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Τροπολογία 1
Rasmus Andresenεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διατηρήσουν υψηλό 
επίπεδο ανάληψης υποχρεώσεων για το 
νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προηγούμενων δράσεων του COSME, στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και με 
σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, στην πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση, και να επωφεληθούν 
πλήρως από αυτό·

Or. en

Τροπολογία 2
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής· πιστεύει ότι το εν λόγω 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ, διευκολύνοντας την πρόληψη και 
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την άρση των εμποδίων και βελτιώνοντας 
την εφαρμογή και την επιβολή των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 3
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής και επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση για το εν λόγω 
πρόγραμμα, σύμφωνα με αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
ενδιάμεση έκθεση την οποία συνέταξε το 
2018·

Or. en

Τροπολογία 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής·

1. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό 
πρόγραμμα για τη στήριξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και 
πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
η ενιαία αγορά αποτελεί το καλύτερο 
πλεονέκτημα της Ένωσης όσον αφορά τη 
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δημιουργία ανάπτυξης στην 
παγκοσμιοποιημένη αγορά·

Or. en

Τροπολογία 5
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει 
να παραμείνει προτεραιότητα και στον 
προϋπολογισμό του 2021· επισημαίνει τον 
σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει στο πλαίσιο αυτό το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 6
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί 
σε μεγάλο βαθμό από την κρίση της 
COVID-19 και η επιτυχής ανάκαμψη 
απαιτεί την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· 
πιστεύει ότι οι πιστώσεις που διατίθενται 
εντός του τομέα 1 θα πρέπει να είναι 
επαρκείς για τη δημιουργία ενός ισχυρού 
κέντρου χρηματοδότησης που θα 
προορίζεται για την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθιστώντας την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική·

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί 
σε μεγάλο βαθμό από την κρίση COVID 
19 και η επιτυχής ανάκαμψη απαιτεί την 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην ενιαία αγορά με τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, ενώ 
ταυτόχρονα επιτάσσει οι επιχειρήσεις, 
ιδίως οι ΜΜΕ, να υποστηριχθούν στην 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την 
ανάπτυξη οικολογικά καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι 
πιστώσεις που διατίθενται εντός του τομέα 
1 θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου 
αυτός να καταστεί ένα ισχυρό κέντρο 
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χρηματοδότησης που θα προορίζεται για 
τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθιστώντας την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική ώστε 
να αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
επίτευξη μιας κυκλικής, αποδοτικής ως 
προς την κατανάλωση ενέργειας και 
πόρων οικονομίας με μηδενικό ισοζύγιο 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί 
σε μεγάλο βαθμό από την κρίση της 
COVID-19 και η επιτυχής ανάκαμψη 
απαιτεί την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· 
πιστεύει ότι οι πιστώσεις που διατίθενται 
εντός του τομέα 1 θα πρέπει να είναι 
επαρκείς για τη δημιουργία ενός ισχυρού 
κέντρου χρηματοδότησης που θα 
προορίζεται για την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθιστώντας την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική·

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί 
σε μεγάλο βαθμό από την κρίση της 
COVID-19 και η επιτυχής ανάκαμψη 
απαιτεί την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στην ενιαία αγορά, 
καθώς και της εμπιστοσύνης τους στην 
προσωπική τους μελλοντική οικονομική 
κατάσταση και της εμπιστοσύνης ότι οι 
εταιρείες θα προβούν στην ομαλή 
παράδοση των αγορών τους· πιστεύει ότι 
οι πιστώσεις που διατίθενται εντός του 
τομέα 1 θα πρέπει να είναι επαρκείς για τη 
δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου 
χρηματοδότησης που θα προορίζεται για 
την καινοτομία, τις στρατηγικές υποδομές 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά 
και για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, 
προκειμένου να καταστεί πιο ισχυρή και 
πιο ανθεκτική· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες 
ανάμεσα στο πρόγραμμα για την ενιαία 
αγορά και το μέσο ανάκαμψης Next 
Generation EU με σκοπό την 
κινητοποίηση των απαραίτητων 
επενδύσεων·
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Or. en

Τροπολογία 8
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί 
σε μεγάλο βαθμό από την κρίση της 
COVID-19 και η επιτυχής ανάκαμψη 
απαιτεί την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· 
πιστεύει ότι οι πιστώσεις που διατίθενται 
εντός του τομέα 1 θα πρέπει να είναι 
επαρκείς για τη δημιουργία ενός ισχυρού 
κέντρου χρηματοδότησης που θα 
προορίζεται για την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθιστώντας την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική·

