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Τροπολογία 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

 2. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
χρηματοδότηση του κεφαλαίου 02 03 του 
προσχεδίου προϋπολογισμού της 
Επιτροπής, όντας πεπεισμένο ότι η 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς είναι δυνατή εφόσον επέλθουν 
βελτιώσεις στους τομείς της κοινοποίησης 
και της πιστοποίησης· συντάσσεται επίσης 
με την άποψη ότι η χρηματοδότηση των 
τομέων της τυποποίησης και προσέγγισης 
των νομοθεσιών είναι δικαιολογημένη 
διότι αυτά τα μέτρα διευκολύνουν την 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και καταστούν δυνατή την 
παροχή ασφαλέστερων προϊόντων και 
υπηρεσιών στους ευρωπαίους 
καταναλωτές·

2. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
χρηματοδότηση του κεφαλαίου 02 03 του 
προσχεδίου προϋπολογισμού της 
Επιτροπής, όντας πεπεισμένο ότι η 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, χωρίς να περιορίζεται επ΄ ουδενί 
η δυνατότητα των κρατών μελών να 
πρωτοστατούν στον καθορισμό 
υποχρεωτικών προτύπων σε τομείς όπως 
η ασφάλεια των τροφίμων, η καλή 
μεταχείριση των ζώων και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα, είναι δυνατή 
εφόσον επέλθουν βελτιώσεις στους τομείς 
της κοινοποίησης και της πιστοποίησης
συντάσσεται επίσης με την άποψη ότι η 
χρηματοδότηση των τομέων της 
τυποποίησης και προσέγγισης των 
νομοθεσιών είναι δικαιολογημένη διότι 
αυτά τα μέτρα διευκολύνουν την 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και καταστούν δυνατή την 
παροχή ασφαλέστερων προϊόντων και 
υπηρεσιών στους ευρωπαίους 
καταναλωτές·

Or. xm

Τροπολογία 2
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να υπάρξει χρηματοδότηση του 
προτύπου σχεδίου με την ονομασία 

5. ζητεί να υπάρξει χρηματοδότηση του 
προτύπου σχεδίου με την ονομασία 
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«φόρουμ ενιαίας αγοράς», μιας ετήσιας 
εκδήλωσης που συγκεντρώνει 
εκπροσώπους οργάνων της ΕΕ, κρατών 
μελών και λοιπών φορέων με σκοπό την 
θεμελίωση μιας ισχυρότερης δέσμευσης 
υπέρ της μεταφοράς και της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς, 
παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ένα βήμα 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
εθνικών διοικήσεων· ζητεί επιπλέον να 
υπάρξει χρηματοδότηση προτύπου 
σχεδίου το οποίο, με τη μορφή 
ανεξάρτητης έρευνας, θα προσδιορίζει 
τους 20 κυριότερους λόγους 
δυσαρέσκειας και ενόχλησης για πολίτες 
και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, στην 
εσωτερική αγορά·

«φόρουμ ενιαίας αγοράς», μιας ετήσιας 
εκδήλωσης που πρέπει να λαμβάνει χώρα 
μια φορά το χρόνο στο κράτος μέλος που 
ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου και 
να συγκεντρώνει εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των ενώσεων 
καταναλωτών, καθώς και εκπροσώπους 
των κρατών μελών και των οργάνων της 
ΕΕ με σκοπό την θεμελίωση μιας σαφούς
δέσμευσης υπέρ της μεταφοράς και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ενιαίας
αγοράς· εκτιμά ότι σκοπός της 
εκδήλωσης αυτής πρέπει να είναι η 
αντιμετώπιση της εσφαλμένης 
μεταφοράς, της κακής εφαρμογής ή της 
απουσίας εφαρμογής της νομοθεσίας της 
ενιαίας αγοράς μέσω της βελτίωσης του 
συντονισμού και της διακυβέρνησης της 
ενιαίας αγοράς· εκτιμά ότι η εκδήλωση 
αυτή πρέπει να αποτελέσει σημαντική 
πλατφόρμα ανταλλαγής των βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών καθώς και ενημέρωσης των 
πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους 
στην ενιαία αγορά· εκτιμά επιπλέον ότι 
πρέπει οι 20 μεγαλύτερες ανησυχίες, 
προκλήσεις και ευκαιρίες για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις που έχει αναγνωρίσει 
η Επιτροπή να αποτελέσουν ένα από τα 
θέματα της εκδήλωσης αυτής· θεωρεί δε 
ότι είναι απαραίτητη η σύσταση ομάδας 
εργασίας, αποτελούμενης από μέλη των 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής και της 
τρέχουσας Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ, η οποία θα ασχοληθεί με τις 
λεπτομέρειες της διοργάνωσης της 
εκδήλωσης·

