
AD\903983EL.doc PE487.806v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2011/0340(COD)

4.6.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014 - 2020
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011  – 2011/0340(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Manuel Fernandes



PE487.806v02-00 2/15 AD\903983EL.doc

EL

PA_Legam



AD\903983EL.doc 3/15 PE487.806v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κατάρτιση ενός προγράμματος για τους καταναλωτές για την 
περίοδο 2014-2020 μέσω ενός κανονισμού βασισμένου στο άρθρο 169 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνολικές πιστώσεις για την υλοποίηση του 
προγράμματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2020 θα ανέλθουν σε 197 
εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Το νέο πρόγραμμα για τους καταναλωτές θα υποστηρίζει τον γενικό στόχο της μελλοντικής 
πολιτικής για τους καταναλωτές τοποθετώντας τον ενδυναμωμένο καταναλωτή στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. 

Μετά από εξέταση του σχεδίου νομοθετικής πράξης, ο εισηγητής: 
 εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία του 

προγράμματος για τους καταναλωτές 2014 - 2020 και τονίζει ότι η πρόταση πρέπει να 
αντιστοιχεί στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και να συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της· 

 πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης 
στην ΕΕ, το πρόγραμμα για τους καταναλωτές πρέπει να βοηθήσει τους Ευρωπαίους 
πολίτες να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της Ενιαίας Αγοράς, δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές, ως ο κύριος στόχος του εν λόγω προγράμματος, θα πρέπει να είναι 
καλά πληροφορημένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους και τους τρόπους άσκησής τους 
και να εμπιστεύονται πλήρως τους ποικίλους παράγοντες που περιλαμβάνει η Ενιαία 
Αγορά·

 τονίζει ότι ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για τους 
καταναλωτές 2014 - 2020, ο οποίος ανέρχεται σε 197 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) 
είναι χαμηλός, ενώ τα 20,65 εκατομμύρια για τις διοικητικές δαπάνες, που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος, είναι υψηλό ποσό·

 υποστηρίζει την επιλογή 2 της Επιτροπής που προκύπτει από την αξιολόγηση του 
αντίκτυπου, δεδομένου ότι είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες της Επιτροπής 
(Ευρώπη 2020, Πράξη Ενιαίας Αγοράς) και με τον τρέχοντα προβληματισμό σχετικά 
με το μέλλον της πολιτικής για τους καταναλωτές·

 υποστηρίζει ότι η πληροφόρηση και η συμμετοχή των καταναλωτών είναι 
διατομεακές προτεραιότητες και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριληφθούν, 
εφόσον είναι δυνατόν, σε όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
νέου προγράμματος και να συστηματοποιηθούν στους εξής τέσσερεις στόχους: (1) 
Ασφάλεια, (2) Πληροφόρηση και εκπαίδευση, (3) Δικαιώματα και έννομη προστασία, 
και (4) Επιβολή της εφαρμογής·

 ζητεί να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Διαπίστευσης Επιγραμμικών Εταιρειών, το οποίο θα επιτρέψει τους καταναλωτές 
να ελέγχουν την αξιοπιστία των επιχειρήσεων, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και θα βελτιώσει τη διαφάνεια των επιγραμμικών συναλλαγών·

 τάσσεται υπέρ της εφαρμογής των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
της διαφάνειας και της ευελιξίας κατά την υλοποίηση του προγράμματος· για το λόγο 
αυτό, η δημιουργία ενός εκτελεστικού οργανισμού θα είναι επιτρεπτή μόνο εάν 
βασιστεί στο θετικό αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης ανάλυσης της σχέσης κόστους-
οφέλους·
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 τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας δέσμης κατάλληλων στατιστικών δεικτών, οι 
οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ετήσια βάση, στο επίπεδο της ΕΕ στο 
οποίο μετράται η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς·

 πιστεύει ότι οι ενώσεις καταναλωτών θα πρέπει να υποστηρίζονται, όμως, 
ταυτόχρονα, ζητεί μεγαλύτερη ατομική συμμετοχή και, ειδικότερα, βελτίωση της 
χρήσης των εργαλείων πληροφορικής από τους καταναλωτές και δημιουργία μιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ολόκληρη την ΕΕ, με την οποία θα είναι δυνατή η 
υποβολή καταγγελιών, η ανταλλαγή και η λήψη πληροφοριών·

