσυστημάτων και 
συνεργατικών σχηματισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
κοινών συνεργατικών σχηματισμών·

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης 
των ειδικών στόχων που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο 
i) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α) βελτίωση της ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών και της διαπαιδαγώγησης 
των καταναλωτών σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και 
ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να 
αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις που 
δημιουργεί η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
ψηφιοποίηση, ιδίως για τους ευάλωτους 
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καταναλωτές·

β) μέτρα για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές 
και τους εμπόρους σε ποιοτική 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών και 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς 
και σε πληροφορίες για τις δυνατότητες 
προσφυγής.

γ) δράσεις για τη στήριξη της 
αυστηρότερης επιβολής της νομοθεσίας 
για τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελεσματικού συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών φορέων 
επιβολής της νομοθεσίας και της 
συνεργασίας για την επιβολή της 
νομοθεσίας με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα δύνανται
να συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε
νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να 
συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες που συμμετέχουν στις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία α) 

Οι οντότητες που συμμετέχουν στις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία α) 
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και β) δεν δικαιούνται να λάβουν 
οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, 
παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για 
το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις 
αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης ή όσον 
αφορά την προστασία των καταναλωτών 
που διαμένουν στην Ένωση. Η εξαίρεση 
αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που 
έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

και β) δεν δικαιούνται να λάβουν 
οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, 
ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς 
καινοτόμου τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας, 
παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για 
το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις 
αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης ή όσον 
αφορά την προστασία των καταναλωτών 
που διαμένουν στην Ένωση. Η εξαίρεση 
αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που 
έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το στοιχείο ε) του 
πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 20, για την 
προσαρμογή του καταλόγου των 
οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για 
επιχορήγηση βάσει του προγράμματος, 
για δράσεις για την υλοποίηση του 
ειδικού στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο 
i).

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια επιλογής και ανάθεσης Επιτροπή/επιτροπές αξιολόγησης
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνικές προσαρμογές

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω 
του/των προγράμματος/-άτων εργασίας 
που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω  
προγράμματος/-άτων εργασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας 
είναι ετήσια ή πολυετή και καθορίζουν 
ιδίως τους επιδιωκόμενους στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο 
υλοποίησης και το συνολικό ποσό του 
σχεδίου χρηματοδότησης. Ορίζουν επίσης 
λεπτομερώς την περιγραφή των δράσεων 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, 
ένδειξη του ποσού που δεσμεύεται για 
κάθε δράση καθώς και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν 
υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς 
πληροφορίες για την εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη από την έναρξη της 

2. Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη της εκτέλεσης του 
προγράμματος], η Επιτροπή καταρτίζει
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του 
προγράμματος σχετικά με την επίτευξη 
των στόχων των δράσεων που 
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εκτέλεσης του προγράμματος. υποστηρίζονται βάσει αυτού, σχετικά με 
τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία του

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να βελτιωθεί η λογοδοσία για την αξιολόγηση του προγράμματος: μια ενδιάμεση 
αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το 2025 και μια τελική αξιολόγηση το 
αργότερο έως το 2030.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του προγράμματος.

5. Το αργότερο [τρία έτη μετά το 
τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος], 
η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
προγράμματος, τη βιωσιμότητα των 
δράσεων και τις συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων προγραμμάτων εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να βελτιωθεί η λογοδοσία για την αξιολόγηση του προγράμματος: μια ενδιάμεση 
αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το 2025 και μια τελική αξιολόγηση το 
αργότερο έως το 2030.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί 

6. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
εκθέσεις που αναφέρονται στις 
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με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

παραγράφους 2 και 5 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις δημοσιοποιεί.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στα άρθρα 9 και 17 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στα άρθρα 9, 10 και 17 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 9 και 17 
τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχουν προβληθεί 
αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο, εντός 
δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 17 
τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχουν προβληθεί 
αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο, εντός 
δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση 
ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας 
κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, 
προκειμένου να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση μεταξύ των 
καταναλωτών, των πολιτών, των 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων, και της δημόσιας διοίκησης 
σχετικά με τους πόρους που παρέχονται 
μέσω των χρηματοδοτικών μέσων του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και για τις 
δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 
πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην 
εταιρική προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τονιστεί η σημασία των φιλικών προς τον χρήστη δράσεων επικοινωνίας, 
προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ προς το συμφέρον των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

Στα 25 χρόνια της ύπαρξής της, η ενιαία αγορά έχει συμβάλει στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών μελών, αποφέροντας απτά οφέλη για τις 
επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους καταναλωτές με πολλούς τρόπους, όπως η παροχή 
μεγαλύτερης επιλογής και χαμηλότερων τιμών σε μια πιο ανταγωνιστική αγορά, οι ευκαιρίες 
για ταξίδια και εργασία σε ολόκληρη την ΕΕ, η πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά για τις 
επιχειρήσεις και η καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Παρά την έγκριση και την 
εφαρμογή άνω των 3 500 μέτρων, το έργο της ενιαίας αγοράς πολύ απέχει ακόμη από την 
ολοκλήρωση. Πολλά εμπόδια, όπως τα κενά στη νομοθεσία, ο διοικητικός φόρτος, η 
αναποτελεσματική εφαρμογή και η ανεπαρκής επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και οι 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι αναδυόμενες προκλήσεις και εμπόδια, εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πολλές φορές τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της 
αποτελεσματικότητας της ενιαίας αγοράς, και η Επιτροπή ανέδειξε την ενοποίηση της αγοράς 
σε μία από τις κύριες προτεραιότητές της.

