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Τροπολογία 1
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει με ικανοποίηση την αύξηση 
του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών στον τίτλο 12· εκφράζει 
ανησυχία για το χαμηλό ποσοστό 
εκτέλεσης στον τομέα τις πολιτικής για 
τους καταναλωτές και καλεί την Επιτροπή 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
βελτιωθεί η αξιοπιστία των προγνώσεων 
σχετικά με τις ανάγκες όσον αφορά τις 
πληρωμές·

1. σημειώνει με ικανοποίηση την αύξηση 
του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών στον τίτλο 12· επισημαίνει, εν 
τούτοις, το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης  
για την γραμμή 17 02 04 του 
προϋπολογισμού, που είχε αρνητική 
επίπτωση στο μέσο ποσοστό εκτέλεσης 
στον τομέα τις πολιτικής για τους 
καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη να 
μπορεί η Επιτροπή να βασίζεται σε 
αποτελεσματικότερους μηχανισμούς 
πρόβλεψης για τις ανάγκες πληρωμών, 
προκειμένου να βελτιωθεί η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού· χαιρετίζει την πρόοδο 
που η Επιτροπή σημείωσε το 2011 ως 
προς το θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 2
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των 
καταναλωτών, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι ικανότητές τους ως προς 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·  παρά 
τις προαναφερθείσες ελλείψεις εκτέλεσης 
και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες 
θετικές εξελίξεις ως προς την πτυχή 
αυτή, επαναλαμβάνει λοιπόν την 
υποστήριξή του για το πιλοτικό 
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πρόγραμμα για τη διαφάνεια και την 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών που θεσπίστηκε το 2010· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για τον εντοπισμό των βέλτιστων τρόπων 
δαπάνης των χορηγηθέντων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 3
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να οργανώσει 
εργαστήρια στα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που 
συναντούν οι εθνικές διοικήσεις κατά την 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για 
την εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η εν 
λόγω πρωτοβουλία θα έχει θετικό 
αντίκτυπο στις επιδόσεις εφαρμογής·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να οργανώσει 
εργαστήρια στα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που 
συναντούν οι εθνικές διοικήσεις κατά την 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για 
την εσωτερική αγορά· παρατηρεί, ωστόσο, 
ότι τα εργαστήρια παράγουν πραγματικά 
αποτελέσματα όταν οι γνώσεις που 
μεταδίδονται και η κατανόηση των 
διδαχθέντων θεμάτων υποβάλλονται 
τακτικά σε έλεγχο και αξιολόγηση·

Or. de

Τροπολογία 4
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει την παράκλησή του 
προς την Επιτροπή να αναλύσει την 
αποτελεσματικότητα των σημερινών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης για 
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ΜΜΕ και να ερευνήσει την ανάπτυξη 
νέων κοινών χρηματοδοτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 5
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your 
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας·

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· τονίζει ότι το SOLVIT έχει 
αποδειχτεί αποτελεσματικό για την 
επίλυση προβλημάτων τα οποία οι 
πολίτες αντιμετωπίζουν, όπως η 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3



PE480.760v02-00 6/16 AM\890858EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your 
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας·

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your 
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας· εκφράζει την άποψη 
ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να παραταθούν 
και ότι η παροχή δημόσιων πληροφοριών 
μέσω της διαδικτυακής πύλης «Your 
Europe Portal», πρέπει να επεκταθεί·

Or. pl

Τροπολογία 7
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your 
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού και κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα για το SOLVIT, τη 
διαδικτυακή πύλη "Your Europe Portal " 
και όλα τα άλλα εργαλεία που 



AM\890858EL.doc 7/16 PE480.760v02-00

EL

καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας·

χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερική αγοράς στην 
πράξη  εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 8
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your 
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας·

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία 
που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση 
του SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», 
ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της εν 
προκειμένω· υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει 
τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού για το SOLVIT· 
εκφράζει επιδοκιμασία για την 
αναμορφωμένη διαδικτυακή πύλη «Your 
Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία 
καταχώρηση που παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε 
διαφόρους τομείς και σε υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει περαιτέρω μέτρα προώθησης  της 
διαδικτυακής πύλης "Your Europe 
Portal", που εξακολουθεί να υστερεί 
ελλείψει επαρκούς διαφήμισης·