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς 
της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί 
σε μεγάλο βαθμό από την κρίση της 
COVID-19 και η επιτυχής ανάκαμψη 
απαιτεί τον σεβασμό των κρατών μελών 
προς τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά· πιστεύει ότι οι πιστώσεις που 
διατίθενται εντός του τομέα 1 θα πρέπει να 
είναι επαρκείς για τη δημιουργία ενός 
ισχυρού κέντρου χρηματοδότησης που θα 
προορίζεται για την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθιστώντας την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 9
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
και να ισχυροποιηθεί το πρόγραμμα για 
την ενιαία αγορά ως ουσιαστικό εργαλείο 
για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης 
εσωτερικής αγοράς και τη διευκόλυνση 
της οικονομικής ανάκαμψης μετά την 
κρίση COVID 19· τονίζει περαιτέρω τη 
σημασία της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, και της στήριξης της 
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πρόσβασής τους στις αγορές·

Or. en

Τροπολογία 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

4. σημειώνει ότι η κρίση της COVID 
19 κατέδειξε την εξάρτηση της ενιαίας 
αγοράς της Ένωσης από τις παγκόσμιες 
αλυσίδες εφοδιασμού και τους διεθνείς 
κατασκευαστές, καθώς και τους 
κινδύνους που ενέχουν η έλλειψη 
ασφάλειας των προϊόντων και τα 
παραποιημένα προϊόντα ή τα μη ορθά 
ελεγμένα πρότυπα· υπογραμμίζει 
επομένως τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 11
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω 
εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, της 
μείωσης της γραφειοκρατίας που 
παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, αλλά και της ανάπτυξης 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς καθώς και 
μιας κατάλληλης πολιτικής για τους 
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υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

καταναλωτές που θα τους προσφέρει 
προστασία και προβλεψιμότητα τόσο σε 
μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά· ωστόσο, η πολιτική 
για τους καταναλωτές θα πρέπει να 
εξισορροπηθεί με άλλους στόχους της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, θα 
διασφαλίζει τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματά τους, θα εγγυάται την 
ασφάλεια και την πληροφόρηση, θα 
βελτιώνει την εμπιστοσύνη στις 
επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά και θα διασφαλίζει 
την εποπτεία της αγοράς και τη 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο 
μέσω της κατάλληλης χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 13
Andreas Schwab
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης συνεχούς και ελεύθερης 
κυκλοφορίας βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά, μιας ισχυρής πολιτικής για τους 
καταναλωτές που θα τους προσφέρει 
προστασία και προβλεψιμότητα τόσο σε 
μη επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, καθώς και της ταχείας 
διαδικασίας συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών για πιο στοχευμένους 
περιορισμούς σε περιοχές κινδύνου σε 
διασυνοριακό περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά·

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής 
πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
τους προσφέρει προστασία και 
προβλεψιμότητα τόσο σε μη επιγραμμικό 
όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά· τονίζει, επομένως, την 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη 
μη συμμόρφωση με τα πρότυπα 
ασφάλειας της Ένωσης στις επιγραμμικές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 15
Rasmus Andresen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α.σημειώνει ότι το 2021 θα είναι το 
πρώτο έτος κατά το οποίο θα εφαρμοστεί 
το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά· 
επαναλαμβάνει τις προηγούμενες 
εκκλήσεις του εν προκειμένω, ιδίως 
προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά το 
ποσό των κονδυλίων που προορίζονται 
για τον στόχο όσον αφορά τις ΜΜΕ, και 
να υπάρχει χωριστή και ενισχυμένη 
γραμμή του προϋπολογισμού για την 
εποπτεία της αγοράς· είναι της γνώμης 
ότι η κρίση COVID 19 κατέστησε πιο 
επιτακτικές και επίκαιρες τις εν λόγω 
απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί τη μεταρρύθμιση του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF) για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών 
υποδομών που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ορθής λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς·

5. τονίζει ότι οι διασυνοριακές 
υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ενιαίας αγοράς, διότι συμβάλλουν στην 
ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία 
αγαθών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και 
πολιτών· επικροτεί, επομένως, τη 
μεταρρύθμιση του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την 
επένδυση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών υποδομών για δίκτυα 
υποδομών μεταφορών και ενεργειακών 
και ψηφιακών υποδομών· επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση 
ενός νέου προγράμματος για την 
Ψηφιακή Ευρώπη με σκοπό τη 
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διαμόρφωση και τη στήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας, 
που θα είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
ενώ παράλληλα θα εγγυάται την ασφάλεια 
των Ευρωπαίων καταναλωτών· πιστεύει 
ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς, η οποία αποτελεί μία από τις 
βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, θα 
πρέπει να επιτρέπει την υλοποίηση της 
ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της 
Ένωσης κατά τρόπο εναρμονισμένο, 
ώστε να μην αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 17
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι 
πόροι για την πλήρη υλοποίηση της 
ενιαίας ψηφιακής πύλης, η οποία 
ενδέχεται να καθυστερήσει σε πολλά 
κράτη μέλη· σημειώνει ότι τα 
προγράμματα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
και στη διευθέτηση της ψηφιοποίησης 
των δημόσιων υπηρεσιών προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία για όλους τους 
συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδίως 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθούν 
επαρκή κονδύλια ώστε να εκπληρωθεί το 
δυναμικό φιλόδοξων έργων στον τομέα 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του προγράμματος 
«Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, τις 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, στο 
πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την αύξηση των πιστώσεων για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού 03 05 01·