 ενθαρρύνει τη δημιουργία επιγραμμικών πλατφορμών και λογισμικών με στόχο την 
προσέγγιση καταναλωτών και εταιρειών στην αγορά·

 υποστηρίζει την ανάπτυξη διαδραστικών πλατφορμών για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και υλικού κατάρτισης για την εκπαίδευση των καταναλωτών και 
προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περισσότερο ευάλωτες ομάδες για να 
ενισχυθεί η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης 
Ιουνίου 2011, σχετικά με την επένδυση 
στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
στο προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να είναι 
σε θέση η Ένωση, αφενός, να εκπληρώσει 
τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 
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τουλάχιστον 5 % σε σχέση με το επίπεδο 
του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια 
περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης και της αρχής της 
αλληλεγγύης της Ένωσης· καλεί το 
Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει σαφώς 
ποιες από τις πολιτικές του 
προτεραιότητες ή ποια από τα σχέδιά του 
θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν 
εντελώς, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. τονίζει ότι ο προτεινόμενος συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος για 
τους καταναλωτές 2014-2020, ο οποίος 
ανέρχεται σε 197 εκατομμύρια ευρώ (σε 
τρέχουσες τιμές) είναι χαμηλός και 
επισημαίνει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική 
πρόταση αποτελεί μόνο μια ένδειξη προς 
τη νομοθετική αρχή και ότι το ύψος του 
δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού σχετικά με τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020·
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Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. φρονεί ότι το ποσό των 20,65 
εκατομμυρίων ευρώ για τις διοικητικές 
δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του προγράμματος είναι πολύ 
υψηλό και καλεί την Επιτροπή να 
δικαιολογήσει και να επανεξετάσει αυτές 
τις δαπάνες·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το συνολικό ποσό του προγράμματος είναι 197 εκατομμύρια ευρώ, τα 20,65 
εκατομμύρια ευρώ για τις διοικητικές δαπάνες ισοδυναμούν με περισσότερο από το 10% του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να 
προβλεφθούν σε ένα πρόγραμμα για τους 
καταναλωτές για την περίοδο 2014 – 2020
(στο εξής «πρόγραμμα»), προκειμένου να 
παρέχεται ένα πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση δράσεων της Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο παρών 
κανονισμός παρέχει τη νομική βάση για τη 
λήψη μέτρων και την εφαρμογή του 
προγράμματος. Ο παρών κανονισμός έχει 
ως βάση και συνεχίζει τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
απόφασης αριθ. 1926/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(4) Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να 
προβλεφθούν σε ένα πρόγραμμα για τους 
καταναλωτές για την περίοδο 2014 – 2020
(στο εξής «πρόγραμμα»), προκειμένου να 
παρέχεται ένα πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση δράσεων της Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και την επακόλουθη 
αναθεώρησή του από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. ΧΧΧ/201Υ1, ο παρών κανονισμός 
παρέχει τη νομική βάση για τη λήψη 
μέτρων και την εφαρμογή του 
προγράμματος. Ο παρών κανονισμός έχει 
ως βάση και συνεχίζει τις δράσεις που 
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Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους 
καταναλωτές (2007-2013).

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
απόφασης αριθ. 1926/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους 
καταναλωτές (2007-2013).

___________
1 COM(2010)0815.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες.

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών και να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
σε ετήσια βάση και να κοινοποιούνται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης της πολιτικής 
για τους καταναλωτές, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν δείκτες. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει δέσμη 
κατάλληλων στατιστικών δεικτών σε 
επίπεδο Ένωσης, για παράδειγμα για τις 
διασυνοριακές πωλήσεις ή τις 
επιγραμμικές πωλήσεις, ούτως ώστε να 
αξιολογούνται τα αποτελέσματα και η 
πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της 
λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς.
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Αιτιολόγηση

