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Σχέδιο τροπολογίας 6975 === IMCO/6975 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Θέση 02 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (Cosme)
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές

02 01 04 01 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Ονομασία:
Δαπάνες υποστήριξηςστήριξης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (COSME)τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cosme)
Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Πρώην θέση 02 01 04 04 (εν μέρει) 02 01 04 04 (εν μέρει)
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, 
πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του στόχου του
προγράμματος ή των δράσεων που υπάγονται στην παρούσα θέση,στο παρόν κονδύλιο του προϋπολογισμού,
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν συνεπάγεται
καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες με ad hoc 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, και συγκεκριμέναιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις
που εγγράφονται στην παρούσα θέσηστο παρόν κονδύλιο του προϋπολογισμού. Προς ενημέρωση, τα ποσά
αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορέςεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ πουχωρών ΕΖΕΣ, τα οποία
καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, 
συνεπάγονται την πρόβλεψη αντιστοίχωντο άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση σύμφωνα με
το παράρτημαστο πλαίσιο του παραρτήματος«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του συγκεκριμένουπαρόντος
μέρους της κατάστασης δαπανών του τμήματος αυτού,παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του γενικού προϋπολογισμού.
ΤυχόνΤα τυχόν έσοδα που προέρχονται από συνεισφορές των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και
ενδεχομένωςκαι, ενδεχομένως, των εν δυνάμει υποψήφιων προς ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο
πλαίσιο της συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της
κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τον ίδιο
λόγο όπωςμε εκείνον που συνδέει το εγκεκριμένο ποσό για τις δαπάνες διοικητικής διαχείρισης προςμε το
σύνολο των εγγεγραμμένων για το πρόγραμμα πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) 
έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
ΤυχόνΤα τυχόν έσοδα που προέρχονται από συνεισφορέςτις εισφορές τρίτων, εγγεγραμμένατα οποία
καταλογίζονται στη θέση 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων, θα οδηγήσουν στοσυνεπάγονται το άνοιγμα
συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στηπου πρέπει να καταλογιστούν στην παρούσα θέση αυτή,
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6976 === IMCO/6976 ===

Κατάθεση: Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 02 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (Cosme)
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές

02 01 04 01 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Ονομασία:
Δαπάνες υποστήριξηςστήριξης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (COSME)τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cosme)
Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Πρώην θέση 02 01 04 04 (εν μέρει) 02 01 04 04 (εν μέρει)
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, 
πληροφόρησης και δημοσιεύσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του στόχου του
προγράμματος ή των δράσεων που υπάγονται στην παρούσα θέση,στο παρόν κονδύλιο του προϋπολογισμού,
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν συνεπάγεται
καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες με ad hoc 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, και συγκεκριμένα σύμφωνα μειδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32 της συμφωνίας
αυτής, πρέπει να32, προστίθενται στις πιστώσεις που εγγράφονται στην παρούσα θέσηστο παρόν κονδύλιο
του προϋπολογισμού. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορέςεισφορές των
κρατών ΕΖΕΣ πουχωρών ΕΖΕΣ, τα οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και
συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως
ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται την πρόβλεψη αντιστοίχωντο άνοιγμα αντίστοιχων
πιστώσεων και την εκτέλεση σύμφωνα με το παράρτημαστο πλαίσιο του παραρτήματος«Ευρωπαϊκός
Οικονομικός Χώρος» του συγκεκριμένουπαρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών του τμήματος
αυτού,παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.
ΤυχόνΤα τυχόν έσοδα που προέρχονται από συνεισφορές των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και
ενδεχομένωςκαι, ενδεχομένως, των εν δυνάμει υποψήφιων προς ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο
πλαίσιο της συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της
κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, σύμφωνα με τον ίδιο
λόγο όπωςμε εκείνον που συνδέει το εγκεκριμένο ποσό για τις δαπάνες διοικητικής διαχείρισης προςμε το
σύνολο των εγγεγραμμένων για το πρόγραμμα πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) 
έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
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Τυχόν έσοδα από συνεισφορές τρίτων, εγγεγραμμένα στη θέση 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων, θα
οδηγήσουν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στη θέση αυτή,Τα τυχόν έσοδα που
προέρχονται από τις εισφορές τρίτων, τα οποία καταλογίζονται στη θέση 6 0 3 3 της κατάστασης εσόδων, 
συνεπάγονται το άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει να καταλογιστούν στην παρούσα θέση
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι ΜΜΕ έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή και προσφέρουν τη μεγαλύτερη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, 
και σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκουν τους όρους πίστωσης ιδιαίτερα δύσκολους. Οι εγγυήσεις δανείων, η
χρηματοδότηση και η κεφαλαιακή επάρκεια, όπως επίσης οι αλλαγές όσον αφορά την αποτροπή του κινδύνου,
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τον δανεισμό στις ΜΜΕ. Συνεπώς, το κονδύλιο του
προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη θέση πρέπει να αποκατασταθεί.
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6977 === IMCO/6977 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 02 02 51 — Συμπλήρωση των προηγούμενων δραστηριοτήτων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και
της επιχειρηματικότητας
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 02 51 90 805 000 76 442 996 p.m. 28 325 000 p.m. 26 075 000 2 250 000 p.m. 28 325 000