Or. en
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Τροπολογία 9
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη 
μελέτη που ανατέθηκε για να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά του· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να 
αναλάβει δράση, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και να καταστεί το ECC-Net γνωστότερο 
στους καταναλωτές·

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη 
μελέτη που ανατέθηκε για να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά του· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να 
αναλάβει δράση, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και να διασφαλιστεί σταθερή 
χρηματοδότηση για το δίκτυο· τονίζει τη 
σημασία της μεγαλύτερης 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
όσον αφορά το ECC-Net · χαιρετίζει 
θερμά τις σχετικές δραστηριότητες της 
Επιτροπής, όπως εκστρατείες των μέσων 
ενημέρωσης και μέτρα βελτιστοποίησης 
των μηχανών αναζήτησης· 

Or. en

Τροπολογία 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη 
μελέτη που ανατέθηκε για να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά του· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να 

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη 
μελέτη που ανατέθηκε για να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά του· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να 
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αναλάβει δράση, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και να καταστεί το ECC-Net γνωστότερο
στους καταναλωτές·

αναλάβει δράση, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και να καταστούν οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται από το ECC-Net 
γνωστότερες στους καταναλωτές·

Or. pl

Τροπολογία 11
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη 
μελέτη που ανατέθηκε για να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά του· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να 
αναλάβει δράση, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και να καταστεί το ECC-Net γνωστότερο 
στους καταναλωτές·

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη 
μελέτη που ανατέθηκε για να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητά του· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να 
αναλάβει δράση, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 12
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. παρατηρεί ότι οι πολίτες 
εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να 
αγνοούν το SOLVIT, την πύλη 'Your
Europe' και το ECC Network, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η 
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αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης 
σχετικά με την εσωτερική αγορά και τις 
ευκαιρίες που προσφέρει· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, να λάβει αφενός 
μέτρα γενικής ενημέρωσης, π. χ. μέσω 
της σχολικής εκπαίδευσης, και, αφετέρου, 
να αναλάβει ειδικές δραστηριότητες 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με αγαθά 
ή υπηρεσίες, π. χ για αυτοκίνητα σε 
λέσχες αυτοκινήτου και σχολές οδήγησης 
στα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
καταστάσεις λογαριασμών των κρατών 
μελών για το σκοπό των παραδοσιακών 
ιδίων πόρων είναι ακριβείς και να 
ενισχύσει την εθνική τελωνειακή 
επιτήρηση, ούτως ώστε να αποφευχθούν τα 
σφάλματα στα ποσά των ιδίων πόρων που 
συγκεντρώνονται, σύμφωνα με τη 
σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(σημείο 2.21)·

5. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
καταστάσεις λογαριασμών των κρατών 
μελών για το σκοπό των παραδοσιακών 
ιδίων πόρων είναι ακριβείς και να 
ενισχύσει την εθνική τελωνειακή 
επιτήρηση, ούτως ώστε να αποφευχθούν τα 
σφάλματα στα ποσά των ιδίων πόρων που 
συγκεντρώνονται, σύμφωνα με τη 
σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(σημείο 2.21)· ενθαρρύνει, συνεπώς, την 
Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω 
προσπάθειες με στόχο την απλοποίηση 
του νομικού πλαισίου, ιδίως προκειμένου 
να λυθούν τα εναπομένοντα προβλήματα 
σε ορισμένα συστήματα ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 14
Iliana Ivanova
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την περιπλοκότητα των 
κανόνων ως κυριότερη πηγή λαθών στο 
κεφάλαιο "Έρευνα και άλλες πολιτικές"· 
ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει 
διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ απλοποίησης 
και ελέγχου, ούτως ώστε να μειωθεί το 
διοικητικό βάρος για τις ΜΜΕ· τονίζει 
την περιπλοκότητα των κανόνων για τη 
σύναψη των δημοσίων συμβάσεων και 
συνιστά ως εκ τούτου την απλοποίησή 
τους, ούτως ώστε να μειωθεί ο συνολικός 
αριθμός λαθών·

Or. en

Τροπολογία 15
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
μερική αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων εποπτείας και ελέγχου της 
Επιτροπής· επισημαίνει ότι ορισμένα 
λάθη που ανακαλύφθηκαν από το
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχαν εντοπιστεί 
από την Επιτροπή και υπογραμμίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση των 
σημερινών συστημάτων ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 16
Ildikó Gáll-Pelcz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
την Επιτροπή να διαβιβάζει κάθε χρόνο 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια 
λεπτομερέστερη περιγραφή δαπανών για 
κάθε κονδύλιο του προϋπολογισμού, σε 
σύγκριση με τις παρατηρήσεις που έχουν 
γίνει σχετικά με το κονδύλιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί, παρά τις δικαιολογημένες 
επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 
μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
χρηματοπιστωτικό μέσο κλειδί για την 
περαιτέρω προώθηση του δυναμικού 
βιοτεχνιών και καταστημάτων λιανικής 
πώλησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία 
του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ και να προωθήσει περαιτέρω την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
της Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα·
_______________
1 Ειδική έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αριθ. 4/2011 σχετικά με τον 
"έλεγχο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ".

