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Τροπολογία 1
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει την αύξηση των κεφαλαίων 
12 01 και 12 02, την οποία θεωρεί 
αναγκαία λόγω των πλεονεκτημάτων της 
ενιαίας αγοράς για την οικονομία της ΕΕ 
στο σύνολό της, ιδίως στη φάση της 
οικονομικής ύφεσης· καλεί συνεπώς την
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τον 
τρόπο εξάλειψης των εναπομενόντων 
εμποδίων στην ενιαία αγορά, προκειμένου 
να αυξηθούν τα πλεονεκτήματα αυτά· 
τονίζει τη σημασία του τομέα των 
υπηρεσιών για την ενιαία αγορά και, ως εκ 
τούτου, κρίνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες1 αποτελεί βασική 
προτεραιότητα· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να ενισχύσει τις προσπάθειές της για μια 
βάσει στοιχείων πολιτική που θα εδράζεται 
στην ορθή γνώση της αγοράς, την 
οικονομική ανάλυση, καθώς και την 
επιλογή των κατάλληλων μέσων· ζητεί από 
την Επιτροπή επιπλέον να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και να αναπτύξει 
μια διοικητική κουλτούρα απλούστερων 
ρυθμίσεων και αποτελεσματικής επίλυσης 
των προβλημάτων· επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό τη σημασία εργαστηρίων, της 
ανταλλαγής υπαλλήλων και άλλων 
δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους 
υπαλλήλους και τους δικαστές σχετικά με 
την ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή 
των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

3. χαιρετίζει την ελαφρά αύξηση των 
κεφαλαίων 12 01 και 12 02, την οποία 
θεωρεί αναγκαία λόγω των 
πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς για 
την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, 
ιδίως στη φάση της οικονομικής ύφεσης· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για τον τρόπο εξάλειψης των 
εναπομενόντων εμποδίων στην ενιαία 
αγορά, προκειμένου να αυξηθούν τα 
πλεονεκτήματα αυτά· τονίζει τη σημασία 
του τομέα των υπηρεσιών για την ενιαία 
αγορά και, ως εκ τούτου, κρίνει ότι η 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες1

αποτελεί βασική προτεραιότητα· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
προσπάθειές της για μια βάσει στοιχείων 
πολιτική που θα εδράζεται στην ορθή 
γνώση της αγοράς, την οικονομική 
ανάλυση, καθώς και την επιλογή των 
κατάλληλων μέσων· ζητεί από την 
Επιτροπή επιπλέον να συνεργαστεί στενά 
με τα κράτη μέλη και να αναπτύξει μια 
διοικητική κουλτούρα απλούστερων 
ρυθμίσεων και αποτελεσματικής επίλυσης 
των προβλημάτων· τονίζει την ανάγκη να 
καταστούν  ηλεκτρονικές οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την 
εκτέλεση των οδηγιών και να 
απλουστευθούν οι διοικητικές
διατυπώσεις για την εκτέλεση των κύριων 
μέτρων και όχι να γίνεται απλώς μία 
αξιολόγηση εκ των υστέρων· επισημαίνει 
στο πλαίσιο αυτό τη σημασία 
εργαστηρίων, της ανταλλαγής υπαλλήλων 
και άλλων δραστηριοτήτων κατάρτισης για 

                                               
1 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36).
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τους υπαλλήλους και τους δικαστές
σχετικά με την ορθή μεταφορά, εφαρμογή 
και επιβολή των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς, που θα ενθαρρύνει την
απλοποίηση και θα εμποδίζει τη 
δημιουργία νέων φραγμών ·

Or. pt

Τροπολογία 2
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τη δημιουργία χωριστής 
γραμμής του προϋπολογισμού για το 
δίκτυο SOLVIT στον προϋπολογισμό του 
2009 και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυσή της 
στον προϋπολογισμό του 2010· καλεί τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν το ανθρώπινο 
δυναμικό και τα κονδύλια που διαθέτουν 
για το δίκτυο αυτό, που αποτελεί ένα από 
τα πλέον αποτελεσματικά εξωδικαστικά 
όργανα για την επίλυση των αντιδικιών 
ατελώς· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει 
τις προσπάθειές της για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης και 
προώθησης του δικτύου SOLVIT σε όλα 
τα κράτη μέλη· ενθαρρύνει επίσης την 
Επιτροπή να επιταχύνει την απλούστευση 
των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με 
την ενιαία αγορά· υποστηρίζει, ως εκ 
τούτου, την ιδέα των υπηρεσιών 
υποστήριξης της ενιαίας αγοράς με τη 
δημιουργία ιστοσελίδας με ενιαία 
καταχώρηση·

4. χαιρετίζει τη δημιουργία χωριστής 
γραμμής του προϋπολογισμού για το 
δίκτυο SOLVIT στον προϋπολογισμό του 
2009 και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυσή της 
στον προϋπολογισμό του 2010· καλεί τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν το ανθρώπινο 
δυναμικό και τα κονδύλια που διαθέτουν 
για το δίκτυο αυτό, που αποτελεί ένα από 
τα πλέον αποτελεσματικά εξωδικαστικά 
όργανα για την επίλυση των αντιδικιών 
ατελώς, αποφεύγοντας την εισροή 
υποθέσεων στο δικαιοδοτικό σύστημα το 
οποίο πολύ συχνά τείνει να γίνεται 
πολύπλοκο οι δε υπάρχοντες σε αυτό 
μηχανισμοί εξασφάλισης της άμυνας των 
ατόμων συχνά δυσχεραίνουν την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη·· ζητεί από την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 
για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και προώθησης του δικτύου 
SOLVIT σε όλα τα κράτη μέλη· 
ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
επιταχύνει την απλούστευση των διαφόρων 
υπηρεσιών που παρέχουν πληροφορίες και 
συμβουλές σχετικά με την ενιαία αγορά· 
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ιδέα των 
υπηρεσιών υποστήριξης της ενιαίας 
αγοράς με τη δημιουργία ιστοσελίδας με 
ενιαία καταχώρηση·
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Or. pt

