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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Επί του παρόντος υπάρχει μια 
ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών 
ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η 
ανισορροπία αυτή οφείλεται στις 
γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες 
ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των 
κρατών μελών να αντιδρούν στις 
προκλήσεις που προκύπτουν από τα 
συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες 
εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον 
ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την 
διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου 
εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Η 
παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού 
τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα 
βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια 
τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη 
μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των 
ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα 
σημεία.

(2) Επί του παρόντος υπάρχει μια 
ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών 
ελέγχων από τα κράτη μέλη. Η 
ανισορροπία αυτή οφείλεται στις 
γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών και στις διαφορές στις αντίστοιχες 
ικανότητες και πόρους. Η ικανότητα των 
κρατών μελών να αντιδρούν στις 
προκλήσεις που προκύπτουν από τα 
συνεχώς εξελισσόμενα παγκόσμια 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες 
εφοδιασμού δεν εξαρτάται μόνο από τον 
ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και από την 
διαθεσιμότητα σύγχρονου και αξιόπιστου 
εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, που 
μπορεί να εξασφαλίσει την ψηφιοποίηση 
των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Η 
παροχή ισοδύναμου εξοπλισμού 
τελωνειακών ελέγχων αποτελεί, συνεπώς, 
σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων ανισορροπιών. Θα 
βελτιώσει την ισοδυναμία στη διενέργεια 
τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα κράτη 
μέλη, ώστε να αποφεύγεται η εκτροπή των 
ροών εμπορευμάτων προς τα πιο αδύναμα 
σημεία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές 
αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν 
ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι 
οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της 
ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά 
σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η 
ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή 
συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών 
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την 
παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής 
στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. 
Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η 
διυπηρεσιακή συνεργασία στα ενωσιακά 
σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των 
εμπορευμάτων και τους ελέγχους των 
προσώπων μεταξύ των εθνικών αρχών 
κάθε κράτους μέλους οι οποίες είναι 
αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων ή 
για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα 
σύνορα.

(7) Δεδομένου ότι οι τελωνειακές 
αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν 
ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι 
οποίες συχνά επεκτείνονται στον τομέα της 
ασφάλειας και ασκούνται στα εξωτερικά 
σύνορα, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η 
ισοδυναμία κατά τη διεξαγωγή 
συνοριακών ελέγχων και τελωνειακών 
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με την 
παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής 
στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη. 
Είναι εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η 
διυπηρεσιακή συνεργασία στα ενωσιακά 
σύνορα όσον αφορά τους ελέγχους των 
εμπορευμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών 
κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Σκοπός του μέσου αυτού είναι οι τελωνειακοί έλεγχοι. Το γενικότερο μέσο για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων προτάθηκε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
αφορούν τον έλεγχο των προσώπων στα σύνορα. Οι κατάλληλες εγγυήσεις για την αγορά και τη 
χρήση εξοπλισμού συνοριακών ελέγχων με τη χρήση του Ταμείου θα καθοριστούν στο εν λόγω 
μέσο. Οι σκοποί των δύο μέσων δεν θα πρέπει να συγχέονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
[2018/XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23

θεσπίζεται το πρόγραμμα «Τελωνεία» για 
τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων 
με σκοπό τη στήριξη της τελωνειακής 
ένωσης και των τελωνειακών αρχών. Για 
τη διαφύλαξη της συνοχής και του 
οριζόντιου συντονισμού των δράσεων 

(13) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
[2018/XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23

θεσπίζεται το πρόγραμμα «Τελωνεία» για 
τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων 
με σκοπό τη στήριξη της τελωνειακής 
ένωσης και των τελωνειακών αρχών. Για 
τη διαφύλαξη της συνοχής και του 
οριζόντιου συντονισμού των δράσεων 
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συνεργασίας, η υλοποίηση του συνόλου 
των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει 
βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου 
συνόλου κανόνων. Συνεπώς, το παρόν 
μέσο θα πρέπει να στηρίζει μόνο την 
αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση 
του επιλέξιμου εξοπλισμού τελωνειακών 
ελέγχων, ενώ το πρόγραμμα «Τελωνεία» 
για τη συνεργασία στον τομέα των 
τελωνείων θα πρέπει να στηρίζει συναφείς 
δράσεις, όπως δράσεις συνεργασίας για 
την εκτίμηση των αναγκών ή κατάρτιση σε 
σχέση με τον σχετικό εξοπλισμό.

