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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εσωτερική αγορά οφείλει να 
προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως 
εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής 
επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. Μια 
νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας 
εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, 
δημιουργεί νέα προϊόντα και 
επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συνιστά 
εξίσου μια πρόκληση για τις αρχές 
κανονιστικής ρύθμισης και επιβολής.

(2) Η εσωτερική αγορά οφείλει να 
προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως 
εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής 
επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. Μια 
νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας 
εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, 
διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση για τις τεχνολογίες 
τελευταίας γενιάς, δημιουργεί νέα 
προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα, 
αλλά συνιστά εξίσου μια πρόκληση για τις 
αρχές κανονιστικής ρύθμισης και 
επιβολής. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι 
παράγοντες της αγοράς απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σημαντικότατο τμήμα της 
νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
πτυχές λειτουργίας της αφορούν, 
συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την 
τυποποίηση, την προστασία των 
καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς 
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την 

(3) Σημαντικότατο τμήμα της 
νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι 
πτυχές λειτουργίας της αφορούν, 
συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την 
τυποποίηση, την προστασία των 
καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς 
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την 
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τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες 
σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές 
και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 
καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική 
σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες 
σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές 
και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 
καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού με την καταπολέμηση των 
αθέμιτων πρακτικών, οι οποίοι έχουν 
ζωτική σημασία για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών 
αποτελούν το αντικείμενο χωριστού 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
στην παραγωγή και τη διάδοση των 
ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
καλύπτονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό 
πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για 
την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το 
νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται 
υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και 
αξιόπιστες στατιστικές που θα στηρίζουν 
τη χάραξη, την επιτήρηση και την 
αξιολόγηση όλων των πολιτικών της 
Ένωσης.

(6) Η ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών 
αποτελούν το αντικείμενο χωριστού 
ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
στην παραγωγή και τη διάδοση των 
ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
καλύπτονται από το ευρωπαϊκό στατιστικό 
πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για 
την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το 
νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται οι 
πλέον σύγχρονες, υψηλής ποιότητας, 
συγκρίσιμες και αξιόπιστες στατιστικές 
στην Ευρώπη, διαθέσιμες στους χρήστες 
σε μια προσβάσιμη μορφή, που θα 
στηρίζουν τη χάραξη, την επιτήρηση και 
την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της 
Ένωσης.

_________________ _________________
47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 
για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 

47 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 
για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 
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2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12). 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την 
εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές («το πρόγραμμα»). Η διάρκεια 
του προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει 
περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 
2027.

(7) Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την 
εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές («το πρόγραμμα»). Η διάρκεια 
του προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει 
περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 
2027, η οποία συμπίπτει με τη διάρκεια 
του ΠΔΠ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά 
προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους 
μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της 
συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών 
αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και να αναπτυχθούν στο 
εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες 
επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες 
τιμές, και να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα 
για τους καταναλωτές και τους 
εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να αίρει 
τους υφιστάμενους φραγμούς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

(9) Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά 
προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους 
μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της 
συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών 
αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας και να αναπτυχθούν στο 
εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες 
επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες 
τιμές, ανεξάρτητα από τον τομέα και την 
τοποθεσία, και να διατηρήσουν υψηλά 
πρότυπα για τους καταναλωτές και τους 
εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να αίρει 
τους υφιστάμενους φραγμούς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
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μοντέλα και πρωτοβουλίες τύπου 
νεοφυών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κανονιστικά εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για 
πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω 
προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην 
υιοθέτηση κοινών κανόνων και, όταν δεν 
υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στο επίπεδο 
της Ένωσης, με την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. Σε τομείς στους οποίους δεν 
υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι τα 
αγαθά που διατίθενται νομίμως στην αγορά 
ενός κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να 
πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου. 
Ωστόσο, η ανεπαρκής εφαρμογή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης καθιστά 
δυσχερέστερη την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών 
μελών. Παρά τον υψηλό βαθμό 
ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό 
οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την 
ευρύτερη οικονομία. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να 
βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον 
τομέα των αγαθών και να μειώσει τον 
αριθμό των παράνομων και μη 
συμμορφούμενων προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά.

(10) Τα κανονιστικά εμπόδια στην 
εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για 
πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω 
προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην 
υιοθέτηση κοινών κανόνων και, όταν δεν 
υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στο επίπεδο 
της Ένωσης, με την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. Σε τομείς στους οποίους δεν 
υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι τα 
αγαθά που διατίθενται νομίμως στην αγορά 
ενός κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να 
πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου. 
Ωστόσο, η ανεπαρκής εφαρμογή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης καθιστά 
δυσχερέστερη την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών 
μελών, ιδίως για εκείνες που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Παρά τον υψηλό βαθμό 
ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό 
οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την 
ευρύτερη οικονομία. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να 
βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον 
τομέα των αγαθών και να μειώσει τον 
αριθμό των παράνομων και μη 
συμμορφούμενων προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά ή των προϊόντων 
που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι νέες προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους 
οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο 
περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης 
και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, 
για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή 
νοημοσύνη. Σε περίπτωση ζημίας, η 
ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την 
ασφάλεια και την ευθύνη των προϊόντων 
έχει καίρια σημασία, προκειμένου να 
υπάρξει η κατάλληλη απάντηση πολιτικής 
που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους 
πολίτες, τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, να επωφελούνται από τους 
κανόνες αυτούς. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
συνεπώς να συμβάλει στην ταχεία 
προσαρμογή και εφαρμογή ενός 
ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των 
προϊόντων το οποίο να προωθεί την 
καινοτομία.

(11) Οι νέες προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους 
οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο 
περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης 
και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, 
για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή 
νοημοσύνη. Σε περίπτωση ζημίας, η 
ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την 
ασφάλεια και την ευθύνη των προϊόντων, 
οι οποίοι θα διατυπώνονται σε σαφή και 
κατανοητή γλώσσα, έχει καίρια σημασία, 
προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη 
απάντηση πολιτικής που θα επιτρέπει 
στους Ευρωπαίους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να 
επωφελούνται από τους κανόνες αυτούς. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να 
συμβάλει στην ταχεία προσαρμογή και 
εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος για 
την ευθύνη των προϊόντων το οποίο να 
προωθεί την καινοτομία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων 
τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης θέτει σε 
μειονεκτική θέση όσα προϊόντα 
συμμορφώνονται και μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τους καταναλωτές. Πολλοί 
επιχειρηματίες αδιαφορούν για τους 
κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν 
είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να 
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν 
διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η 
αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά 
σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις 

(12) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων 
τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή δεν έχουν λάβει 
έγκριση τύπου θέτει σε μειονεκτική θέση 
όσα προϊόντα συμμορφώνονται και μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο τους καταναλωτές. 
Πολλοί επιχειρηματίες αδιαφορούν για 
τους κανόνες είτε επειδή δεν τους 
γνωρίζουν είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν 
να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή 
χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά τους 
περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Αντίθετα, 
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συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν 
σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά 
τους να ανιχνεύσουν τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται 
από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την 
υπεύθυνη επιχείρηση εντός της 
δικαιοδοσίας τους. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη 
συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας 
κίνητρα στις επιχειρήσεις, 
εντατικοποιώντας τους ελέγχους 
συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου 
σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές 
δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς 
από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει 
την ανταλλαγή πληροφοριών και να 
προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς.

οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε 
ενωσιακό, διασυνοριακό ή και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν 
σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά 
τους να ανιχνεύσουν τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται 
από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την 
υπεύθυνη επιχείρηση εντός της 
δικαιοδοσίας τους. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη 
συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας 
κίνητρα στις επιχειρήσεις, 
εντατικοποιώντας τους ελέγχους 
συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου 
σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές 
δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς 
από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει 
την ανταλλαγή πληροφοριών και να 
προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Καθώς οι καταναλωτικές αγορές 
δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα 
ύστερα από την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί αδήριτη 
ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές 
που διαμένουν στην Ένωση η κατάλληλη 
προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες 
με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη 
της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς 

(14) Καθώς οι καταναλωτικές αγορές 
δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα 
ύστερα από την σταθερή και ταχεία 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους 
καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση η 
κατάλληλη προστασία κατά την εισαγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς 
παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να 
επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με 
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σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της 
Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες 
χώρες-εταίρους της Ένωσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράμματος και να 
διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη. Αυτό 
σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα 
πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους 
τρόπους, να απομακρύνουν τα στεγανά 
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των 
οικείων διοικητικών αρχών, και να 
συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν 
λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η 
αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην 
εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, αλλά επίσης και 
πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές 
διατυπώσεις. Εξάλλου, η παροχή νομικών 
συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική 
σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να 
συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό 
τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να 
αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της 
εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα 
υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της 
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν 
στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει 
να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της 
επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η 
υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», 
το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία 

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράμματος και να 
διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και 
των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη σε 
όλους τους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι οι 
δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν 
να εργάζονται με νέους τρόπους, να 
απομακρύνουν τα στεγανά μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων των οικείων 
διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν 
στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων 
υπηρεσιών με τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις σε τοπικό, περιφερειακό, 
διασυνοριακό και εθνικό επίπεδο, καθώς 
και να μεριμνήσουν για καλύτερη 
πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους των 
δημόσιων αρχών, όπου θα είναι εύκολη η 
εξεύρεση βασικών πληροφοριών  (AM61, 
ECR). Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή 
αύξηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί την τακτική παροχή 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά 
επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις 
διοικητικές διατυπώσεις και τη φορολογία 
που αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες. 
Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών 
και βοήθειας για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική 
σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να 
συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό 
τρόπο οι περιφερειακές, κατά περίπτωση, 
και οι εθνικές διοικήσεις, καθώς και να 
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πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την 
ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
καθημερινή ζωή των πολιτών και η 
ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων.

αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της 
εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα 
υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της 
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν 
στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει 
να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της 
επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η 
υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», 
το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την 
ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
καθημερινή ζωή των πολιτών και η 
ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών 
των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να προωθεί την 
ορθή και πλήρη εφαρμογή και επιβολή, 
από τα κράτη μέλη, του νομικού πλαισίου 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και την ανάπτυξη 
μελλοντικών πολιτικών για την εξεύρεση 
απαντήσεων στις νέες προκλήσεις στον 
τομέα αυτό. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίξει τις σχετικές δραστηριότητες 
των διεθνών οργανώσεων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, όπως η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

(18) Θα πρέπει επίσης να προωθεί την 
ορθή και πλήρη εφαρμογή και επιβολή, 
από τα κράτη μέλη, του νομικού πλαισίου 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και την ανάπτυξη 
μελλοντικών πολιτικών για την εξεύρεση 
απαντήσεων στις νέες προκλήσεις στον 
τομέα αυτό, προκειμένου να αναζητηθούν 
και να εφαρμοστούν λύσεις για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση αυτών 
των φαινομένων. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίξει τις σχετικές δραστηριότητες 
των διεθνών οργανώσεων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, όπως η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει 
ένα σύστημα για την καταπολέμηση 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την 
πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης, τα 
δίκτυα και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών 
αρχών και δικαστηρίων, όπως επίσης και 
την επικοινωνία με μια ευρύτερη ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να 
εξηγηθούν τα δικαιώματα, τα οφέλη και οι 
υποχρεώσεις σχετικά με την πολιτική 
ανταγωνισμού της Ένωσης.

(20) Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει 
ένα σύστημα για την καταπολέμηση 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την 
πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης, τα 
δίκτυα και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών 
και διεθνών αρχών και δικαστηρίων, όπως 
επίσης και την επικοινωνία με μια 
ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, 
ώστε να εξηγηθούν τα δικαιώματα, τα 
οφέλη και οι υποχρεώσεις σχετικά με την 
πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν 
στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν 
αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την 
ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, 
όταν απορροφούν δημιουργικότητα και 
καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν 
την πρόσβασή τους στις αγορές και να 
ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές 
τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της 
αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως 
να προκαλέσει στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(23) Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν 
στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν 
αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την 
ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, 
όταν απορροφούν δημιουργικότητα και 
καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν 
την πρόσβασή τους στις αγορές και να 
ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές 
τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στις ΜΜΕ που βρίσκονται σε περιφέρειες 
με περιορισμούς, όπως οι ορεινές και οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου οι 
ΜΜΕ αποτελούν τη μοναδική μορφή 
οικονομικής δραστηριότητας και 
απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της 
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αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως 
να προκαλέσει στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να 
κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης οι ΜΜΕ, καθώς 
δυσκολεύονται να αποδείξουν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 
διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις. Οι 
πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης 
οφείλονται στην ανάγκη των ΜΜΕ να 
διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, 
αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναμικού τους. Η 
περιορισμένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη 
σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά 
ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και 
την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών 
να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής.