Or. en
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Τροπολογία 3
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η ελαφρά αύξηση του ποσού, 
που διατίθεται στη γραμμή του 
προϋπολογισμού 14 04 02 , 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, η υποστήριξη της 
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της 
απάτης και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των τελωνειακών 
συστημάτων· τάσσεται υπέρ της επίτευξης 
των στόχων του προγράμματος μέσω της 
βελτίωσης του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και τεχνογνωσίας και της 
παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας·

6. θεωρεί ότι η ελαφρά αύξηση του ποσού 
που διατίθεται στη γραμμή του 
προϋπολογισμού 14 04 02 , 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, η υποστήριξη της 
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της 
απάτης και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των τελωνειακών 
συστημάτων· τάσσεται υπέρ της επίτευξης 
των στόχων του προγράμματος μέσω της 
βελτίωσης του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και τεχνογνωσίας και της 
παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει την 
σπουδαιότητα των προγραμμάτων 
κατάρτισης των εθνικών τελωνειακών 
υπαλλήλων 
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Τροπολογία 4
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκτιμά ότι το ποσό που διατίθεται στη 
γραμμή του προϋπολογισμού 17 02 02 
στον τομέα της πολιτικής για τους 
καταναλωτές είναι δικαιολογημένο και 

7. εκτιμά ότι το ποσό που διατίθεται στη 
γραμμή του προϋπολογισμού 17 02 02 
στον τομέα της πολιτικής για τους 
καταναλωτές είναι δικαιολογημένο και 
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επαρκές προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
εσωτερική αγορά με ασφαλή προϊόντα και 
υπηρεσίες αλλά και με ίσα δικαιώματα για 
όλους τους καταναλωτές· τονίζει πόσο 
σημαντική είναι η στενή συνεργασία 
μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και 
της Ινδίας, για μια αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των μηχανισμών, προκειμένου 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών· παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναπτύξει βάση γνώσεων και 
προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της 
εποπτείας της αγοράς· θεωρεί επιπλέον ότι 
οι κοινές προσπάθειες στον τομέα της 
εκπαίδευσης των καταναλωτών, ιδίως όσον 
αφορά τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, 
αποτελούν προτεραιότητα·

επαρκές προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
εσωτερική αγορά με ασφαλή προϊόντα και 
υπηρεσίες αλλά και με ίσα δικαιώματα για 
όλους τους καταναλωτές· τονίζει πόσο 
σημαντική είναι η στενή συνεργασία 
μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και 
της Ινδίας, για μια αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των μηχανισμών, προκειμένου 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών· παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναπτύξει βάση γνώσεων και 
προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της 
εποπτείας της αγοράς· θεωρεί επιπλέον ότι 
οι κοινές προσπάθειες στον τομέα της
εκπαίδευσης των καταναλωτών, ιδίως όσον 
αφορά τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, 
αποτελούν προτεραιότητα· καλεί εξάλλου 
την Επιτροπή να στηρίξει την λειτουργία 
του δικτύου συνεργασίας για την 
προστασία των καταναλωτών (CPC) 
προκειμένου να καταστεί δυνατή μια
πλέον αποτελεσματική χρήση των 
μηχανισμών συνεργασίας CPC από τις 
αρχές επιβολής του νόμου στο τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών στα 
κράτη μέλη. υπενθυμίζει ότι το Δίκτυο 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 
χρειάζεται επαρκείς πόρους για να 
προαγάγει αποτελεσματικά την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά· επισημαίνει τον σημαντικό 
ρόλο των ενώσεων καταναλωτών στην 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των 
πολιτών της Ένωσης και τάσσεται υπέρ 
της χρηματοδότησης των σχεδίων τους.
ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, να δοθεί 
παράταση στο πρόγραμμα TRACE, το 
οποίο παρέχει με τις εκπαιδευτικές του 
δραστηριότητες στις ενώσεις των 
καταναλωτών τα μέσα για να 
οικοδομήσουν ισχυρά και 
αποτελεσματικά όργανα και δίκτυα· 

Or. en
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