
 

Committee / Commission 
 

IMCO 

 

Meeting of  /  Réunion du 

30/08/2011 

 

BUDGETARY AMENDMENTS / 
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 

 
Rapporteur:  Edvard KOŽUŠNÍK 

 

 

 

 

EL EL 



 



 3

 

Σχέδιο τροπολογίας 7000 === IMCO/7000 ===

Κατάθεση: Edvard Kožušník, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Θέση 02 01 04 01 — Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στους τομείς της 
κοινοποίησης, της πιστοποίησης και της τομεακής προσέγγισης — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

Προϋπολογισμός 2011 
Σχέδιο προϋπολογισμού 

2012 
Θέση του Συμβουλίου 2012 Διαφορά Νέο ποσό 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό        

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Η σημασία που έχει η λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στους τομείς της 
κοινοποίησης, πιστοποίησης και της τομεακής προσέγγισης, επιτάσσει συνεχή χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 7001 === IMCO/7001 ===

Κατάθεση: Edvard Kožušník, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 02 03 01 — Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στους τομείς της 
κοινοποίησης, πιστοποίησης και της τομεακής προσέγγισης 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

Προϋπολογισμός 2011 
Σχέδιο προϋπολογισμού 

2012 
Θέση του Συμβουλίου 2012 Διαφορά Νέο ποσό 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Αποθεματικό        

Σύνολο 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 7002 === IMCO/7002 ===

Κατάθεση: Edvard Kožušník, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 12 02 03 — Δοκιμαστικό σχέδιο - Φόρουμ ενιαίας αγοράς 

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής: 

Προϋπολογισμός 2011 
Σχέδιο προϋπολογισμού 

2012 
Θέση του Συμβουλίου 2012 Διαφορά Νέο ποσό 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Αποθεματικό        

Σύνολο 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Παρατηρήσεις: 

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής: 

Το Φόρουμ ενιαίας αγοράς είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή μαζί με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία πραγματοποιείται στο κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ και συγκεντρώνει εκπροσώπους των πολιτών, ενώσεων επιχειρήσεων και 
καταναλωτών, καθώς και εκπροσώπους των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με 
σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και την καλύτερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Οι συζητήσεις 
και τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του φόρουμ ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
ασχολούνται με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς, να 
επιτρέπουν την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την ενημέρωση 
των πολιτών για τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά.πρέπει να είναι μια ετήσια εκδήλωση στο κράτος 
μέλος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η οποία θα συγκεντρώνει εκπροσώπους των 
πολιτών, ενώσεων επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και εκπροσώπους των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κρατών μελών και λοιπών φορέων με σκοπό την θεμελίωση προκειμένου να 
υπάρξει σαφής δέσμευση σε σχέση με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς. 
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της εσφαλμένης μεταφοράς, εφαρμογής ή μη 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς με τον καλύτερο συντονισμό και διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς. Η εκδήλωση αυτή πρέπει να αποτελέσει σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά. Συγκεκριμένα, οι πρώτες 20 ανησυχίες, προκλήσεις και ευκαιρίες για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τις οποίες θα έχει εντοπίσει η Επιτροπή, πρέπει να εξετασθούν κατά την 
εκδήλωση αυτή. Στην εκδήλωση θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας με μέλη των Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της Επιτροπής και της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία θα 
αναζητήσει τις οργανωτικές λεπτομέρειες για το Φόρουμ ενιαίας αγοράς. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το Φόρουμ ενιαίας αγοράς θα πρέπει να συνεχιστεί σε ετήσια βάση. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 7003 === IMCO/7003 ===

Κατάθεση: Edvard Kožušník, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Άρθρο 12 02 02 — Πρόγραμμα Solvit και σχέδιο δράσης για τις υπηρεσίες υποστήριξης της ενιαίας αγοράς  

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής: 

Προϋπολογισμός 2011 
Σχέδιο προϋπολογισμού 

2012 
Θέση του Συμβουλίου 2012 Διαφορά Νέο ποσό 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000
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Προϋπολογισμός 2011 
Σχέδιο προϋπολογισμού 

2012 
Θέση του Συμβουλίου 2012 Διαφορά Νέο ποσό 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 

Αποθεματικό        

Σύνολο 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το δίκτυο SOLVIT, μαζί με τις υπηρεσίες υποστήριξης της ενιαίας αγοράς, είναι ένας δωρεάν μηχανισμός 
εξώδικης διευθέτησης των διαφορών ο οποίος θα πρέπει να υποστηριχθεί με δραστηριότητες κατάρτισης και 
προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη . 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Σχέδιο τροπολογίας 7004 === IMCO/7004 ===

Κατάθεση: Edvard Kožušník, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Προστίθεται: 17 02 05 

Προϋπολογισμός 2011 
Σχέδιο προϋπολογισμού 

2012 
Θέση του Συμβουλίου 2012 Διαφορά Νέο ποσό 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων 
Πληρωμές 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Αποθεματικό        

Σύνολο   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Ονομασία: 

Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανταλλαγή πόρων και εμπειριών μεταξύ εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς 

Παρατηρήσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την υποστήριξη της συνεργασίας, την από κοινού εκμετάλλευση 
της τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών για να διασφαλιστεί το 
ίδιο υψηλό επίπεδο εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 για την εποπτεία της αγοράς. Για το σκοπό αυτό θα διοργανώνονται τακτικά 
κοινά μαθήματα κατάρτισης για εκπροσώπους των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς από όλα τα 
κράτη μέλη, που θα εστιάζουν σε σημαντικές πρακτικές πτυχές της εποπτείας της αγοράς, όπως είναι η 
συνέχεια που δίδεται στις καταγγελίες, η παρακολούθηση ατυχημάτων, ο έλεγχος για να διαπιστωθεί αν 
υπήρξε διορθωτική δράση, η συνέχεια που δίδεται στις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για 
θέματα ασφαλείας και ο συντονισμός με τις τελωνειακές αρχές. Επιπλέον, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 
κρατών μελών θα προωθηθεί με ανταλλαγές εθνικών υπαλλήλων και προγράμματα αμοιβαίων 
επισκέψεων. Εκτός αυτού, θα συγκεντρωθούν και θα συζητηθούν στο κατάλληλο επίπεδο με τις εθνικές 
αρχές συγκριτικά στοιχεία για τους πόρους που διατίθενται στα διάφορα κράτη μέλη για την εποπτεία 
της αγοράς. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση στο θέμα των κατάλληλων πόρων που απαιτούνται για να 
διασφαλιστεί αποτελεσματική, σφαιρική και συνεκτική εποπτεία της αγοράς σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε, κατ’ αυτό τον τρόπο, να συμβάλει στην αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και στην προετοιμασία της συνέχειας στο πρόγραμμα 
«Τελωνεία 2013». 

Νομικές βάσεις: 

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 

Δοκιμαστικό σχέδιο, κατά την έννοια του άρθρου 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
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1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

Το Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειλημμένα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγχρηματοδοτήσουν 
κοινές δράσεις για την εποπτεία της αγοράς. Αναγνωρίζει επίσης το ρόλο των τελωνείων στην εποπτεία των 
αγορών και υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων και αρχών 
εποπτείας της αγοράς. 