(24) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να 
κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης οι ΜΜΕ, καθώς 
δυσκολεύονται να αποδείξουν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 
διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις. Οι 
πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης 
οφείλονται στην ανάγκη των ΜΜΕ να 
διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, 
αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναμικού τους. Η 
περιορισμένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη 
σύσταση επιχειρήσεων, την ανάπτυξη, την 
τοπική οικονομία και τα ποσοστά 
επιβίωσής τους, καθώς και την ετοιμότητα 
των νέων επιχειρηματιών να εξαγοράζουν 
βιώσιμες εταιρείες στο πλαίσιο της 
επιχειρηματικής διαδοχής.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για 
τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να 
βασίζονται στον μοναδικό πλούτο 

(27) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για 
τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου και με έμφαση στην ενθάρρυνση 
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γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει 
αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των 
ΜΜΕ και τον βιομηχανικό τομέα, καθώς 
και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή 
εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe 
Network» ως σημείου ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά 
και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να 
συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως 
το πρόγραμμα Ορίζων 2020, 
χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς 
πόρους των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, 
το πρόγραμμα πλαισίωσης νέων 
επιχειρηματιών θα πρέπει να παραμείνει το 
εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή 
δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν 
επιχειρηματική εμπειρία φέρνοντάς τους 
σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από 
άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να 
ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους 
ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και 
να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, 
προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια 
σύζευξης επιχειρηματιών και 
λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες 
ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο.

των νέων στις αγροτικές περιοχές να 
αναλάβουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες για να αποφευχθεί η 
συρρίκνωση του πληθυσμού στις 
αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει να 
βασίζονται στον μοναδικό πλούτο 
γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει 
αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των 
ΜΜΕ και τον βιομηχανικό τομέα, καθώς 
και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο.  Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή 
εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe 
Network» ως σημείου ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά 
και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να 
συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως 
το πρόγραμμα Ορίζων 2020, 
χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς 
πόρους των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, 
το πρόγραμμα πλαισίωσης νέων 
επιχειρηματιών θα πρέπει να παραμείνει το 
εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή 
δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν 
επιχειρηματική εμπειρία φέρνοντάς τους 
σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από 
άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να 
ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους 
ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και 
να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, 
προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια 
σύζευξης επιχειρηματιών και 
λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες 
ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα συμπλέγματα φορέων 
αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την 
αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς 
εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι κοινές πρωτοβουλίες 
συμπλεγμάτων φορέων θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα για να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 
Χάρη στη σύνδεση ειδικευμένων 
οικοσυστημάτων, τα συμπλέγματα φορέων 
δημιουργούν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις εντάσσουν 
καλύτερα στις στρατηγικές αξιακές 
αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται 
για την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνικών 
συμπράξεων και την εφαρμογή κοινών 
δραστηριοτήτων, με τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. Οι 
βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται 
ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και 
συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω 
οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων 
όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 
απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και αποτελεσματικής 
αξιοποίησης των πόρων, δημιουργικότητα 
και σχεδιασμός, αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, 
επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας και 
διεθνοποίηση. Άλλοι παράγοντες 
ειδικευμένης στήριξης ΜΜΕ θα πρέπει να 
συμμετάσχουν, προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός και να εφαρμοστούν 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα αναμένεται να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά 

(28) Τα συμπλέγματα φορέων 
αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την 
αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς 
εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι κοινές πρωτοβουλίες 
συμπλεγμάτων φορέων θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα για να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 
Χάρη στη σύνδεση ειδικευμένων 
οικοσυστημάτων, τα συμπλέγματα φορέων 
δημιουργούν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις εντάσσουν 
καλύτερα στις στρατηγικές αξιακές 
αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται 
για την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνικών 
συμπράξεων και την εφαρμογή κοινών 
δραστηριοτήτων, με τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. Οι 
βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται 
ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και 
συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω 
οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων 
όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 
απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και αποτελεσματικής 
αξιοποίησης των πόρων, δημιουργικότητα 
και σχεδιασμός, αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, 
επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας και 
διεθνοποίηση. Άλλοι παράγοντες 
ειδικευμένης στήριξης ΜΜΕ θα πρέπει να 
συμμετάσχουν, προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός και να εφαρμοστούν 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα αναμένεται να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά 
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(ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus 
μπορούν επίσης να διερευνηθούν.

(ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, του 
Erasmus και του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Συνέργειες με το πρόγραμμα 
Erasmus μπορούν επίσης να διερευνηθούν.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας μέσω της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική 
αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η 
ασφαλής και διατηρήσιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την κοινωνία και για 
την εσωτερική αγορά. Διασυνοριακές 
κρίσεις στον τομέα της υγείας και 
επισιτιστικές απειλές διαταράσσουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
περιορίζοντας τις μετακινήσεις προσώπων 
και εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας 
την παραγωγή.

(44) Είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας μέσω της 
γεωργικής αλυσίδας και της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική 
αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η 
ασφαλής και διατηρήσιμη γεωργική 
αλυσίδα και αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων αποτελεί προαπαιτούμενο για 
την κοινωνία και για την εσωτερική αγορά. 
Διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της 
υγείας και επισιτιστικές απειλές 
διαταράσσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, περιορίζοντας τις 
μετακινήσεις προσώπων και 
εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας την 
παραγωγή. Για να προλαμβάνονται οι 
διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της 
υγείας και οι επισιτιστικές απειλές, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει 
συγκεκριμένες δράσεις, όπως θέσπιση 
μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
καταστάσεων κρίσης και απρόβλεπτων 
γεγονότων που επηρεάζουν την υγεία των 
ζώων και των φυτών, δημιουργώντας 
έναν μηχανισμό άμεσης πρόσβασης στο 
ενωσιακό αποθεματικό κρίσης, έτσι ώστε 
να αντιμετωπίζονται ταχύτερα, 
αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα 
οι έκτακτες αυτές καταστάσεις. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα η πρόληψη νέων και 
άγνωστων παρασίτων και ασθενειών.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο γενικός στόχος του δικαίου της 
Ένωσης στην τροφική αλυσίδα είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα 
φυτά κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, 
να υποστηρίξει τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, να συμβάλει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας και να 
συνεισφέρει πληροφορίες για τους 
καταναλωτές και υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας, με ταυτόχρονη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών 
τροφίμων και ζωοτροφών, με την αύξηση 
των προτύπων ποιότητας σε ολόκληρη την 
Ένωση, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 
τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης και 
την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης.