Αποθεματικό

Σύνολο 90 805 000 76 442 996 p.m. 28 325 000 p.m. 26 075 000 2 250 000 p.m. 28 325 000

Ονομασία:
ΟλοκλήρωσηΣυμπλήρωση των προηγούμενων δραστηριοτήτων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηματικότητας
Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Πρώην άρθρα 02 02 01 και 02 02 04, και θέσεις 02 02 02 01 και 02 02 02 02 02 02 01 και 02 02 04, και πρώην
θέσεις 02 02 02 01 και 02 02 02 02
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές σε σχέση με αναλήψειςέναντι των αναλήψεων
υποχρεώσεων που απομένουν να εκκαθαριστούνεκκρεμούν από προηγούμενα έτη.
Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, και συγκεκριμέναιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις
που εγγράφονται στην παρούσα θέσηστο παρόν κονδύλιο του προϋπολογισμού. Προς
ενημέρωση,Ενημερωτικά, τα ποσά αυτά προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ πουΕΖΕΣ, τα
οποία καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα μεγια ειδικό προορισμό
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, 
συνεπάγονται δε την πρόβλεψη αντιστοίχωντο άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση σύμφωνα με
το παράρτημαστο πλαίσιο του παραρτήματος«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του συγκεκριμένουπαρόντος
μέρους της κατάστασης δαπανών του τμήματος αυτού,παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του γενικού προϋπολογισμού.
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Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και ενδεχομένως
των εν δυνάμει υποψηφίων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα
προγράμματα της Ένωσης, τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της κατάστασης εσόδων, μπορεί να
οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων σύμφωνα με το άρθροπιστώσεων, δυνάμει του άρθρου
21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
Νομικές βάσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .......... καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της
9.11.2006, σ. 15).
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Απόφαση 89/490/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 1989, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των
επιχειρήσεων και την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην Κοινότητα (ΕΕ L 239 της 16.8.1989, σ. 33).
Απόφαση 91/179/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1991, περί αποδοχής του καταστατικού διεθνούς
ομάδας μελετών για το χαλκό (ΕΕ L 89 της 10.4.1991, σ. 39).
Απόφαση 91/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με την αναθεώρηση του
προγράμματος για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και για την προώθηση της ανάπτυξης των
επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα στην Κοινότητα (ΕΕ L 175 της 4.7.1991, σ. 32).
Απόφαση 91/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, περί αποδοχής του καταστατικού της
διεθνούς ομάδας μελετών για το νικέλιο (ΕΕ L 293 της 24.10.1991, σ. 23).
Απόφαση 92/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 1992, με την οποία επιβεβαιώνεται η εδραίωση του
κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας ΕΚ-Ιαπωνίας (ΕΕ L 144 της 26.5.1992, σ. 19).
Απόφαση 93/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά με πολυετές πρόγραμμα κοινοτικών
δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των τομέων προτεραιότητας και την εξασφάλιση της συνέχειας και
παγίωσης της πολιτικής υπέρ των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), στην Κοινότητα (ΕΕ L 161 
της 2.7.1993, σ. 68).
Απόφαση 96/413/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για την εφαρμογή προγράμματος κοινοτικών
δράσεων υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (ΕΕ L 167 της 6.7.1996, σ. 55).
Απόφαση 97/15/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, που αφορά τη θέσπιση τρίτου πολυετούς
προγράμματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000) (ΕΕ L 6 
της 10.1.1997, σ. 25).
Απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για
τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) 
(ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).
Απόφαση 2001/221/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας
στη διεθνή ομάδα μελετών για το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 21).
Απόφαση 2002/651/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας στη
διεθνή ομάδα μελετών για το ελαστικό (ΕΕ L 215 της 10.8.2002, σ. 13).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που
προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
Απόφαση αριθ. 593/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2004, για
την τροποποίηση της απόφασης 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις
επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 
268 της 16.8.2004, σ. 3).