Για την επόμενη περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο Πρόγραμμα για την 
ενιαία αγορά, το οποίο θα συγκεντρώνει, σε ένα συνεκτικό πλαίσιο, έξι προγράμματα και 
πολλές δράσεις, που προηγουμένως ήταν διαχωρισμένα. Ο κύριος στόχος είναι η εφαρμογή 
και η επιβολή διαφόρων δραστηριοτήτων που στηρίζουν την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς 
με την ευρύτερη έννοια, με βελτίωση των συνεργειών και της ευελιξίας, καθώς και με 
εξάλειψη των επικαλύψεων στα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ. 

Συνολικά, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο «πρόγραμμα για την ενιαία 
αγορά» και συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη για μια 
στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Ωστόσο, o εισηγητής προτείνει διάφορες βελτιώσεις στους ακόλουθους τομείς:

Προϋπολογισμός

Η Επιτροπή προτείνει δημοσιονομική πρόβλεψη που θα κατανεμηθεί μεταξύ τεσσάρων 
διαφορετικών στόχων: COSME, καταναλωτές, αλυσίδα τροφίμων και βιώσιμη κατανάλωση 
και στατιστικές. Ο εισηγητής πιστεύει ότι το συνολικό κονδύλιο δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων της ενιαίας αγοράς και ιδίως για την προσαρμογή σε 
ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ψηφιακής επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. 

Ωστόσο, ο εισηγητής προτείνει να αναπροσαρμοστεί το γενικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και 
όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού, μόλις καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία στο σχέδιο 
ενδιάμεσης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το «πολυετές δημοσιονομικό 
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πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους».

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού 
αφιερωμένη στη χρηματοδότηση της εποπτείας της αγοράς, της ασφάλειας των προϊόντων 
και της έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμματος για την 
ενιαία αγορά και την εκτίμηση επιπτώσεων του κανονισμού περί επιβολής και συμμόρφωσης. 
Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι είναι σημαντικό να αναφέρονται ρητά οι στόχοι στους 
οποίους θα αφιερωθεί το υπόλοιπο ποσό, καθώς και να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για 
τεχνική και διοικητική βοήθεια.

Έμφαση στην εποπτεία της αγοράς και στην ασφάλεια των προϊόντων

Όσον αφορά τους στόχους του προγράμματος, ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η 
βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Πράγματι, ο εισηγητής αναγνωρίζει 
ότι η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς θα μπορούσε να έχει καθοριστική σημασία για τη 
διαφύλαξη δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η 
προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια, 
καθώς και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων. Πολλά 
πρόσφατα σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο «Dieselgate», δείχνουν ότι τα μη ασφαλή και μη 
συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να είναι υπαρκτά στην αγορά της ΕΕ και 
αναδεικνύουν την ανάγκη για μια περισσότερο αποτελεσματική και συντονισμένη εποπτεία 
της αγοράς στην ΕΕ. Ο πρόσφατα εγκεκριμένος κανονισμός για την «έγκριση τύπου», καθώς 
και ο κανονισμός για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση που βρίσκεται επί του παρόντος υπό 
διαπραγμάτευση, παρέχουν ένα πλαίσιο για την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας 
μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
οικονομικών φορέων. Βάσει αυτού, ο εισηγητής προτείνει έναν νέο ειδικό στόχο που 
σχετίζεται με την εποπτεία της αγοράς, την ασφάλεια των προϊόντων και την έγκριση τύπου, 
καθώς και τις σχετικές δράσεις, διαθέτοντας ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για τις εν 
λόγω δράσεις.

Καταναλωτές

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς θα συμβάλει στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων ώστε οι πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά.  Ως εκ 
τούτου, ο εισηγητής προτείνει να ενσωματωθούν αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, στην ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών και στην προώθηση των συμφερόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες 
ευκαιρίες και προκλήσεις που συνεπάγεται η ψηφιοποίηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα για 
τους καταναλωτές 2014-2020. 

Ψηφιακές εξελίξεις 

Σε ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού, ο εισηγητής προσθέτει αναφορές στις ψηφιακές 
εξελίξεις σε όλους τους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα επτά ετών 
πρέπει να είναι ευέλικτο και αρκετά μελλοντοστρεφές ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν ισχυρό αντίκτυπο 
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στα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η κοινωνική και η συνεργατική οικονομία, οι 
καταναλωτές και η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της.

Υλοποίηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα του προγράμματος

Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
υλοποίησης του νέου προγράμματος. Η έγκριση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων 
εργασίας είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν τις 
προς χρηματοδότηση δράσεις και την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, μεταξύ άλλων. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, ο εισηγητής προτείνει μια υποχρεωτική τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος έως το 2030, με ιδιαίτερη έμφαση στον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
προγράμματος, στη βιωσιμότητα των δράσεων και στις συνέργειες που έχουν επιτευχθεί 
μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας.

Όσον αφορά τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα, ο εισηγητής προτείνει η Επιτροπή να 
υλοποιήσει δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των δημόσιων διοικήσεων σχετικά με 
τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
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