(45) Ο γενικός στόχος του δικαίου της 
Ένωσης στην τροφική αλυσίδα είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα 
φυτά κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, 
να προσφέρει τρόφιμα σε λογικές τιμές, 
να υποστηρίξει τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, να διασφαλίσει 
δίκαιο εισόδημα για την αγροτική 
κοινότητα, να σταθεροποιήσει τις αγορές 
και να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας και να συνεισφέρει 
πληροφορίες για τους καταναλωτές και 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας, με 
ταυτόχρονη βελτίωση της βιωσιμότητας 
των ευρωπαϊκών τροφίμων και 
ζωοτροφών, με την περικοπή της 
σπατάλης τροφίμων, την αύξηση των 
προτύπων ποιότητας σε ολόκληρη την 
Ένωση, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 
τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης και 
την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική 
φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό 
επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα 
και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική 
αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει 

(46) Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική 
φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό 
επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα 
και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική 
αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει 
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να προβλέπονται ειδικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων και τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά 
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου61  (ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή 
της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα 
επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και 
απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και 
τις δαπάνες που απορρέουν από την 
ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την 
παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού 
υπό τον όρο ότι η εκδήλωση 
επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και 
κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι 
αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων και η πληρωμή των 
επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται 
από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των 
νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και 
έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων 
πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη. Οι δαπάνες θα πρέπει επίσης να είναι 
επιλέξιμες για μέτρα προστασίας που 
λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης 
απειλής για την κατάσταση της υγείας 
στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της 
εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή 
κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και 
ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα 
προστασίας, ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς 
στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης 
της Ένωσης.

να προβλέπονται ειδικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή 
επιχορηγήσεων και τη χρήση των 
δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά 
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου61  (ο «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή 
της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα 
επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και 
απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και 
τις δαπάνες που απορρέουν από την 
ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την 
παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού 
υπό τον όρο ότι η εκδήλωση 
επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και 
κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι 
αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων και η πληρωμή των 
επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται 
από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των 
νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και 
έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων 
πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη. Όταν διαπιστώνεται ότι 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας των ανθρώπων, των 
ζώων και των φυτών στην τροφική 
αλυσίδα οφείλονται σε συγκεκριμένες 
ενωσιακές πρακτικές, πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για τη διόρθωση των 
πρακτικών αυτών. Οι δαπάνες θα πρέπει 
επίσης να είναι επιλέξιμες για μέτρα 
πρόληψης και προστασίας που 
λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης 
απειλής για την κατάσταση της υγείας 
στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της 
εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή 
κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και 
ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα 
προστασίας, ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς 
στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης 
της Ένωσης.

_________________ _________________
61  [να προστεθεί] 61  [να προστεθεί]
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι επίσημοι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι 
μέσα ουσιαστικής σημασίας για την 
επαλήθευση και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής 
των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης. Η 
αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 
των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν 
ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα 
ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική 
αλυσίδα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης 
των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα 
εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική 
συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ένωσης, ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη 
στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά 
εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη 
γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει 
στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και 
στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων 
ανταλλαγών που οργανώνονται από τις 
αρμόδιες αρχές.

(47) Λόγω της αυξανόμενης 
παγκοσμιοποίησης της γεωργικής 
αλυσίδας και της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, οι επίσημοι έλεγχοι που 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι 
μέσα ουσιαστικής σημασίας για την 
επαλήθευση και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής 
των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Η 
αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 
των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν 
ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα 
ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική 
αλυσίδα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης 
των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα 
εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική 
συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της 
Ένωσης, ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η 
Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η 
αποτελεσματικότητα των επίσημων 
ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη 
στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά 
εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη 
γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει 
στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και 
στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων 
ανταλλαγών που οργανώνονται από τις 
αρμόδιες αρχές.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Τέλος, οι δράσεις για την τροφική 
αλυσίδα, όπως κτηνιατρικά και 
φυτοϋγειονομικά μέτρα σε περίπτωση 
υγειονομικών κρίσεων που αφορούν ζώα 
και φυτά θα μπορούσαν να συμπληρωθούν 
με βασιζόμενες στην αγορά της Ένωσης 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που συγκροτείται με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου78.

(70) Τέλος, οι δράσεις για την τροφική 
αλυσίδα, όπως κτηνιατρικά και 
φυτοϋγειονομικά μέτρα σε περίπτωση 
υγειονομικών κρίσεων που αφορούν ζώα 
και φυτά θα μπορούσαν να συμπληρωθούν 
με βασιζόμενες στην αγορά της Ένωσης 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής που συγκροτείται με 
τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου78 μόνον 
όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο 
και προς το ύψιστο συμφέρον του τομέα.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Ο κατάλογος των νοσημάτων των 
ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
των επειγόντων μέτρων και για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και 
επιτήρησης θα πρέπει να καθορίζεται με 
βάση τα νοσήματα των ζώων που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του μέρους Ι 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου81, στον κανονισμό (ΕΚ) 
2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου82 και στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου83.

76. Θα πρέπει να καταρτιστεί ένας 
ανοικτός κατάλογος των νοσημάτων των 
ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
των επειγόντων μέτρων και για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και 
επιτήρησης, με βάση τα νοσήματα των 
ζώων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του 
μέρους Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου81 , στον κανονισμό (ΕΚ) 
2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου82 και στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου83 .

_________________ _________________
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81Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των 
ζώων και για την τροποποίηση και την 
κατάργηση ορισμένων πράξεων στον 
τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για 
την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 
31.3.2016, σ. 1).

81Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των 
ζώων και για την τροποποίηση και την 
κατάργηση ορισμένων πράξεων στον 
τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για 
την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 
31.3.2016, σ. 1).

82 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, 
για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων 
συγκεκριμένων τροφιμογενών 
ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 
12.12.2003, σ. 1).

82 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, 
για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων 
συγκεκριμένων τροφιμογενών 
ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 
12.12.2003, σ. 1).

83 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 
31.5.2001, σ. 1).

83 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, 
καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 
μεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 
31.5.2001, σ. 1).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77α) Είναι σημαντικό να υπάρχει 
επίγνωση των επιπτώσεων των ακραίων 
κλιματικών φαινομένων στα διάφορα 
κράτη μέλη όσον αφορά την εξάπλωση 
των επιβλαβών οργανισμών και των 
ζωονόσων, καθώς και του αντίκτυπου 
της κλιματικής αλλαγής στα κράτη μέλη, 
που έχουν ως αποτέλεσμα ένα ολοένα και 
πιο ευρύ φάσμα δυνητικών απειλών που 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
παρέκκλιση από τον κανόνα αλλά να 
γίνονται δεκτές ως πραγματικότητα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85α) Πρέπει να αποφευχθεί η λήψη 
περιττών και νέων γραφειοκρατικών 
μέτρων για τη μέτρηση των κοινών 
στόχων. Για παράδειγμα, πρέπει να 
αποφευχθεί να επιβληθεί στα κράτη μέλη 
να μετρήσουν τον αριθμό των 
κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών 
προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε 
εθνικό επίπεδο ή να δημιουργήσουν μια 
μέτρηση για τον σκοπό αυτό. Ο αριθμός 
τους δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την 
επιτυχία της στρατηγικής ελέγχου των 
ασθενειών ενός κράτους μέλους και τη 
συμμόρφωσή του με τις στρατηγικές σε 
επίπεδο ΕΕ και συνεπώς θα παρέχει 
ψευδή στοιχεία.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και το πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της 
παραγωγής και της διάδοσης των 
ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά 
την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς, με σκοπό την 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη 
βελτίωση της λειτουργίας της στους 
τομείς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, 
ειδικά των πολύ μικρών, των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση της 
γεωργικής αλυσίδας και της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και του 
πλαισίου για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης, της παραγωγής και της 
διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών 
στοιχείων («το πρόγραμμα»).
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της 
προστασίας και της ενδυνάμωσης των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην αγορά, τη θέσπιση προτύπων, καθώς 
και με την προαγωγή της υγείας του 
ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και 
της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς 
και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και των 
αποκεντρωμένων οργανισμών της 
Ένωσης·

α) βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, με προώθηση της 
εδαφικής συνοχής, και ιδιαίτερα της 
προστασίας και της ενδυνάμωσης των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), με τη στήριξη της βιωσιμότητάς 
τους, την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, 
την κατοχύρωση ενός ισότιμου 
ανταγωνισμού, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά, τη θέσπιση 
προτύπων, καθώς και με την προστασία 
και ενδυνάμωση της υγείας του ανθρώπου, 
των φυτών και των ζώων και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων και τον σεβασμό 
του περιβάλλοντος· καθώς και ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, καθώς και των 
αποκεντρωμένων οργανισμών της 
Ένωσης·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την παροχή υψηλής ποιότητας, 
συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών 
σχετικά με την Ευρώπη που στηρίζουν τον 
σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση όλων των πολιτικών της 
Ένωσης και βοηθούν τους υπευθύνους για 
τη χάραξη πολιτικής, τις επιχειρήσεις, τα 
πανεπιστήμια, τους πολίτες και τα μέσα 
ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις και να 

β) την παροχή υψηλής ποιότητας, 
συγκρίσιμων, επικαιροποιημένων και 
αξιόπιστων στατιστικών σχετικά με την 
Ευρώπη, που να είναι εναρμονισμένα 
μεταξύ όλων των κρατών μελών και των 
αντίστοιχων εθνικών και περιφερειακών 
στατιστικών υπηρεσιών τους, και τα 
οποία να στηρίζουν τον σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων 
των πολιτικών της Ένωσης και να βοηθούν 
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συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική 
διαδικασία.

τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, 
τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τις 
ενώσεις, τους πολίτες και τα μέσα 
ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις και να 
συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική 
διαδικασία.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, 
διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση 
των εμποδίων, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους 
τομείς του εταιρικού δικαίου και του 
δικαίου των συμβάσεων και του 
εξωσυμβατικού δικαίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, 
διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση 
των εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωγραφικών φραγμών στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους 
τομείς του εταιρικού δικαίου και του 
δικαίου των συμβάσεων και του 
εξωσυμβατικού δικαίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, των μέτρων για την 
πρόληψη της απάτης και της 
φοροδιαφυγής, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με 

β) να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με 
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ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει 
προσθετικότητα μέσω μέτρων που 
εξασφαλίζουν διάφορες μορφές 
υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε 
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας·

ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει 
προσθετικότητα μέσω μέτρων που 
εξασφαλίζουν διάφορες μορφές 
υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε 
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την 
προαγωγή της διαφάνειας της αγοράς και 
της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα και την 
επιχειρηματικότητα των νέων στις 
αγροτικές περιοχές για να τους βοηθήσει 
να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές 
και να αποφευχθεί η συρρίκνωση του 
πληθυσμού· 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους 
στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την 
καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την υποβολή 
εταιρικών εκθέσεων·

ii) υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους 
στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την 
καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών και διαφάνειας όσον αφορά 
την υποβολή εταιρικών εκθέσεων·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την ενδυνάμωση, την παροχή 
βοήθειας και την εκπαίδευση 
καταναλωτών, επιχειρήσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών· με την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης 

i) με την ενδυνάμωση, την παροχή 
βοήθειας, την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων, 
συνδικαλιστικών ενώσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών, επί παραδείγματι 
μέσω της ύπαρξης προσβάσιμων 
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και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως με 
τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής 
και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με 
την εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές 
έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης 
προστασίας και· με την παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης για τις αγορές και τους 
καταναλωτές·

δικτυακών τόπων των δημόσιων αρχών· 
με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών, αειφόρου 
κατανάλωσης και ασφάλειας των 
προϊόντων, κυρίως με τη στήριξη των 
αρμόδιων αρχών επιβολής και 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς και με την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και πληροφοριών για 
την προστασία των ευρωπαϊκών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά σε 
σχέση με το σύνολο του αθέμιτου 
ανταγωνισμού έξωθεν, με την εξασφάλιση 
ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση 
σε διαιτησία και μέσα έννομης 
προστασίας και· με την παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης για τις αγορές, τους 
καταναλωτές και τις μεθόδους επίλυσης 
συγκρούσεων·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την ενίσχυση της συμμετοχής 
των καταναλωτών, άλλων τελικών 
χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
και της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη 
πολιτικής στον τομέα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την 
προώθηση της καλύτερης κατανόησης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

ii) με την ενίσχυση της συμμετοχής 
των καταναλωτών, άλλων τελικών 
χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
συνδικαλιστικών ενώσεων και της 
κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη 
πολιτικής στον τομέα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την 
προώθηση της καλύτερης κατανόησης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) με τη συμβολή στην εξασφάλιση ε) με τη συμβολή στην εξασφάλιση 
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υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, 
τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την 
τροφική αλυσίδα και σε συναφείς τομείς, 
μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της 
εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών 
οργανισμών, και την υποστήριξη της 
βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των 
ζώων, καθώς και της βιώσιμης παραγωγής 
και κατανάλωσης τροφίμων·

υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, 
τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη τη 
γεωργική αλυσίδα και την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων και σε συναφείς 
τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης 
και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών 
οργανισμών και μέσω μέτρων έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση κρίσιμων 
καταστάσεων μεγάλης κλίμακας και 
απρόβλεπτων γεγονότων που πλήττουν 
την υγεία των ζώων ή των φυτών, και την 
υποστήριξη της βελτίωσης της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της 
βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης 
αγροδιατροφικών προϊόντων σε προσιτές 
τιμές, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων, 
αυξάνοντας την ενημέρωση του 
καταναλωτή και κεφαλαιοποιώντας τα 
οφέλη της κυκλικής οικονομίας· 
εστιάζοντας έτσι στην τόνωση της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των ενδιαφερομένων σε όλους τους 
προαναφερθέντες τομείς·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να συμβάλει στη δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη σύσταση 
νέων ΜΜΕ σε περιφέρειες που 
βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές, 
όπως οι ορεινές και οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, μέσω της εξασφάλισης του 10% 
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων 
για τις εν λόγω περιφέρειες.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την παραγωγή και την κοινοποίηση 
στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με 
την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω 
ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και 
με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς 
φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών 
στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης 
δεδομένων, έξυπνων δικτύων και 
ψηφιακών τεχνολογιών.