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Απόφαση αριθ. 1776/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου
2005, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα
για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-
2005) (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 14).
Απόφαση 2006/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου
για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον (ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 43).
Μετά την παράγραφο:
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .......... καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της
9.11.2006, σ. 15).
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Απόφαση 91/179/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1991, περί αποδοχής του καταστατικού διεθνούς
ομάδας μελετών για το χαλκό (ΕΕ L 89 της 10.4.1991, σ. 39).
Απόφαση 91/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, περί αποδοχής του καταστατικού της
διεθνούς ομάδας μελετών για το νικέλιο (ΕΕ L 293 της 24.10.1991, σ. 23).
Απόφαση 92/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 1992, με την οποία επιβεβαιώνεται η εδραίωση του
κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας ΕΚ-Ιαπωνίας (ΕΕ L 144 της 26.5.1992, σ. 19).
Απόφαση 96/413/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για την εφαρμογή προγράμματος κοινοτικών
δράσεων υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (ΕΕ L 167 της 6.7.1996, σ. 55).
Απόφαση 2001/221/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας
στη διεθνή ομάδα μελετών για το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 21).
Απόφαση 2002/651/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας
στη διεθνή ομάδα μελετών για το ελαστικό (ΕΕ L 215 της 10.8.2002, σ. 13).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα
που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
Απόφαση 2006/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου
για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον (ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 43).
Απόφαση 89/490/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 1989, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των
επιχειρήσεων και την προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην Κοινότητα (ΕΕ L 239 της 16.8.1989, σ. 33).
Απόφαση 91/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με την αναθεώρηση του
προγράμματος για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και για την προώθηση της ανάπτυξης
των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα στην Κοινότητα (ΕΕ L 175 της
4.7.1991, σ. 32).
Απόφαση 93/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά με πολυετές πρόγραμμα κοινοτικών
δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των τομέων προτεραιότητας και την εξασφάλιση της συνέχειας και
παγίωσης της πολιτικής υπέρ των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), στην Κοινότητα (ΕΕ L 
161 της 2.7.1993, σ. 68).
Απόφαση 97/15/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, που αφορά τη θέσπιση τρίτου πολυετούς
προγράμματος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000) (ΕΕ L 
6 της 10.1.1997, σ. 25).
Απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα
για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
(2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).
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Απόφαση αριθ. 593/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2004, 
για την τροποποίηση της απόφασης 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για
τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) 
(ΕΕ L 268 της 16.8.2004, σ. 3).
Απόφαση αριθ. 1776/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου
2005, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα
για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
(2001-2005) (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 14).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6978 === IMCO/6978 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, 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
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 03 01 20 300 000 14 837 868 18 100 000 17 500 000 18 100 000 15 750 000 1 750 000 18 100 000 17 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 20 300 000 14 837 868 18 100 000 17 500 000 18 100 000 15 750 000 1 750 000 18 100 000 17 500 000

Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες .......... τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Πρώην θέση 02 01 04 01 και άρθρο 02 03 01 02 01 04 01 και πρώην άρθρο 02 03 01
Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες .......... τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– προσέγγιση των προτύπων και εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων

και προτύπων,
– χρηματοδότηση της διοικητικής και τεχνικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των

κοινοποιημένων οργανισμών,
– εξέταση των κανόνων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και τα κράτη της ΕΖΕΣ και μετάφραση των

σχεδίων τεχνικών κανονισμών,
– εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, τα καλλυντικά, τα τρόφιμα, τα

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα φάρμακα, τα χημικά προϊόντα, την ταξινόμηση και την επισήμανση των
ουσιών και των παρασκευασμάτων, τα αυτοκίνητα και την ασφάλεια, τα παιχνίδια, τη νόμιμη μετρολογία
και την προσυσκευασία και την ποιότητα του περιβάλλοντος,
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– μεγαλύτερη τομεακή προσέγγιση στους τομείς της εφαρμογής των οδηγιών «νέας προσέγγισης», και ιδίως
επέκταση της «νέας προσέγγισης» σε άλλους τομείς,

– εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τόσο για τις υποδομές διαπίστευσης όσο και
για την εποπτεία της αγοράς,

– υλοποίηση μέτρων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την
εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά
άλλου κράτους μέλους,

– υλοποίηση μέτρων βάσει της οδηγίας 2009/43/ΕΚ για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για
τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ένωσης,

– οργάνωση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη, στήριξη της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών που
είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και με την
εποπτεία της αγοράς,

– επιδοτήσεις για τη στήριξη σχεδίων ενδιαφέροντος της Ένωσης που αναλαμβάνονται από εξωτερικούς
οργανισμούς,

– ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης, καλύτερη γνώση της νομοθεσίας της Ένωσης,
– εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος για την εσωτερική αγορά και παρακολούθηση της αγοράς,
– επιδοτήσεις για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Έγκρισης (ΕΟΤΕ),
– επιδότηση υπέρ του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της σύμβασης για την εκπόνηση ευρωπαϊκής

φαρμακοποιίας,
– συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης και, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών

συμφωνιών, παροχή υποστήριξης στις συνδεδεμένες χώρες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο
κεκτημένο της Ένωσης.Ένωσης,

– εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ιδίως εκείνα που απορρέουν από την
ανακοίνωση COM(2013) 004949 final για την επανεξέταση του κανονισμού REACH.

Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για .......... η οποία δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας
αρχής.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, και συγκεκριμέναιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις
που εγγράφονται στην παρούσα θέσηστο παρόν κονδύλιo του προϋπολογισμού. Προς ενημέρωση, τα ποσά
αυτά που προέρχονται από τις συνεισφορέςεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ πουχωρών ΕΖΕΣ, τα οποία
καταλογίζονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, 
συνεπάγονται δε την πρόβλεψη αντιστοίχωντο άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση σύμφωνα με
το παράρτημαστο πλαίσιο του παραρτήματος«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του συγκεκριμένουπαρόντος
μέρους της κατάστασης δαπανών του τμήματος αυτού,παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του γενικού προϋπολογισμού.
Νομικές βάσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου .......... καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 262 της 27.9.1976, 
σ. 169).
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
ΚαθήκονταΚαθήκον που απορρέουναπορρέει από τα προνόμια της Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο, όπως
προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
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εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Οδηγία 75/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των αναφερομένων στις φιάλες που χρησιμοποιούνται ως μετροδοχεία (ΕΕ L 42 της 15.2.1975, 
σ. 14).
Οδηγία 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε
προσυσκευασία (ΕΕ L 46 της 21.2.1976, σ. 1).
Μετά την παράγραφο:
Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου .......... καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 262 της 27.9.1976, 
σ. 169).
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (ΕΕ L 
39 της 15.2.1980, σ. 40).
Μετά την παράγραφο:
Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του .......... διάγνωση in vitro (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 
1).
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της νέας προσέγγισης σε
ορισμένους τομείς όπως οι μηχανές, η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ο ραδιοεξοπλισμός και ο
τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης, οι εξοπλισμοί
ατομικής προστασίας, οι ανελκυστήρες, οι εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, τα
παιχνίδια, οι εγκαταστάσεις υπό πίεση, οι συσκευές αερίου, οι κατασκευές, η διαλειτουργικότητα των
σιδηροδρόμων, τα σκάφη αναψυχής, τα ελαστικά επίσωτρα, οι εκπομπές αερίων των μηχανοκινήτων
οχημάτων, οι εκρηκτικές ύλες, τα είδη πυροτεχνίας είδη, οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα
κ.λπ.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1998, για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ
L 337 της 12.12.1998, σ. 8).
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για τα
εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου (ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26).
Οδηγία 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό
πίεση (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 20).
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1).
Οδηγία 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με
τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 21).
Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1).
Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 200 της 8.8.2000, σ. 35).
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για
ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, 
σ. 5).
Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί
κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1).
Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ 311 της 28.11.2001, σ. 67).
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά
με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19).
Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου
2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1).
Οδηγία 2003/102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά
με την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών έναντι και σε
περίπτωση σύγκρουσης με μηχανοκίνητο όχημα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 6.12.2003, σ. 15).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου
2004, περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1).
Οδηγία 2004/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την
επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ) (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 50 
της 20.2.2004, σ. 28).
Οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών
ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών
(κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 44).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1). 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που
προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
Οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα
όργανα μετρήσεων (ΕΕ L 135 της 30.4.2004, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(Reach) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των
οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 
Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 1).
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Οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση
των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 17).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που
κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 21).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Οδηγία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με
τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 6).
Οδηγία 2009/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με
τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου (αναδιατύπωση) (ΕΕ
L 106 της 28.4.2009, σ. 7).
Οδηγία 2009/43/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την
απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της
άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1). 
Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με
την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1).
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την
κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου
2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των
ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του Συμβουλίου και
των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 272 της
18.10.2011, σ. 1).
Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της νέας προσέγγισης σε
ορισμένους τομείς όπως οι μηχανές, η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ο ραδιοεξοπλισμός και ο
τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης, οι εξοπλισμοί
ατομικής προστασίας, οι ανελκυστήρες, οι εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, τα
παιχνίδια, οι εγκαταστάσεις υπό πίεση, οι συσκευές αερίου, οι κατασκευές, η διαλειτουργικότητα των
σιδηροδρόμων, τα σκάφη αναψυχής, τα ελαστικά επίσωτρα, οι εκπομπές αερίων των μηχανοκινήτων
οχημάτων, οι εκρηκτικές ύλες, τα πυροτεχνικά είδη, οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα κ.λπ.
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Μετά την παράγραφο:
Οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση των .......... από εκείνους που καλύπτονται από τη νέα
προσέγγιση.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1998, για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών
(ΕΕ L 337 της 12.12.1998, σ. 8).
Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για τα
εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου (ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26).
Οδηγία 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό
πίεση (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 20).
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της
30.7.1999, σ. 1).
Οδηγία 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με
τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 21).
Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1).
Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 200 της 8.8.2000, σ. 35).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για
ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 298 της
25.11.2000, σ. 5).
Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί
κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1).
Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ 311 της 28.11.2001, σ. 
67).
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά
με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19).
Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά
με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου
2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1).
Οδηγία 2003/102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, 
σχετικά με την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών έναντι και
σε περίπτωση σύγκρουσης με μηχανοκίνητο όχημα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 6.12.2003, σ. 15).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1).
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Οδηγία 2004/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την
επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ) (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 
50 της 20.2.2004, σ. 28).
Οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των
αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών
ουσιών (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 44).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα
που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1). 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (Reach) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για
την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
396 της 30.12.2006, σ. 1). 
Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με
τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα
που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 21).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Οδηγία 2009/43/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την
απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της
άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1). 
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με
την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου
2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και
για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της
σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του
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Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 272 της 18.10.2011, σ. 1).
Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με
την ασφάλεια των παιχνιδιών.
Οδηγία 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε
προσυσκευασία.
Οδηγία 75/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των αναφερομένων στις φιάλες που χρησιμοποιούνται ως μετροδοχεία.
Οδηγία 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ.
Οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 , σχετικά
με τα όργανα μέτρησης.
Οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την
κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της
οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Οδηγία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με
τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας.
Οδηγία 2009/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά
με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου
(αναδιατύπωση).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6979 === IMCO/6979 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Θέση 12 02 77 03 — Προπαρασκευαστική ενέργεια — Φόρουμ ενιαίας αγοράς
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