Or. en
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Τροπολογία 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική 
έκθεση αριθ.13/2011 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με θέμα: "Εξασφαλίζει ο 
έλεγχος στο πλαίσιο του τελωνειακού 
καθεστώτος 42 την πρόληψη και τον 
εντοπισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα 
του ΦΠΑ;" προκειμένου να προληφθούν 
σημαντικές απώλειες εις βάρος των 
εθνικών προϋπολογισμών εξ αιτίας 
φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ, 
καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει 
περαιτέρω το κανονιστικό πλαίσιο της 
Ένωσης· επιπλέον, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ενιαία διαχείριση της 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ από τις 
τελωνειακές αρχές. καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο 
αποτελεσματικότερο·

Or. en

Τροπολογία 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ενέκρινε ειδικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την παροχή κρατικών ενισχύσεων 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
περιπτώσεις επείγουσας 
χρηματοπιστωτικής κρίσεως· λαμβάνει 
υπό σημείωση την εκτίμηση του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή 
αντέδρασε αποτελεσματικά στην 
χρηματοπιστωτική κρίση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συνεχίσει να εγγυάται το 
συμβιβάσιμο των κρατικών ενισχύσεων 
με τους στόχους που καθορίζονται στη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβει 
ρεαλιστή θέση ως προς τις στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού και τις επιπτώσεις στο 
εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την αξιολόγησή της σχετικά με τον εκ 
των υστέρων αντίκτυπο των κρατικών 
ενισχύσεων και του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων στις εταιρείες, τις 
αγορές και την οικονομία συνολικά· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η νομική ασφάλεια των 
ενδιαφερομένων με ταχύτερες και 
αποτελεσματικότερες διαδικασίες 
εξέτασης παραπόνων·

Or. en

Τροπολογία 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπενθυμίζει τις ευθύνες των κρατών 
μελών δυνάμει του άρθρου 317 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθήκον 
τους να ενισχύσουν τα συστήματα 
ελέγχου ως προς την επαλήθευση της 
διαχείρισης πριν από την πιστοποίηση 
των δαπανών προς την Επιτροπή και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της για τις 
ετήσιες περιλήψεις, που αποτελούν 
πολύτιμη πηγή επιβεβαιωτικών 
στοιχείων·

Or. en
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Τροπολογία 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. καλεί την Επιτροπή, παραπέμποντας 
στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για 
την “Ευρώπη 2020”», να συνεχίσει να 
συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να 
διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές 
δραστηριότητες προγραμματισμού στην 
Ένωση θα σέβονται τις αρχές της 
απλοποίησης, της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και της 
λογοδοσίας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να επικεντρώνονται σε στόχους 
που να είναι "SMART"(συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και 
χρονικά προσδιορισμένοι) όταν 
σχεδιάζουν προγράμματα δαπάνης της 
Ένωσης, και ταυτόχρονα να λαμβάνουν 
υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους της 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 22
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας
υπόψη της αύξηση της αναλογίας των εκ 
των προτέρων πληρωμών 
(προχρηματοδοτήσεων) στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, να 
αναπροσαρμόσει κατάλληλα τους 
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λογιστικούς κανόνες και την εποπτεία, 
ούτως ώστε να προληφθεί η σπατάλη των 
χρημάτων των φορολογουμένων· 
λαμβάνει υπό σημείωση την έλλειψη 
επαρκούς ανάλυσης των διαφορών 
μεταξύ των προγραμματισμένων στόχων 
και των επιτευγμάτων καθώς και τη 
διαπίστωση ότι στο πλαίσιο της υποβολής 
εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα 
δεν έχει συμπεριληφθεί ο οικονομικός και 
αποδοτικός χαρακτήρας των δαπανών.

Or. en


