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Τροπολογία 1
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1. πιστεύει ότι, σε καιρούς λιτότητας, ο 
περιορισμένος προϋπολογισμός της ΕΕ 
δεν πρέπει απλώς να μειωθεί, θέτοντας σε 
κίνδυνο τις ήδη ανειλημμένες 
υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί έξυπνα προκειμένου να 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, μέσω 
των αναγκαίων επενδύσεων και της 
ενίσχυσης της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, και να βοηθήσει τους ευρωπαίους
πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις στις 
δραστηριότητές τους που δημιουργούν 
απασχόληση και είναι βιώσιμες·

1. πιστεύει ότι, ιδίως σε καιρούς 
λιτότητας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί έξυπνα 
προκειμένου να τονώσει την οικονομική 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί  μέσω των αναγκαίων 
επενδύσεων και της ενίσχυσης της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και με 
στόχο να βοηθηθούν οι ευρωπαίοι 
πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις στις 
δραστηριότητές τους που δημιουργούν 
απασχόληση και είναι βιώσιμες·

Or. da

Τροπολογία 2
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1. πιστεύει ότι, σε καιρούς λιτότητας, ο 
περιορισμένος προϋπολογισμός της ΕΕ 
δεν πρέπει απλώς να μειωθεί, θέτοντας σε 
κίνδυνο τις ήδη ανειλημμένες 
υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί έξυπνα προκειμένου να 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, μέσω 
των αναγκαίων επενδύσεων και της 
ενίσχυσης της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς, και να βοηθήσει τους ευρωπαίους
πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις στις 
δραστηριότητές τους που δημιουργούν 

1. πιστεύει ότι, σε καιρούς λιτότητας, ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν πρέπει να 
αυξηθεί, αλλά ότι χρειάζεται μια 
επανεξέταση και αναδιάρθρωση των 
υφισταμένων πιστώσεων ώστε να 
μπορέσει να χρησιμοποιηθεί έξυπνα ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ και να μην 
τεθούν σε κίνδυνο οι ήδη ανειλημμένες 
υποχρεώσεις, με στόχο να τονωθεί η
οικονομική ανάπτυξη, να ενισχυθεί η
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και να 
βοηθηθούν οι ευρωπαίοι πολίτες, 
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απασχόληση και είναι βιώσιμες· καταναλωτές και επιχειρήσεις στις 
δραστηριότητές τους που δημιουργούν 
απασχόληση και είναι βιώσιμες·

Or. nl

Τροπολογία 3
Edvard Kožušník

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό για τη λειτουργία και 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
στους τομείς της κοινοποίησης, της 
πιστοποίησης και της τομεακής 
προσέγγισης (θέσεις 02 01 04 04 και 02 03 
01 του προϋπολογισμού)· αναμένει από τη 
δέσμη μέτρων τυποποίησης της Επιτροπής 
να ανταποκριθεί στο αίτημά του για ένα 
περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα 
τυποποίησης της ΕΕ και ένα περισσότερο 
βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης για την 
ανάπτυξη προτύπων·

2. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό για τη λειτουργία και 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
στους τομείς της κοινοποίησης, της 
πιστοποίησης και της τομεακής 
προσέγγισης (θέσεις 02 01 04 01 και 02 03 
01 του προϋπολογισμού)· τονίζει ότι το 
νέο κανονιστικό πλαίσιο για την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση μπορεί να 
οδηγήσει σε ένα περισσότερο 
ολοκληρωμένο σύστημα τυποποίησης της 
ΕΕ και ένα περισσότερο βιώσιμο σύστημα 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 4
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 
του δοκιμαστικού σχεδίου «Φόρουμ 
ενιαίας αγοράς» (SMF· άρθρο 12 02 03 του 
προϋπολογισμού), που διοργανώνεται από 

5. ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 
του δοκιμαστικού σχεδίου «Φόρουμ 
ενιαίας αγοράς» (SMF· άρθρο 12 02 03 του 
προϋπολογισμού), που διοργανώνεται από 
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κοινού από την Επιτροπή και την 
Προεδρία του Συμβουλίου και 
συγκεντρώνει ενδιαφερομένους από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, 
την κοινωνία των πολιτών και τον κόσμο 
των επιχειρήσεων, με στόχο την 
αξιολόγηση της προόδου στο θέμα της 
νέας ώθησης της ενιαίας αγοράς, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών 
των ευρωπαίων πολιτών·