12 02 77 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000

Αποθεματικό 1 200 000 600 000 1 200 000 600 000

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

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια—ενέργεια — Φόρουμ ενιαίας αγοράς
Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Πρώην άρθρο 12 02 05
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν να εκκαθαριστούν από
προηγούμενα έτη στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης.
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Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Το Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς θα είναιενιαίας αγοράς θα πρέπει να είναι μια ετήσια εκδήλωση, 
πραγματοποιούμενηεκδήλωση που θα πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός του κράτους μέλουςστο
κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, της οποίας θα μπορούσεη οποία μπορεί να προηγείται
σειράμιας σειράς περιφερειακών προπαρασκευαστικών εκδηλώσεων προσανατολισμένων στο περιεχόμενο, 
που θα διοργανώνονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή,Επιτροπή και το κράτος
μέλος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. Η εκδήλωση αυτή θα αποτελείπρέπει να αποτελέσει
σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων, που θα
ενημερώνει τους πολίτες γιαενδιαφερομένων μερών, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα
δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά και θα εξετάζει την κατάσταση της ενιαίας αγοράς. Θα συσπειρώνει
εκπροσώπουςτην εξέταση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν
εκπρόσωποι των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεων πολιτών, επιχειρήσεων και καταναλωτών, 
καθώς και εκπροσώπουςτων καταναλωτών καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών και των θεσμικών
οργάνων της Ένωσης, με σκοπό να επιτευχθείπροκειμένου να υπάρχει σαφής δέσμευση για τη μεταφορά στο
εθνικό δίκαιο,μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Η εκδήλωση
αυτή θα είναιΑυτό θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για συζήτηση των νομοθετικών προτάσεωνσχετικά με τις
νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα της ενιαίας αγοράς και για την παρουσίαση των
προσδοκιώντης εμπιστοσύνης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών όσον
αφορά τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής θα είναι επίσηςπρέπει να είναι η
αντιμετώπιση της εσφαλμένης μεταφοράς, της κακής εφαρμογής και τηςεφαρμογής ή μη επιβολήςεφαρμογής
της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, με τη βελτίωση του συντονισμού και της διακυβέρνησης της ενιαίας
αγοράς. Θατης ενιαίας αγοράς με τον καλύτερο συντονισμό και διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει
να δημιουργηθεί διευθύνουσα επιτροπή, αποτελούμενηπου θα αποτελείται από μέλη τουτων Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της Επιτροπής και της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου κατά τοτον χρόνο
της εκδήλωσης, η οποία θαπρέπει να επεξεργάζεται τις οργανωτικές λεπτομέρειες του Φόρουμ για την Ενιαία
Αγορά.ενιαία αγορά.
Νομικές βάσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.12,26.10.2012, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς είναι
ένα συνεχώς εξελισσόμενο έργο και έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Μετά την
επιτυχία του πρώτου «Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά», και έχοντας υπόψη την πείρα που θα αποκτηθεί την
εβδομάδα Ενιαίας Αγοράς, πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες με σκοπό να φέρουν την Ενιαία Αγορά πιο
κοντά στους πολίτες. Η εκδήλωση θα βοηθήσει στον εντοπισμό των εμποδίων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
για να ολοκληρωθεί η Ενιαία Αγορά, καθώς και στην παροχή συγκεκριμένων μέσων επίλυσης των
προβλημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη προβολή και τη βελτίωση της εικόνας της ΕΕ.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6980 === IMCO/6980 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 12 03 04 — Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

12 03 04 6 914 000 6 914 000 8 372 798 8 372 798 8 059 007 8 059 007 313 791 313 791 8 372 798 8 372 798