Στόχος της πολιτικής των καταναλωτών είναι να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της 
Ενιαίας Αγοράς· για το λόγο αυτό, η πρόοδός της πρέπει να επίσης να μετράται, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι και άλλοι παράγοντες εκτός της πολιτικής για τους καταναλωτές συμβάλλουν 
στην Ενιαία Αγορά.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στο πνεύμα των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
διαφάνειας και της ευελιξίας κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος, η συνέχιση
της λειτουργίας του εκτελεστικού 
οργανισμού πρέπει να είναι επιτρεπτή 
μόνο στη βάση σαφούς θετικού 
αποτελέσματος μιας νέας ανεξάρτητης 
ανάλυσης της σχέσης κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Την περίοδο 2007-2013, διατέθηκαν 
περίπου 157 εκατομμύρια ευρώ (σε 
σταθερές τιμές 2011) για το πρόγραμμα 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής για τους καταναλωτές. Το 
προτεινόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
ύψους 175 εκατ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 
2011) για το πρόγραμμα για τους 
καταναλωτές 2014-2020 αντιπροσωπεύει 
μια μικρή αύξηση, ενώ η Ένωση 
χρειάζεται να υλοποιήσει αποτελεσματικά 
τις φιλοδοξίες της στον τομέα της 
πολιτικής για τους καταναλωτές, όπως 
παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 με 
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τίτλο: «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους 
καταναλωτές – Προώθηση της 
εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης», η 
οποία υποστηρίζεται από όλα τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης· 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Οι δαπάνες πόρων της Ένωσης και 
των κρατών μελών στους τομείς της 
ασφάλειας, της εκπαίδευσης και των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και της 
επιβολής τους πρέπει να συντονιστούν 
καλύτερα, για να εξασφαλιστούν η 
συμπληρωματικότητα, η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
ορατότητας καθώς και να επιτευχθούν 
καλύτερες δημοσιονομικές συνέργειες.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει την ικανότητα των εθνικών ενώσεων 
καταναλωτών, ιδίως στα κράτη μέλη με σχετικά ασθενέστερη καταναλωτική νοοτροπία, μέσω 
της καλύτερης συγκέντρωσης και του καλύτερου συντονισμού των πόρων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
υποστηρίζει το στόχο πολιτικής που 
συνίσταται στην τοποθέτηση του 
ενδυναμωμένου καταναλωτή στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα 
το επιτύχει συμβάλλοντας στην προστασία 
της υγείας, της ασφάλειας και των 
οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση 

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
υποστηρίζει το στόχο πολιτικής που 
συνίσταται στην τοποθέτηση του 
ενδυναμωμένου καταναλωτή στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα 
το επιτύχει συμβάλλοντας στην προστασία 
της υγείας, της ασφάλειας και των 
οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση 
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του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, 
στην εκπαίδευση και στην αυτοοργάνωση 
ώστε να διαφυλάττουν τα συμφέροντά 
τους. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει, θα 
υποστηρίζει και θα παρακολουθεί τις 
πολιτικές των κρατών μελών.

του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, 
στην εκπαίδευση και στην αυτοοργάνωση 
ώστε να διαφυλάττουν τα συμφέροντά 
τους. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει, θα 
υποστηρίζει και θα παρακολουθεί τις 
πολιτικές των κρατών μελών. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα συμπληρώνει άλλα μέσα και 
πολιτικές της Ένωσης και δημιουργεί 
συνέργειες με αυτά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
του πολυετούς προγράμματος 
«Δικαιώματα και Ιθαγένεια» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο 
περιλαμβάνει στους στόχους του, μεταξύ 
άλλων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών1.
________________
1Στόχος [(ε)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX./201Y [για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Δικαιώματα και 
Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020].

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και η 
συμμετοχή των καταναλωτών αποτελούν 
διατομεακές προτεραιότητες και, ως εκ 
τούτου, συμπεριλαμβάνονται με ρητό 
τρόπο, εφόσον είναι δυνατόν, σε όλους 
τους τομεακούς στόχους και όλες τις 
τομεακές δράσεις που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να αναβαθμίσει το προφίλ της απόλυτα ενημερωμένης 
συμμετοχής των καταναλωτών, δεδομένου ότι τελικός στόχος του προγράμματος είναι η 
τοποθέτηση του καταναλωτή στο επίκεντρο της Ενιαίας Αγοράς.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Διαπίστευσης Επιγραμμικών Εταιρειών, 
με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, 
της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας 
των καταναλωτών κατά την 
πραγματοποίηση επιγραμμικών 
οικονομικών συναλλαγών, μετά από 
ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαπίστευσης Επιγραμμικών Εταιρειών θα επέτρεπε στους καταναλωτές 
να ελέγχουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των εταιρειών, θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών και θα βελτίωνε τη διαφάνεια των επιγραμμικών συναλλαγών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για ολόκληρη την ΕΕ, με την 
οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να 
υποβάλλουν καταγγελίες, να 
ανταλλάσσουν και να λαμβάνουν 
πληροφορίες, να κατατάσσουν τα 
προϊόντα και να δέχονται συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων·