στ) την παραγωγή και την κοινοποίηση 
στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με 
την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω 
ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και 
με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς 
φορείς, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τις 
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, με τη χρήση πολλαπλών πηγών 
στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης 
δεδομένων, έξυπνων δικτύων και 
ψηφιακών τεχνολογιών και με τη 
συνένωση των πόρων προκειμένου να 
επιτυγχάνεται πληροφόρηση η οποία είναι 
αξιόπιστη και όσο το δυνατόν πιο 
επικαιροποιημένη.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 
4 088 580 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 
4 608 580 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 1 680 000 000 EUR για τον στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο ε)·

γ) 2 200 000 000 EUR για τον στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο ε)·
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
μηχανισμός για την άμεση πρόσβαση της 
τροφικής αλυσίδας στο αποθεματικό 
κρίσης της Επιτροπής σε περίπτωση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης 
κλίμακας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η χρηματοδότηση των μέτρων που 
παρατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο ε).

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού ή, έμμεσα, σύμφωνα με το 
στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όταν 
είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί 
χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου 
κράτους μέλους.

6. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα μόνο στις περιπτώσεις που 
δεν εφαρμόζονται οι αναληφθείσες 
δεσμεύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να υπονομεύονται τα υπόλοιπα 
προγράμματα που τελούν υπό κοινή 
διαχείριση με περικοπές στον 
προϋπολογισμό τους. Η Επιτροπή μεριμνά 
για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων 
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή, έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) επιδιώκει να εξασφαλίσει την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και τη συμμόρφωση προς αυτή·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που καθορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως 
επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες 
συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει 
χρηματοδότηση με τη μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο 
συνδυαστικών πράξεων.

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που καθορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως 
επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες 
συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει 
χρηματοδότηση με τη μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο 
συνδυαστικών πράξεων με την πρόσβαση 
σε περισσότερα χρηματοδοτικά 
προγράμματα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται 
σύμφωνα με τον τίτλο VIII του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται 
σύμφωνα με τον τίτλο VIII του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα προγράμματα εργασίας που 
εγκρίνονται για καθέναν από τους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 προσδιορίζοντας 
το ποσό των επιχορηγήσεων που θα 
διατεθούν.
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Αιτιολόγηση

Αποτελεί πάγια πρακτική στη διαχείριση των προγραμμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των 
παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των πολιτών και των καταναλωτών, της 
κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων 
αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 
κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης 
ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και 
διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης 
και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

α) δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των 
παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των συνδικαλιστικών ενώσεων, των 
πολιτών και των καταναλωτών, της 
κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων 
αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 
κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης 
ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και 
διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης 
και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, 
καταναλωτές, τελικούς χρήστες, την 
κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους 
επιχειρήσεων από την Ένωση για να 
συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις 
πολιτικές και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της 
λειτουργίας αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο·

β) πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, 
εργαζομένους, καταναλωτές, τελικούς 
χρήστες, την κοινωνία των πολιτών και 
εκπροσώπους επιχειρήσεων από την 
Ένωση για να συμβάλλουν στον πολιτικό 
διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, ιδίως με την 
υποστήριξη της λειτουργίας 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η εξάλειψη των εμποδίων της 
αγοράς, του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους της νησιωτικότητας και της 
απομάκρυνσης από την ευρωπαϊκή 
αγοράς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
καθώς και η δημιουργία ενός ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ, προκειμένου να επωφελούνται από 
την εσωτερική αγορά·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η προώθηση ενός επιχειρηματικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, μεταξύ άλλων 
του προγράμματος καθοδήγησης για νέους 
επιχειρηματίες, και της υποστήριξης 
νεοσύστατων εταιρειών, της βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας και των 
επεκτεινόμενων επιχειρήσεων.

στ) η προώθηση ενός επιχειρηματικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, ειδικά για τις 
γυναίκες και τους νέους, με έμφαση στους 
νέου από αγροτικές περιοχές, μεταξύ 
άλλων του προγράμματος καθοδήγησης 
για νέους επιχειρηματίες, και της 
υποστήριξης νεοσύστατων εταιρειών, της 
βιώσιμης επιχειρηματικότητας και των 
επεκτεινόμενων επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας νέων υπηρεσιών· η εστίαση 
στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών όπως η «Junior 
Enterprises» σε ένα πανεπιστημιακό 
περιβάλλον και η αναγνώριση της ιδέας 
αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος συνδεδεμένα με αυτό·

i) κράτος μέλος, υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος συνδεδεμένα με αυτό ή εξόχως 
απόκεντρη περιοχή·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και 
άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009·

α) εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και 
οι ομόλογές τους περιφερειακές 
υπηρεσίες, όπου υπάρχουν, και άλλες 
εθνικές αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) για δράσεις υλοποίησης του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος 
κανονισμού, οι εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες και οι λοιπές εθνικές αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2009 είναι 
επιλέξιμες.

η) για δράσεις υλοποίησης του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος 
κανονισμού, οι εθνικές και περιφερειακές 
στατιστικές υπηρεσίες και οι λοιπές 
εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 223/2009 είναι επιλέξιμες.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προγράμματα εργασίας για την 
εφαρμογή του ειδικού στόχου που 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), όπως ορίζεται στο 
παράρτημα I, εγκρίνονται από την 
Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω της έγκρισης προγραμμάτων 
εργασίας σύμφωνα με τον ειδικό στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2 στοιχείο ε) του παραρτήματος.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, προκειμένου να αυξήσει την 
επίγνωση των καταναλωτών, των 
πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως στη 
γεωργική αλυσίδα και την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων, σχετικά με τους 
πόρους που παρέχονται από τα 
χρηματοδοτικά μέσα του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και σχετικά με τις 
δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 
πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην 
εταιρική προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί 
τις δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση 
του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις 
δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν 
αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και 

3. Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί 
τις δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση 
του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις 
δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν 
αφορούν την εναρμόνιση των 
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τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, 
σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
223/2009.

μελετώμενων αντικειμένων, την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση 
των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με 
τις στατιστικές αρχές που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς 
οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που 
λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου105 ή σύμφωνα με τα μέτρα που 
ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει 
του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω 
κανονισμού·

α) μέτρα για την πρόληψη, τον 
περιορισμό και/ή την εκρίζωση 
επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην 
Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου105 ή σύμφωνα με τα μέτρα που 
ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει 
του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω 
κανονισμού·

_________________ _________________
105  Κανονισμός (EE) 2016/2031 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 
74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 
2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 
23.11.2016, σ. 4).