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του προγράμματος 
«Τελωνεία»· υπενθυμίζει, ωστόσο, τις 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων στα κράτη μέλη· στο πλαίσιο αυτό, 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αύξηση των πιστώσεων για τη γραμμή του 
προϋπολογισμού 03 05 01 και καλεί την 
Επιτροπή να διαθέσει πρόσθετους πόρους 
για τις τελωνειακές αρχές, προκειμένου 
να τις υποστηρίξει στην αντιμετώπιση 
επερχόμενων προκλήσεων λόγω του 
Brexit·

Or. en

Τροπολογία 19
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του προγράμματος 
«Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, τις 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, στο 
πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την αύξηση των πιστώσεων για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού 03 05 01·

6. τονίζει τη σημασία της επαρκούς 
χρηματοδότησης της μετάβασης σε μία 
πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία 
των τελωνείων, διότι αυτό θα αυξήσει την 
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης και θα καταστήσει ευκολότερη 
και ταχύτερη την προστασία των 
καταναλωτών· στηρίζει την Επιτροπή 
στην προσέγγισή της όσον αφορά τη 
βελτίωση και την ενίσχυση του 
προγράμματος «Τελωνεία»· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, τις συσσωρευμένες 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη 
εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 
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κώδικα και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την αύξηση των 
πιστώσεων για τη γραμμή του 
προϋπολογισμού 03 05 01·

Or. en

Τροπολογία 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του προγράμματος 
«Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, τις 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, στο 
πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την αύξηση των πιστώσεων για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού 03 05 01·

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του προγράμματος 
«Τελωνεία»· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, στο 
πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την αύξηση των πιστώσεων για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού 03 05 01, η 
οποία θα μπορούσε να δώσει ώθηση με 
σκοπό τη μείωση των καθυστερήσεων 
κατά την εφαρμογή του τελωνειακού 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 21
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του προγράμματος 
«Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, τις 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του 

6. στηρίζει την Επιτροπή στην 
προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση 
και την ενίσχυση του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για τον 
εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και του 
προγράμματος «Τελωνεία»· επισημαίνει, 



AM\1210005EL.docx 15/17 PE655.652v01-00

EL

ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, στο 
πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την αύξηση των πιστώσεων για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού 03 05 01·

ωστόσο, τις συσσωρευμένες 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη 
εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την αύξηση των 
πιστώσεων για τη γραμμή του 
προϋπολογισμού 03 05 01·

Or. en

Τροπολογία 22
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η αρχή της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των 
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση· επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότηση της Ένωσης θα πρέπει 
να συνοδεύεται από μετρήσιμα 
αποτελέσματα και όχι από απλές 
μετρήσεις εκροών, ώστε να είναι δυνατή 
η σύγκριση και η διαβάθμιση της 
αποδοτικότητας των επιμέρους 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις είναι περιορισμένες διότι 
βασίζονται σε περιορισμένους πόρους που 
αντλούνται κυρίως από τους 
φορολογούμενους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις 
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δημόσιες επενδύσεις ανάλογα με την 
αποδοτικότητά τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 24
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. προτείνει την εισαγωγή, τη 
συστηματική παρακολούθηση και την 
τακτική αξιολόγηση της σχέσης κόστους-
οφέλους με στόχο τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας όλων των δαπανών της 
Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλει σε 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
αυξημένη προστιθέμενη αξία για τους 
καταναλωτές της Ένωσης, όπως έχει 
επιβεβαιωθεί επανειλημμένα και από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο·

Or. en

Τροπολογία 25
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. επαναλαμβάνει ότι η 
αποδοτικότητα των δαπανών και η ορθή 
αξιολόγηση θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε εξοικονόμηση πόρων που θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 
περαιτέρω δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 26
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. ζητεί εξορθολογισμό του 
προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποχρέωσης λογοδοσίας και της 
διαφάνειας για τους φορείς που 
λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 27
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. τονίζει τη σημασία της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς αυτό θα 
συμβάλει στην κατάρτιση ενός πιο 
αποτελεσματικού προϋπολογισμού και 
την εξασφάλιση καλύτερης σχέσης 
κόστους-οφέλους για τους πολίτες της 
Ένωσης· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να είναι διαφανής και κατανοητός 
για τους πολίτες της Ένωσης και να 
βασίζεται στις επιδόσεις, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και η 
παραγωγικότητα των δημόσιων 
οργανισμών·

Or. en