συνεργασίας, η υλοποίηση του συνόλου 
των δράσεων αυτών είναι σκόπιμο να γίνει 
βάσει ενιαίας νομικής πράξης και ενιαίου 
συνόλου κανόνων. Συνεπώς, το παρόν 
μέσο θα πρέπει να στηρίζει μόνο την 
αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση 
του επιλέξιμου εξοπλισμού τελωνειακών 
ελέγχων, ενώ το πρόγραμμα «Τελωνεία» 
για τη συνεργασία στον τομέα των 
τελωνείων θα πρέπει να στηρίζει συναφείς 
δράσεις, όπως δράσεις συνεργασίας για 
την εκτίμηση των αναγκών ή την 
κατάρτιση σε σχέση με τον σχετικό 
εξοπλισμό και την καθιέρωση κοινών 
διαδικασιών ελέγχου.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο εξοπλισμός τελωνειακών 
ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι 
εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για 
τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες 
νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις 
σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις 
θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. 
Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά 
μέσα με χωριστά αλλά συνεκτικά πεδία 
εφαρμογής για την αγορά εξοπλισμού. 
Αφενός, το μέσο στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων και των 
θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον 
κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον 
εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο 
και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το 
μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον 
εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι 

(15) Ο εξοπλισμός τελωνειακών 
ελέγχων μπορεί ως επί το πλείστον να είναι 
εξίσου ή περιστασιακά κατάλληλος για 
τους ελέγχους συμμόρφωσης με άλλες 
νομοθετικές διατάξεις, όπως οι διατάξεις 
σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, τις 
θεωρήσεις ή την αστυνομική συνεργασία. 
Ως εκ τούτου, το Ταμείο για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
έχει σχεδιαστεί ως δύο συμπληρωματικά 
μέσα με συνεκτικούς γενικούς στόχους
αλλά διακριτούς και χωριστούς ειδικούς 
στόχους για την αγορά εξοπλισμού. 
Αφενός, το μέσο στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων και των 
θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον 
κανονισμό [2018/XXX]25 θα αποκλείει τον 
εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για τη διαχείριση των συνόρων όσο 
και τον τελωνειακό έλεγχο. Αφετέρου, το 
μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον 
εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που 
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μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που 
έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς 
ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη 
χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς 
όπως οι έλεγχοι και η ασφάλεια των 
συνόρων. Αυτή η κατανομή ρόλων θα 
προωθήσει τη διυπηρεσιακή συνεργασία, 
ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/162426, 
επιτρέποντας έτσι στις τελωνειακές και 
συνοριακές αρχές να συνεργαστούν και να 
μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του 
προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του 
επιμερισμού και της διαλειτουργικότητας 
του εξοπλισμού ελέγχου.

θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό όχι 
μόνο θα χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που 
έχει ως κύριο σκοπό τους τελωνειακούς 
ελέγχους, αλλά θα επιτρέπει επίσης τη 
χρήση του και για πρόσθετους σκοπούς 
όπως οι έλεγχοι και η προστασία και
ασφάλεια των συνόρων. Αυτή η κατανομή 
ρόλων θα προωθήσει τη διυπηρεσιακή 
συνεργασία, ως συνιστώσα της 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/162426, επιτρέποντας έτσι στις 
τελωνειακές και συνοριακές αρχές να 
συνεργαστούν και να μεγιστοποιήσουν τις 
επιπτώσεις του προϋπολογισμού της 
Ένωσης μέσω του επιμερισμού και της 
διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού 
ελέγχου.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 
απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 
απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο του Ταμείου για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 
γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη 
της τελωνειακής ένωσης και των 