Τροπολογία 3
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι το ποσό που διατίθεται στο 
κεφάλαιο 14 04, για το πρόγραμμα για τα 
τελωνεία 2013, είναι κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων σε αυτό τον τομέα 
πολιτικής, όπως είναι η ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας των 
εξωτερικών συνόρων, η υποστήριξη της 
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της 
απάτης και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των τελωνειακών 
συστημάτων· υπογραμμίζει ότι το 
πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων αυτών με τη βελτίωση του 
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, την προώθηση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση της 
ορθής εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας·

5. θεωρεί ότι η αύξηση του ποσού που 
διατίθεται στο κεφάλαιο 14 04, για το 
πρόγραμμα για τα τελωνεία 2013, είναι 
δικαιολογημένη και επαρκής για την 
επίτευξη των στόχων σε αυτό τον τομέα 
πολιτικής, όπως είναι η ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας των 
εξωτερικών συνόρων  που τώρα είναι 
διευρυμένα, η υποστήριξη της 
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της 
απάτης και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των τελωνειακών 
συστημάτων· υπογραμμίζει ότι το 
πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων αυτών με τη βελτίωση του 
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, την προώθηση της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση της 
ορθής εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας·

Or. pt

Τροπολογία 4
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει το ρόλο της πολιτικής υπέρ 
των καταναλωτών στο κεφάλαιο 17 02 για 
την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς με 

6. επισημαίνει το ρόλο της πολιτικής υπέρ 
των καταναλωτών στο κεφάλαιο 17 02 για 
την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς με 
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ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, ίσα 
δικαιώματα για όλους τους καταναλωτές 
και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες· τονίζει τη σημασία της στενής
συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Κίνας, για μια 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 
μηχανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών, ιδίως στη φάση της 
οικονομικής ύφεσης· καλεί την Επιτροπή 
να αναπτύξει μια βάση γνώσεων, καθώς 
και προγράμματα κατάρτισης στον τομέα 
της εποπτείας της αγοράς, που θα 
ενισχύσουν τις υφιστάμενες δομές 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών· 
θεωρεί ότι οι κοινές προσπάθειες στον 
τομέα της εκπαίδευσης των καταναλωτών 
αποτελούν προτεραιότητα, ιδίως όσον
αφορά τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, 
ανεξάρτητα από την ηλικία και το 
μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών·

ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, ίσα 
δικαιώματα για όλους τους καταναλωτές 
και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες· σημειώνει ωστόσο την 
οπισθοχώρησή της που δεν συμβιβάζεται 
με το φιλόδοξο πρόγραμμα συνεργασίας 
μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, 
για μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 
μηχανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών, ιδίως στη φάση της 
οικονομικής ύφεσης· καλεί την Επιτροπή 
να αναπτύξει μια βάση γνώσεων, καθώς 
και προγράμματα κατάρτισης στον τομέα 
της εποπτείας της αγοράς, που θα 
ενισχύσουν τις υφιστάμενες δομές 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών· 
θεωρεί ότι οι κοινές προσπάθειες στον 
τομέα της εκπαίδευσης των καταναλωτών 
αποτελούν προτεραιότητα, ιδίως όσον 
αφορά τις χρηματοοικονομικές γνώσεις
και τους μηχανισμούς και δίκτυα 
επικοινωνίας, ανεξάρτητα από την ηλικία 
και το μορφωτικό επίπεδο των 
καταναλωτών·

Or. pt

Τροπολογία 5
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τη σημασία της 
παρακολούθησης των αγορών των 
καταναλωτών, μέσω της ενοποίησης ενός 
πίνακα αποτελεσμάτων και σχετικών 
μελετών της αγοράς με βάση τη συλλογή 

7. αναγνωρίζει και υπογραμμίζει τη 
σημασία της παρακολούθησης των αγορών 
των καταναλωτών, μέσω της ενοποίησης 
ενός πίνακα αποτελεσμάτων και σχετικών 
μελετών της αγοράς με βάση τη συλλογή 
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στοιχείων για τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών και τη λειτουργία των 
αγορών αυτών· ζητεί, συνεπώς, περαιτέρω 
προπαρασκευαστική δράση με την 
ονομασία «Μέτρα παρακολούθησης στον 
τομέα της πολιτικής υπέρ των 
καταναλωτών» που θα επιτρέψουν τη 
συνέχιση των υφιστάμενων ερευνών και 
μελετών και τη χρηματοδότηση περαιτέρω 
μελετών της αγοράς, που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα του 
πίνακα αποτελεσμάτων για τους 
καταναλωτές.

στοιχείων για τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών και τη λειτουργία των 
αγορών αυτών· ζητεί, συνεπώς, περαιτέρω 
προπαρασκευαστική δράση με την 
ονομασία «Μέτρα παρακολούθησης στον 
τομέα της πολιτικής υπέρ των 
καταναλωτών» που θα επιτρέψουν τη 
συνέχιση των υφιστάμενων ερευνών και 
μελετών και τη χρηματοδότηση περαιτέρω 
μελετών της αγοράς, που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα του 
πίνακα αποτελεσμάτων για τους 
καταναλωτές.

Or. pt