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία επιγραμμικών πλατφορμών και εργαλείων λογισμικού με στόχο την προσέγγιση 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην αγορά συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 
συμμετοχή.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλαίσιο χρηματοδότησης Προϋπολογισμός
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του παρόντος προγράμματος 
ανέρχεται σε 197.000.000 ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος, κατά την 
έννοια του σημείου [17] της διοργανικής 
συμφωνίας της XX/201Y μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
ζητήματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση1, ανέρχεται σε 197.000.000 
ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. Οι ετήσιες 
πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή.
________________
1 ΕΕ….

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα, με 
τους τρόπους διαχείρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Η Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα με 
τους τρόπους διαχείρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ή την 
τροποποιημένη εκδοχή του βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/201Y1.
________________
1 COM(2010)0815.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα 
εγκρίνοντας ετήσια προγράμματα εργασίας 
με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων στα 
οποία καθορίζονται τα στοιχεία που 
προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 και πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα 
εγκρίνοντας ετήσια προγράμματα εργασίας 
με τη μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκθέτουν τα 
στοιχεία που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 όπως 
αναθεωρήθηκε από τον κανονισμό 
ΧΧΧ/201Υ και πιο συγκεκριμένα:

α) οι προτεραιότητες εφαρμογής και οι 
δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των 
δημοσιονομικών πόρων·

α) τις προτεραιότητες εφαρμογής και τις 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής
κατανομής των δημοσιονομικών πόρων·

β) τα βασικά κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την επιλογή των προτάσεων που 
λαμβάνουν οικονομική συνεισφορά·

β) τα βασικά κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την επιλογή των προτάσεων που 
λαμβάνουν οικονομική συνεισφορά·

γ) το χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών και 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

γ) το χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών και 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

δ) όπου αρμόζει, η εξουσιοδότηση για τη 
χρήση εφάπαξ ποσών, τυποποιημένων 
κλιμάκων κόστους ανά μονάδα ή κατ’ 
αποκοπή χρηματοδότησης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002·

δ) στο μέτρο του δυνατού, η 
εξουσιοδότηση για τη χρήση εφάπαξ 
ποσών, τυποποιημένων κλιμάκων κόστους 
ανά μονάδα ή κατ’ αποκοπή 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, όπως αναθεωρήθηκε από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Υ·

ε) εφαρμόζονται τα κριτήρια αξιολόγησης 
τυχόν εξαιρετικής χρησιμότητας.

ε) εφαρμόζονται τα κριτήρια αξιολόγησης 
τυχόν εξαιρετικής χρησιμότητας. 

________________
1ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όχι αργότερα από τα μέσα του 2018 η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων (σε επίπεδο αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων), την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, ενόψει μιας 
απόφασης για την ανανέωση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. 
Η αξιολόγηση θα καλύπτει επίσης τα 
περιθώρια απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή του προγράμματος, 
τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των
στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η αξιολόγηση 
συνεκτιμά τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις 
του προγενέστερου προγράμματος.

2. Όχι αργότερα από τα μέσα του 2018 η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων (σε επίπεδο αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων), την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, ενόψει μιας 
απόφασης για την ανανέωση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. 
Η αξιολόγηση θα καλύπτει επίσης τα 
περιθώρια απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή του προγράμματος, 
τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των 
στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Συνεκτιμά, 
ακόμη, τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις του προγενέστερου 
προγράμματος. Βάσει της εν λόγω 
αξιολόγησης και, εφόσον κρίνεται
σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται να 
υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση 
του παρόντος κανονισμού.
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