105  Κανονισμός (EE) 2016/2031 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 
74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 
2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 
23.11.2016, σ. 4).

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού 
παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς 
οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως 
επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην 
Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με 
το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή 
οργανισμό ο οποίος μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω 
άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του 
εν λόγω κανονισμού·

β) μέτρα για την πρόληψη, τον 
περιορισμό και/ή την εκρίζωση 
επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν 
απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία 
λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά 
επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω 
άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του 
εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού 
παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσθετα μέτρα προστασίας από 
την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού 
κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα 
εκρίζωσης που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) του παρόντος σημείου και τα μέτρα 
αναχαίτισης που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) του παρόντος σημείου, όταν τα 
μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την προστασία της Ένωσης από την 
περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω 

γ) πρόσθετα μέτρα προστασίας από 
την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού 
κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω 
εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς 
οργανισμού,περιορίζοντας όπου είναι 
απαραίτητο την ελεύθερη κυκλοφορία 
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επιβλαβούς οργανισμού. των μεταφορέων στα γειτονικά κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μέτρα για την εξάλειψη 
επιβλαβούς οργανισμού που έχει 
εμφανιστεί ξαφνικά, ακόμη και αν δεν 
θεωρείται επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση, αλλά το 
αποτέλεσμα ακραίων κλιματικών 
φαινομένων ή της κλιματικής αλλαγής σε 
ένα κράτος μέλος·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.4 α. Σε περίπτωση υποψιών 
εμφάνισης ζωικών ασθενειών ή/και 
επιβλαβών οργανισμών, οι έλεγχοι και η 
παρακολούθηση θα πρέπει να 
εντατικοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ 
εντός της Ένωσης ή/και στα εξωτερικά 
της σύνορα·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.4 β1,3. Μέτρα για την 
παρακολούθηση της εμφάνισης γνωστών 
και επί του παρόντος άγνωστων 
επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών.
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Τα ετήσια και πολυετή κτηνιατρικά 
και φυτοϋγειονομικά προγράμματα για την 
εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση 
των νοσημάτων των ζώων και των 
ζωοανθρωπονόσων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και των επιβλαβών για τα 
φυτά οργανισμών πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης.

2.1. Τα ετήσια και πολυετή κτηνιατρικά 
και φυτοϋγειονομικά προγράμματα για την 
πρόληψη, την εκρίζωση, τον έλεγχο και 
την επιτήρηση των νοσημάτων των ζώων 
και των ζωοανθρωπονόσων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και των 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών πρέπει 
να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία 
της Ένωσης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.1– παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να 
αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα 
που προκαλείται από την κλιματική 
αλλαγή και την πολυμορφία της σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στην πρόληψη της 
διάβρωσης της ευρωπαϊκής 
βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς 
οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που 
λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

γ) μέτρα για την πρόληψη, τον 
περιορισμό και/ή την εκρίζωση 
επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην 
Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια 



PE623.920v02-00 38/47 AD\1174021EL.docx

EL

κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή σύμφωνα με 
τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της 
Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 
1 του εν λόγω κανονισμού·

αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 
ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν 
στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 
28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού 
παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – σημείο 2.3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μέτρα για την εκρίζωση επιβλαβούς 
οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως 
επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην 
Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με 
το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή 
οργανισμό ο οποίος μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω 
άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του 
εν λόγω κανονισμού·

δ) μέτρα για την πρόληψη, τον 
περιορισμό και/ή την εκρίζωση 
επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν 
απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία 
λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά 
επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός 
καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω 
άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του 
εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των μέτρων πρόληψης και περιορισμού 
παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πρόσθετα μέτρα προστασίας από ε) πρόσθετα μέτρα προστασίας από 
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την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού 
κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα 
εκρίζωσης που αναφέρονται στο στοιχείο 
γ) του παρόντος σημείου και τα μέτρα 
αναχαίτισης που αναφέρονται στο 
στοιχείο δ) του παρόντος σημείου, όταν τα 
μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την προστασία της Ένωσης από την 
περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω 
επιβλαβούς οργανισμού·

την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού 
κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 
παράγραφος 1 και το άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) του 
παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω 
εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς 
οργανισμού·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια τεχνική τροπολογία που αποσκοπεί στη συνοχή του κειμένου με τις 
τροπολογίες οι οποίες έχουν στόχο την εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των μέτρων πρόληψης 
και περιορισμού παράλληλα με τα μέτρα εκρίζωσης.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δραστηριότητες για την 
υποστήριξη της βελτίωσης της καλής 
μεταχείρισης των ζώων.

3. Δραστηριότητες για την 
υποστήριξη της βελτίωσης της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων 
και την ιχνηλασιμότητα, μεταξύ άλλων 
κατά τη μεταφορά τους.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Δραστηριότητες για την 
υποστήριξη της βιώσιμης παραγωγής και 

7. Δραστηριότητες για την 
υποστήριξη της αγροοικολογικής 
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κατανάλωσης τροφίμων. παραγωγής, της βιώσιμης κατανάλωσης 
τροφίμων, η οποία δεν βλάπτει το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, και 
την προώθηση των άμεσων πωλήσεων 
και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Τεχνικές και επιστημονικές 
εργασίες, μεταξύ των οποίων μελέτες και 
δραστηριότητες συντονισμού, που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς 
που σχετίζονται με τον ειδικό στόχο του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και η 
προσαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στις 
επιστημονικές, τις τεχνολογικές και τις 
κοινωνιακές εξελίξεις.

11. Τεχνικές και επιστημονικές 
εργασίες, μεταξύ των οποίων μελέτες και 
δραστηριότητες συντονισμού, που είναι 
αναγκαίες για να διασφαλιστεί η πρόληψη 
της εμφάνισης νέων καθώς και 
άγνωστων επιβλαβών οργανισμών και 
ασθενειών και για να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς 
που σχετίζονται με τον ειδικό στόχο του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και η 
προσαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στις 
επιστημονικές, τις τεχνολογικές και τις 
κοινωνιακές εξελίξεις.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Υποστήριξη πρωτοβουλιών 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που 
αναλαμβάνει η Ένωση και τα κράτη μέλη 
με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένης, 
σύμφωνης με τους κανόνες και βιώσιμης 
παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για την πρόληψη των 
απορριμμάτων τροφίμων και της απάτης 
σχετικά με τα τρόφιμα, στο πλαίσιο 
εφαρμογής των κανόνων στον τομέα του 
ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 

14. Υποστήριξη πρωτοβουλιών 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που 
αναλαμβάνει η Ένωση και τα κράτη μέλη 
με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένης, 
σύμφωνης με τους κανόνες και βιώσιμης 
παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων για την πρόληψη των 
απορριμμάτων τροφίμων που συμβάλλει 
στην κυκλική οικονομία και την πρόληψη 
της απάτης σχετικά με τα τρόφιμα, στο 
πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων στον 
τομέα του ειδικού στόχου που αναφέρεται 
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3 παράγραφος 2 στοιχείο ε). στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – εδάφιο -1  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να διασφαλίζεται σε όλο και 
μεγαλύτερο βαθμό η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και ταμείων και του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης 
απαιτεί υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και 
αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες 
σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, 
εδαφική και περιβαλλοντική κατάσταση 
στην Ένωση. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές 
στατιστικές επιτρέπουν στους Ευρωπαίους 
πολίτες να κατανοούν και να συμμετέχουν 
στα κοινά και τον δημοκρατικό διάλογο 
σχετικά με την παρούσα κατάσταση και το 
μέλλον της Ένωσης.