κοινού από την Επιτροπή και την 
Προεδρία του Συμβουλίου και 
συγκεντρώνει ενδιαφερομένους από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, 
την κοινωνία των πολιτών και τον κόσμο 
των επιχειρήσεων, με στόχο την 
αξιολόγηση της προόδου στο θέμα της 
νέας ώθησης της ενιαίας αγοράς, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών 
των ευρωπαίων πολιτών· αναγνωρίζει και 
επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης και 
επανεξέτασης του καταλόγου των «20 
κυριότερων αιτίων ανησυχίας»· ζητεί να 
εξετάζονται τακτικά οι «20 κυριότερες 
αιτίες ανησυχίας» στο Φόρουμ Ενιαίας 
Αγοράς και να χρησιμοποιούνται σαν 
επαληθεύσιμοι δείκτες για την 
αξιολόγηση και παρακολούθηση των 
εξελίξεων της ενιαίας αγορά σε σχέση με 
τους ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 
του δοκιμαστικού σχεδίου «Φόρουμ 
ενιαίας αγοράς» (SMF· άρθρο 12 02 03 του 
προϋπολογισμού), που διοργανώνεται από 
κοινού από την Επιτροπή και την 
Προεδρία του Συμβουλίου και 
συγκεντρώνει ενδιαφερομένους από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, 
την κοινωνία των πολιτών και τον κόσμο 
των επιχειρήσεων, με στόχο την 
αξιολόγηση της προόδου στο θέμα της 
νέας ώθησης της ενιαίας αγοράς, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 

5. ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 
του δοκιμαστικού σχεδίου «Φόρουμ 
ενιαίας αγοράς» (SMF· άρθρο 12 02 03 του 
προϋπολογισμού), που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο από κοινού από την Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και την 
Προεδρία του Συμβουλίου και 
συγκεντρώνει ενδιαφερομένους από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, 
την κοινωνία των πολιτών και τον κόσμο 
των επιχειρήσεων, με στόχο την 
αξιολόγηση της προόδου στο θέμα της 
νέας ώθησης της ενιαίας αγοράς, την 
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αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών 
των ευρωπαίων πολιτών·

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών 
των ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 6
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν 
διατέθηκαν χρηματικοί πόροι στις 
αναλήψεις υποχρεώσεων για το SOLVIT 
και για τις υπηρεσίες υποστήριξης της 
ενιαίας αγοράς (άρθρο 12 02 02 του 
προϋπολογισμού)· θεωρεί ότι το δίκτυο 
SOLVIT αποτελεί έναν αποτελεσματικό 
δωρεάν εξωδικαστικό μηχανισμό 
διευθέτησης διαφορών, ο οποίος πρέπει να 
υποστηριχτεί με δραστηριότητες 
κατάρτισης και προώθησης σε όλα τα 
κράτη μέλη·

6. ανησυχεί για τη μείωση των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για 
το SOLVIT και για τις υπηρεσίες 
υποστήριξης της ενιαίας αγοράς (άρθρο 12 
02 02 του προϋπολογισμού)· θεωρεί ότι το 
δίκτυο SOLVIT αποτελεί έναν 
αποτελεσματικό δωρεάν εξωδικαστικό 
μηχανισμό διευθέτησης διαφορών, ο 
οποίος πρέπει να υποστηριχτεί με 
δραστηριότητες κατάρτισης και 
προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. da

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συγχρηματοδοτήσουν περαιτέρω κοινές 
δράσεις παρακολούθησης της αγοράς·
αναγνωρίζει τον ρόλο των τελωνείων στην 
παρακολούθηση της αγοράς και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας 

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συγχρηματοδοτήσουν περαιτέρω κοινές 
δράσεις παρακολούθησης της αγοράς·
αναγνωρίζει τον ρόλο των τελωνείων στην 
παρακολούθηση της αγοράς και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας 
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ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και τις 
αρχές παρακολούθησης της αγοράς· καλεί 
τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Τελωνεία 2013 (θέση 14 01 04 02 και 
άρθρο 14 04 02 του προϋπολογισμού)·

ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και τις 
αρχές παρακολούθησης της αγοράς, με 
προώθηση της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών και της τεχνικής συνδρομής·
καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Τελωνεία 2013 (θέση 14 01 04 02 και 
άρθρο 14 04 02 του προϋπολογισμού), με 
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των 
εξωτερικών συνόρων και στην 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της 
απάτης·

Or. lt

Τροπολογία 8
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συγχρηματοδοτήσουν περαιτέρω κοινές 
δράσεις παρακολούθησης της αγοράς·
αναγνωρίζει τον ρόλο των τελωνείων στην 
παρακολούθηση της αγοράς και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας 
ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και τις 
αρχές παρακολούθησης της αγοράς· καλεί 
τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Τελωνεία 2013 (θέση 14 01 04 02 και 
άρθρο 14 04 02 του προϋπολογισμού)·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συγχρηματοδοτήσουν περαιτέρω κοινές 
δράσεις παρακολούθησης της αγοράς·
αναγνωρίζει τον ρόλο των τελωνείων στην 
παρακολούθηση της αγοράς και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας 
ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και τις 
αρχές παρακολούθησης της αγοράς, με 
προώθηση της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών και της τεχνικής συνδρομής ·
καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους 
αναγκαίους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
Τελωνεία 2013 (θέση 14 01 04 02 και 
άρθρο 14 04 02 του προϋπολογισμού) , με 
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των 
εξωτερικών συνόρων και στην 
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καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της 
απάτης ·