Αποθεματικό

Σύνολο 6 914 000 6 914 000 8 372 798 8 372 798 8 059 007 8 059 007 313 791 313 791 8 372 798 8 372 798

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6981 === IMCO/6981 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 02 01 — Στήριξη της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 02 01 66 293 000 12 000 000 66 293 000 11 000 000 1 000 000 66 293 000 12 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 66 293 000 12 000 000 66 293 000 11 000 000 1 000 000 66 293 000 12 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6982 === IMCO/6982 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 02 51 — Περάτωση προγενέστερων τελωνειακών προγραμμάτων
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 02 51 53 000 000 33 112 040 p.m. 30 850 000 p.m. 27 765 000 3 085 000 p.m. 30 850 000
Αποθεματικό

Σύνολο 53 000 000 33 112 040 p.m. 30 850 000 p.m. 27 765 000 3 085 000 p.m. 30 850 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6983 === IMCO/6983 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 17 03 77 12

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 12 650 000 650 000 650 000 650 000

Αποθεματικό

Σύνολο 650 000 650 000 650 000 650 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Εφαρμογή Your Europe Travel (YET) για κινητές συσκευές
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
1. Στόχος
Στόχος της ταξιδιωτικής εφαρμογής για τους ευρωπαίους καταναλωτές είναι μια μονοαπευθυντική
υπηρεσία που προσφέρει πληροφορίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα διασυνοριακά
ζητήματα, και βοηθάει τους ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν βρίσκονται στο εξωτερικό κι
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών και συμβουλών.
Θα παρέχει πρακτικές πληροφορίες στους καταναλωτές και θα επικεντρώνεται σε πραγματικές
διασυνοριακές καταστάσεις, για ποικίλα ζητήματα, από πληροφορίες για ταξίδια και θεωρήσεις, 
δικαιώματα των ταξιδιωτών και των καταναλωτών, κάρτες υγείας, συστήματα πληρωμών, οδική σήμανση, 
και τα Ευρωπαϊκά Κέντρα καταναλωτών (ECC) που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια και συμβουλές σε
όλες τις χώρες της ΕΕ, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία.
Η στρατηγική σχετικά με το περιεχόμενο της έξυπνης αυτής εφαρμογής θα καθοριστεί από την Επιτροπή
με την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αναθεωρείται σε
ετήσια βάση για λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις.
Η στρατηγική θα προσφέρει μενού από τα οποία οι χρήστες θα βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που
χρειάζονται όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πλήρως πολυγλωσσική, σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Θα διατίθενται επίσης γενικές πληροφορίες για την ΕΕ σε όλες τις επίσημες
γλώσσες, με λεπτομερείς πληροφορίες στη γλώσσα ή τις γλώσσες κάθε κράτους μέλους συν στα αγγλικά, τα
γαλλικά και τα γερμανικά.
Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη μιας αντίληψης υπηρεσίας και αργότερα μιας εφαρμογής που θα
μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις φορητές συσκευές, για να τους
βοηθάει σε θέματα, ερωτήματα και προβλήματα σε σχέση με τα ταξίδια. Η έξυπνη αυτή εφαρμογή θα
απαντά στις περισσότερες ερωτήσεις με βάση τη σημειολογική ανάλυση της ερώτησης και το διαθέσιμο
περιεχόμενο. Θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για περαιτέρω ερωτήσεις, μέσω της υπηρεσίας Europe 
Direct1, σε περίπτωση που το σύστημα πρώτης γραμμής δώσει ελλιπή απάντηση. Οι απαντήσεις μέσω
Europe Direct θα δίνονται μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες τους και τον χάρτη ποιότητας, στη γλώσσα
του καταναλωτή. Η υπηρεσία θα είναι δωρεάν, εκτός από τα τέλη τηλεπικοινωνίας.
Το περιεχόμενο θα μεταφέρει ως επί το πλείστον υπάρχον περιεχόμενο από το Ευρωπαϊκό Έτος Νέων και
τους ιστοτόπους του ECC Network, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο. Επιπλέον
των πληροφοριών, θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικό μέρος/δομική μονάδα για την επίλυση διαφορών με
εμπόρους, που θα προσφέρει στους καταναλωτές σύντομες συμβουλές για να λύνουν μόνοι τους τα
προβλήματα τους όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα πιο περίπλοκα ζητήματα θα επισημαίνονται στην
κανονική ροή εργασίας του ECC Network και τις επιλογές της εναλλακτικής επίλυσης
διαφορών/τηλεματικής επίλυσης διαφορών.