Η εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης 
απαιτεί υψηλής ποιότητας, 
επικαιροποιημένες, συγκρίσιμες και 
αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες 
σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, 
εδαφική και περιβαλλοντική κατάσταση 
στην Ένωση. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές 
στατιστικές επιτρέπουν στους Ευρωπαίους 
πολίτες να κατανοούν και να συμμετέχουν 
στα κοινά και τον δημοκρατικό διάλογο 
σχετικά με την παρούσα κατάσταση και το 
μέλλον της Ένωσης.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – περίπτωση 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παρακολούθηση της προόδου για 
την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

– παρακολούθηση της προόδου για 
την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των στόχων της 
Συμφωνίας των Παρισίων για την 
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κλιματική αλλαγή·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – περίπτωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παροχή έγκαιρων και κατάλληλων 
στοιχείων για τις ανάγκες της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και των πολιτικών 
σχετικών με το περιβάλλον, την ασφάλεια 
των τροφίμων και την καλή μεταχείριση 
των ζώων.

– παροχή έγκαιρων και κατάλληλων 
στοιχείων για τις ανάγκες της κοινής 
γεωργικής πολιτικής 
(συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από το 
Παρατηρητήριο Αγοράς Γάλακτος, τα 
οποία χρειάζεται να είναι 
επικαιροποιημένα), της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και των πολιτικών σχετικών με 
το περιβάλλον, την ασφάλεια των 
τροφίμων και την καλή μεταχείριση των 
ζώων.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – περίπτωση 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παροχή έγκαιρων και 
ολοκληρωμένων στατιστικών δεικτών για 
τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
Ένωσης, τις πόλεις και τις αγροτικές 
περιοχές, έτσι ώστε να παρακολουθείται 
και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εδαφικής ανάπτυξης, αλλά 
και για να αξιολογούνται οι εδαφικές 
επιπτώσεις των τομεακών πολιτικών·

– παροχή έγκαιρων και 
ολοκληρωμένων στατιστικών δεικτών για 
τις περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Ένωσης, τις πόλεις και τις 
αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
εδαφικής ανάπτυξης, αλλά και για να 
αξιολογούνται οι εδαφικές επιπτώσεις των 
τομεακών πολιτικών·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος νόσων των ζώων και 
ζωοανθρωπονόσων

διαγράφεται

(1) Αφρικανική πανώλη των ίππων
(2) Αφρικανική πανώλη των χοίρων
(3) Άνθρακας
(4) Γρίπη των πτηνών (υψηλής 
παθογονικότητας)
(5) Γρίπη των πτηνών (χαμηλής 
παθογονικότητας)
(6) Καμπυλοβακτηρίωση
(7) Κλασική πανώλη των χοίρων
(8) Αφθώδης πυρετός
(9) Λοιμώδης πλευροπνευμονία των 
αιγών
(10) Μάλις
(11) Μόλυνση με τον ιό του 
καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)
(12) Λοίμωξη από Brucella abortus, B. 
Melitensis και B. suis
(13) Λοίμωξη από τον ιό της 
επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου
(14) Λοίμωξη από τον ιό της οζώδους 
δερματίτιδας
(15) Μόλυνση με Mycoplasma 
mycoides, υποείδος mycoides SC 
(Λοιμώδης πλευροπνευμονία των 
βοοειδών),
(16) Λοίμωξη από σύμπλεγμα 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae και M. tuberculosis)
(17) Λοίμωξη από τον ιό της 
ψευδοπανώλης των πτηνών
(18) Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης 
των μικρών μηρυκαστικών
(19) Λοίμωξη από τον ιό της λύσσας
(20) Λοίμωξη από τον ιό της νόσου της 
κοιλάδας Rift
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(21) Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης 
των βοοειδών
(22) Μόλυνση με ορότυπους 
ζωονοσογόνου σαλμονέλας
(23) Μόλυνση με Echinococcus spp
(24) Λιστερίωση
(25) Ευλογιά των αιγοπροβάτων
(26) Μεταδοτικές σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες
(27) Τριχινέλλωση
(28) Εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών 
τύπου Βενεζουέλας
(29) Βεροτοξινογόνος E. coli

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIα
Κατάλογος νόσων των ζώων και 
ζωοανθρωπονόσων
Ο κατάλογος των νόσων των ζώων και 
των ζωοανθρωπονόσων καλύπτει:
α) τον κατάλογο νόσων που έχει 
καθοριστεί βάσει του κεφαλαίου 2 του 
μέρους 1 του κανονισμού 2016/429· 
β) τη σαλμονέλα, τις ζωοανθρωπονόσους 
και τους ζωονοσογόνους παράγοντες που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2160/2003 και από την οδηγία 
2003/99/ΕΚ·
γ) τις μεταδοτικές σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση προτείνεται για να ληφθεί υπόψη η αναθεώρηση του καταλόγου νόσων στο 
πλαίσιο του κανονισμού 2016/429, που μπορεί να επικαιροποιηθεί από την Επιτροπή και να 
καλύπτει επίσης τη σαλμονέλα, τις ζωοανθρωπονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα
Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο ε)
1) Αριθμός επιτυχώς εφαρμοσθέντων 
εθνικών κτηνιατρικών και 
φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων.
2) Αριθμός περιπτώσεων έκτακτης 
ανάγκης που προκλήθηκαν από 
επιβλαβείς οργανισμούς και που 
επιλύθηκαν επιτυχώς.
3) Αριθμός περιπτώσεων έκτακτης 
ανάγκης που προκλήθηκαν από νόσους 
και που επιλύθηκαν επιτυχώς.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα
Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) και ii)
1. Δείκτης καταναλωτικών συνθηκών.
2. Μείωση του αριθμού προειδοποιήσεων 
στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
3. Αριθμός εγγράφων διατύπωσης θέσεων 
και απαντήσεις σε δημόσιες 
διαβουλεύσεις στον τομέα των 
οικονομικών υπηρεσιών από δικαιούχους.
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