Or. lt

Τροπολογία 9
Edvard Kožušník

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

9. θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί το ποσό 
που διατίθεται για τη δράση της Ένωσης 
στον τομέα της πολιτικής για τους 
καταναλωτές (άρθρο 17 02 02 του 
προϋπολογισμού), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση των 
πραγματοποιούμενων ερευνών και 
μελετών αγοράς, και ειδικά οι πίνακες 
αποτελεσμάτων για τις αγορές 
καταναλωτικών προϊόντων· θεωρεί 
ευπρόσδεκτη την ενδιάμεση αξιολόγηση 
της στρατηγικής για την πολιτική 
καταναλωτών και του προγράμματος 
κοινοτικής δράσης και αναμένει τη 
χωριστή αξιολόγηση σχετικά με τις 
δράσεις επιμόρφωσης, ενημέρωσης και 
ενδυνάμωσης των καταναλωτών, η οποία 
έχει προβλεφθεί για τον Ιούλιο του 2011·

9. θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί το ποσό 
που διατίθεται για τη δράση της Ένωσης 
στον τομέα της πολιτικής για τους 
καταναλωτές (άρθρο 17 02 02 του 
προϋπολογισμού), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση των 
πραγματοποιούμενων ερευνών και 
μελετών αγοράς, και ειδικά οι πίνακες 
αποτελεσμάτων για τις αγορές 
καταναλωτικών προϊόντων· θεωρεί 
ευπρόσδεκτη την ενδιάμεση αξιολόγηση 
της στρατηγικής για την πολιτική 
καταναλωτών και του προγράμματος 
κοινοτικής δράσης και αναμένει τη 
χωριστή αξιολόγηση σχετικά με τις 
δράσεις επιμόρφωσης, ενημέρωσης και 
ενδυνάμωσης των καταναλωτών, η οποία 
έχει προβλεφθεί για τον Ιούλιο του 2011·

Or. en

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

10. σημειώνει τα κυριότερα πορίσματα της 
πρόσφατης αξιολόγησης για τη λειτουργία 

10. σημειώνει τα κυριότερα πορίσματα της 
πρόσφατης αξιολόγησης για τη λειτουργία 
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του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών (ECC), ιδίως όσον αφορά 
τους μέχρι στιγμής περιορισμένους 
διαθέσιμους πόρους και τα προτεινόμενα 
για το μέλλον κίνητρα βάσει επιδόσεων·
διατηρεί την υποστήριξή του προς το 
δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC) και αναμένει την 
επικείμενη αξιολόγηση και αποτίμηση 
της αποτελεσματικότητάς του.

του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών (ECC), ιδίως όσον αφορά 
τους μέχρι στιγμής περιορισμένους 
διαθέσιμους πόρους και τα προτεινόμενα 
για το μέλλον κίνητρα βάσει επιδόσεων·
διατηρεί την υποστήριξή του προς το 
δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), το οποίο επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι θα προσδιοριστούν 
και θα εφαρμοστούν στα κράτη μέλη 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί συνεργασίας 
για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
προστασία των καταναλωτών·

Or. lt

Τροπολογία 11
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

10. σημειώνει τα κυριότερα πορίσματα της 
πρόσφατης αξιολόγησης για τη λειτουργία 
του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών (ECC), ιδίως όσον αφορά 
τους μέχρι στιγμής περιορισμένους 
διαθέσιμους πόρους και τα προτεινόμενα 
για το μέλλον κίνητρα βάσει επιδόσεων·
διατηρεί την υποστήριξή του προς το 
δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC) και αναμένει την 
επικείμενη αξιολόγηση και αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητάς του.

10. σημειώνει τα κυριότερα πορίσματα της 
πρόσφατης αξιολόγησης για τη λειτουργία 
του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών (ECC), ιδίως όσον αφορά 
τους μέχρι στιγμής περιορισμένους 
διαθέσιμους πόρους και τα προτεινόμενα 
για το μέλλον κίνητρα βάσει επιδόσεων·
διατηρεί την υποστήριξή του προς το 
δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), το οποίο επιδιώκει 
να εξασφαλίσει ότι θα προσδιοριστούν 
και θα εφαρμοστούν στα κράτη μέλη 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί συνεργασίας 
για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
προστασία των καταναλωτών·

Or. lt