                                               
1http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
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Επιπλέον του κόστους ανάπτυξης και παραγωγής, το σχέδιο θα καλύψει επίσης τη συντήρηση, το τρέχον
κόστος και το κόστος προβολής για την προσεχή πενταετία.
2. Υλοποίηση
Το σχέδιο θα μελετήσει καταρχήν τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την επικοινωνία των πολιτών για
ζητήματα ΕΕ, και θα διερευνήσει τις πλέον προηγμένες σχετικές τεχνολογίες επικοινωνίας.
Το σχέδιο θα εφαρμόσει στη συνέχεια μια συνεργατική και συμμετοχική προσέγγιση για τη δημιουργία
εννοιών όπως μια αλληλεπιδραστική πλατφόρμα και υπηρεσία υποτίτλων με τη συμμετοχή πολιτών από
ολόκληρη την Ευρώπη μέσω μιας συμπεριφορικής μελέτης από όπου θα προκύψει μια αντίληψη βασικής
υπηρεσίας της εφαρμογής, που θα δημιουργηθεί από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες.
Το σχέδιο θα αξιοποιήσει στο έπακρο και/ή θα ενσωματώσει άλλες εφαρμογές για κινητές συσκευές
(δικαιώματα επιβατών2, ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας3), ιστοτόπους για τους πολίτες (όπως Η
Ευρώπη σου4, Ταξίδια στην Ευρώπη5, Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας- Ταξιδεύοντας στην
Ευρώπη6), και υπηρεσίες για τους πολίτες (όπως η Europe Direct7), για να εξασφαλίσει την αποφυγή
αλληλεπικαλύψεων των εργασιών.
Τέλος, το σχέδιο θα υλοποιήσει την αναπτυγμένη ιδέα σε μια εφαρμογή από την οποία θα προκύψει η
ταξιδιωτική εφαρμογή για τους ευρωπαίους καταναλωτές που θα είναι προσβάσιμη δωρεάν από τους
χρήστες κινητών συσκευών.
3. Πρόβλεψη για το 2014
Το συνολικό χρονοδιάγραμμα για το εν λόγω δοκιμαστικό σχέδιο εκτιμάται στους 22 μήνες, με συνολικό
προϋπολογισμό 650.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υλοποίησης της εφαρμογής
πληροφορικής και της δημιουργίας της πλατφόρμας υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση του σχεδίου, μαζί με τη
δοκιμή, είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2015.
Μια συντακτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από την Επιτροπή και εκπροσώπους του ECC Network θα
έχει την ευθύνη της συντακτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της γλώσσας και των προτεραιοτήτων
για την επιλογή περιεχομένου.
Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.12, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου στην Ευρώπη έχει υπερδιπλασιαστεί μεταξύ 2010 και
2012. Οι ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στα ταξίδια τους στην Ευρώπη, π.χ. ακυρώσεις
πτήσεων. Η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αντιμετωπίζουν μόνοι τους και επιτόπου τις
διαφορές τους με εμπόρους. Η ύπαρξη εύρυθμα λειτουργούντων συστημάτων αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ θα
βοηθήσει τους καταναλωτές να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

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

                                               
2http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/mobile.html
3http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el
4http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_el.htm
5http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_el.htm
6http://europa.eu/youth/archive/travelling_europe/index_eu_el.html
7http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
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Σχέδιο τροπολογίας 6984 === IMCO/6984 ===

Κατάθεση: Ildikó Gáll-Pelcz, εισηγητής, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Θέση 17 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα για τους καταναλωτές
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 04 01 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

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

Σχέδιο τροπολογίας 6985 === IMCO/6985 ===

Κατάθεση: Olle Schmidt, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Θέση 17 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα για τους καταναλωτές
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 04 01 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).