1. Στο πλαίσιο του Ταμείου για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 
γενικός στόχος του μέσου είναι η στήριξη 
της τελωνειακής ένωσης και των 
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τελωνειακών αρχών για την προστασία 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, η διαφύλαξη της ασφάλειας 
και της προστασίας εντός της Ένωσης
και η προστασία της Ένωσης από το 
αθέμιτο και παράνομο εμπόριο με 
παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

τελωνειακών αρχών για την προστασία 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, η προώθηση της 
διυπηρεσιακής συνεργασίας στα σύνορα
της Ένωσης όσον αφορά τους ελέγχους 
εμπορευμάτων και προσώπων, και η 
προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και 
παράνομο εμπόριο με παράλληλη 
διευκόλυνση των νόμιμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το μέσο συμβάλλει στην εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων στηρίζοντας τη 
διυπηρεσιακή συνεργασία, την κοινή 
χρήση και τη διαλειτουργικότητα του 
νέου εξοπλισμού που αποκτάται μέσω του 
μέσου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει 
δαπάνες για την προετοιμασία, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό 
έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες 
δραστηριότητες για τη διαχείριση του 
μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης 
των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να 
καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον 
βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει 
δαπάνες για την προετοιμασία, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό 
έλεγχο, την αξιολόγηση και άλλες 
δραστηριότητες για τη διαχείριση του 
μέσου και την αξιολόγηση της επίτευξης 
των στόχων του. Επιπλέον, μπορεί να 
καλύψει δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον 
βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους 
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στόχους του μέσου, καθώς και δαπάνες για 
δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, και άλλες 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας 
που απαιτούνται για τη διαχείριση του 
μέσου.

ειδικούς στόχους του μέσου προς 
υποστήριξη του γενικού στόχου, καθώς 
και δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, και άλλες 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας 
που απαιτούνται για τη διαχείριση του 
μέσου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η δράση που στηρίζεται από 
το μέσο αφορά την αγορά ή την 
αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή 
συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 
της διαλειτουργικότητας όλου του 
εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη 
στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων 
της Ένωσης.

3. Όταν η δράση που στηρίζεται από 
το μέσο αφορά την αγορά ή την 
αναβάθμιση εξοπλισμού, η Επιτροπή 
συγκροτεί συντονιστικό μηχανισμό για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 
της διαλειτουργικότητας όλου του 
εξοπλισμού που έχει αγοραστεί με τη 
στήριξη των προγραμμάτων και των μέσων 
της Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει τη 
διαβούλευση με τους σχετικούς 
οργανισμούς της Ένωσης και τη 
συμμετοχή των εν λόγω οργανισμών, 
ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Ο συντονιστικός 
μηχανισμός περιλαμβάνει τη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη 
διαβούλευση με αυτόν, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης 
των συνόρων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο εξοπλισμός τελωνειακών 
ελέγχων που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
του παρόντος μέσου μπορεί να 
χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν των 
τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων για 
τον έλεγχο προσώπων προς υποστήριξη 
των εθνικών αρχών διαχείρισης των 
συνόρων και για έρευνες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του εν λόγω μέσου θα διευρυνόταν πολύ εάν ο εξοπλισμός τελωνειακών ελέγχων 
γινόταν εξοπλισμός συνοριακών ελέγχων. Για τον σκοπό αυτόν έχει προταθεί το γενικότερο 
μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Οι κατάλληλες εγγυήσεις για την αγορά 
και τη χρήση εξοπλισμού συνοριακών ελέγχων με τη χρήση του Ταμείου θα καθοριστούν στο εν 
λόγω μέσο. Οι σκοποί των δύο μέσων δεν θα πρέπει να συγχέονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι έκτακτες περιστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί 
να περιλαμβάνουν την αγορά νέου 
εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων και την 
ένταξή του στο απόθεμα τεχνικού 
εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το 
παραδεκτό της ένταξης του εξοπλισμού 
τελωνειακών ελέγχων στο απόθεμα 
τεχνικού εξοπλισμού διακριβώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
μέσο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά 
του, με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
διαφάνεια. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
διατίθενται για το μέσο συνεισφέρουν 
επίσης στην προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 3.
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