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Τροπολογία 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, λόγω της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης και των 
δημοσιονομικών περικοπών που 
πραγματοποιούν τα περισσότερα κράτη 
μέλη, η ΕΕ πρέπει να φροντίσει να 
περιλάβει στον προϋπολογισμό της μόνον 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές 
που είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη των στόχων της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει, ωστόσο, ότι η εσωτερική 
αγορά αποτελεί τομέα πολιτικής που έχει 
ουσιαστική σημασία για την οικονομική 
ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το γεγονός αυτό 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
κατανομή των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί τη χρηματοδότηση της 
προπαρασκευαστικής ενέργειας «Φόρουμ 
για την Ενιαία Αγορά» (γραμμή 12 02 05 
του προϋπολογισμού), η οποία αποτελεί 
συνέχεια του δοκιμαστικού σχεδίου που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
προϋπολογισμών 2011 και 2012 (γραμμή 
12 02 03 του προϋπολογισμού)· η ετήσια 
αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται κατά 
προτίμηση στο κράτος μέλος το οποίο 
ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και, πριν από τη διεξαγωγή της, 
μπορούν να λαμβάνουν χώρα τοπικές 
προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις 
σχετικού περιεχομένου, οι οποίες 
διοργανώνονται από κοινού από την 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το κράτος μέλος το οποίο ασκεί την 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ· η 
εκδήλωση αυτή αποτελεί σημαντική 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών, καθώς στο πλαίσιό της 
ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά και 
εξετάζεται η κατάσταση των πραγμάτων 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 4
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων για την γραμμή 02 03 01 του 
προϋπολογισμού είναι κατά 4% 

3. σημειώνει ότι οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων για την γραμμή 02 03 01 του 
προϋπολογισμού είναι κατά 4% 
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υψηλότερες σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος και φρονεί ότι η 
αύξηση αυτή μπορεί να αποφευχθεί με 
τον καθορισμό των ορθών 
προτεραιοτήτων·

υψηλότερες σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος· προτείνει, για το λόγο 
αυτό, να διαγραφούν οι πιστώσεις που 
προβλέπονται για δύο εκδηλώσεις της 
Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με 
την τιμολόγηση και επιστροφή του 
κόστους φαρμακευτικών προϊόντων, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε 
να αποδείξει την προστιθέμενη αξία τους·

Or. en

Τροπολογία 5
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει τη δημιουργία της γραμμής 
02 03 04 02 του προϋπολογισμού η οποία 
θα επιτρέψει στους καταναλωτές και στις 
ΜΜΕ να συμμετέχουν περισσότερο στις 
διαδικασίες τυποποίησης·

4. τονίζει ότι οι εργασίες τυποποίησης 
πρέπει ουσιαστικά να αρχίζουν και να 
εκτελούνται από τη βιομηχανία, με τη 
στήριξη της γραμματείας τυποποίησης· 
προτείνει, για το λόγο αυτό, να μειωθούν 
κατά 5 εκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις 
που προορίζονται για εργασίες 
τυποποίησης στη γραμμή του 
προϋπολογισμού 02 03 04 01·
τονίζει τη σημασία της ενεργού 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών 
– ΜΜΕ, των καταναλωτών καθώς και 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων και 
των οργανώσεων εργαζομένων στη 
δημιουργία αυτών των προτύπων· 
επιδοκιμάζει, για το λόγο αυτό, τη 
δημιουργία της γραμμής 02 03 04 02 του 
προϋπολογισμού η οποία θα επιτρέψει 
στους ενδιαφερόμενους φορείς της 
κοινωνίας και στις ΜΜΕ να συμμετέχουν 
περισσότερο στις διαδικασίες 
τυποποίησης· προτείνει να αυξηθούν οι 
πιστώσεις αυτής της γραμμής του 
προϋπολογισμού κατά 5 εκατομμύρια 
ευρώ·
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Or. en

Τροπολογία 6
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συμφωνεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών 
για τη γραμμή 12 02 01 του 
προϋπολογισμού πρέπει να αυξηθούν για 
να καλύπτουν τις ανάγκες του 
Ευρωβαρόμετρου και της υπηρεσίας «Η 
Ευρώπη σου - Συμβουλές»· εκφράζει, 
όμως, επιφυλάξεις για τις πιστώσεις που 
προτείνονται για σπουδές στο πλαίσιο 
αυτής της γραμμής·

5. συμφωνεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών 
για τη γραμμή 12 02 01 του 
προϋπολογισμού πρέπει να αυξηθούν
εκφράζει, όμως, επιφυλάξεις για τις 
πιστώσεις που προτείνονται για σπουδές 
στο πλαίσιο αυτής της γραμμής·

Or. en

Τροπολογία 7
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. σημειώνει ότι οι υπηρεσίες που είναι 
αρμόδιες για τα μέσα SOLVIT, «Η 
Ευρώπη σου», «Η Ευρώπη σου –
Συμβουλές» και για το σύστημα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI) συνεργάζονται ήδη επί ορισμένων 
θεμάτων· τονίζει ότι, από την άποψη 
αυτή, θα ήταν καλύτερο να συγχωνευθούν 
σε μία γραμμή του προϋπολογισμού τα 
κονδύλια που προορίζονται για τα εν λόγω 
μέσα διακυβέρνησης· προτείνει να 
αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο ευρώ οι 
πιστώσεις που προορίζονται για αυτήν 
την ανανεωμένη γραμμή του 
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προϋπολογισμού, προκειμένου να 
καταστεί το SOLVIT πλήρως 
λειτουργικό·

Or. en

Τροπολογία 8
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση του 
«Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά», μιας 
εκδήλωσης που διοργανώνεται από 
κοινού από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Προεδρία του 
Συμβουλίου· υπογραμμίζει τη σημασία 
του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, το 
οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους 
πολιτών, επιχειρήσεων και οργανώσεων 
καταναλωτών καθώς και εκπροσώπους 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ με στόχο να επιτευχθεί 
σαφής δέσμευση σε σχέση με τη 
μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή 
της νομοθεσίας περί της ενιαίας αγοράς· 
φρονεί ότι, για την επίτευξη εύλογης 
αξιολόγησης και ουσιαστικού ελέγχου της 
ενιαίας αγοράς, το Φόρουμ για την Ενιαία 
Αγορά πρέπει να πραγματοποιείται στην 
αρχή και στο τέλος κάθε 
κοινοβουλευτικής περιόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι, πριν 
από τη διεξαγωγή του, μπορούν να 
λαμβάνουν χώρα ετησίως τοπικές 
προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις 
σχετικού περιεχομένου·

Or. en
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Τροπολογία 9
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι 
για δεύτερο κατά σειράν έτος δεν 
προβλέπονται πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων για τη γραμμή 12 02 02 του 
προϋπολογισμού που αφορά το 
πρόγραμμα SOLVIT και το σχέδιο 
δράσης για τις υπηρεσίες υποστήριξης 
της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι το 
πρόγραμμα SOLVIT αποτελεί μεν έναν 
αποτελεσματικό εξωδικαστικό μηχανισμό 
διευθέτησης διαφορών, εξακολουθεί 
όμως να χρειάζεται καλύτερη προβολή, 
προκειμένου οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις να μπορούν αν 
επωφελούνται από τις υπηρεσίες που 
προσφέρει, είναι δε απαραίτητο να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 
τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών 
υποστήριξης της ενιαίας αγοράς·

Or. en


