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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 

των Καταναλωτών (IMCO) καλύπτει, στη διαδικασία του προϋπολογισμού, κονδύλια 

στους τίτλους 2 (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ), 14 

(Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) και 33 (Δικαιοσύνη και Προστασία του 

Καταναλωτή)· 

2. εκτιμά ότι μια εύρυθμη και σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εσωτερική 

αγορά που παρέχει ισότιμες συνθήκες σε καταναλωτές και ΜΜΕ αποτελεί θεμέλιο λίθο 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και τονίζει την ανάγκη να ληφθεί 

υπόψη η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και με επαρκή χρηματοδότηση από τον 

προϋπολογισμό, ιδίως δε για τις ΜΜΕ· 

3. είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική των καταναλωτών ανήκει στις κύριες οριζόντιες 

προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει ο προϋπολογισμός αυτού του 

τομέα πολιτικής να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση της γνώσης και της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την πολιτική καταναλωτών αλλά και την ασφάλεια των 

προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, ιδίως δε στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και 

για την ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε ολόκληρο το φάσμα του 

συνόλου των πολιτικών της Ένωσης· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018, 

οι κύριες προτεραιότητες της IMCO σε τομείς όπως η τελωνειακή ένωση, η προστασία 

των καταναλωτών, η ανταγωνιστικότητα και η εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

ελήφθησαν υπόψη αφού υπήρξαν επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 

5. παρατηρεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών για τα κονδύλια της IMCO εμφανίζουν μείωση 

κατά 15 % σε γενικές γραμμές και ευελπιστεί ότι αυτή η μείωση αποτελεί απλώς 

συνέπεια του επαρκούς προγραμματισμού των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών των εν 

εξελίξει συμβάσεων από την Επιτροπή και ότι οι υφιστάμενες πιστώσεις θα αποδειχθούν 

επαρκείς για να πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές το 2018· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πιστώσεις για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και των ΜΜΕ διότι μία από τις προτεραιότητες είναι ακριβώς η στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και άρα η τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 

θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει την μεγάλη ανάγκη για αποδοτική χρηματοδότηση της 

καινοτομίας, της αναβάθμισης, της διεθνοποίησης και της πρόσβασης σε τρίτες αγορές, 

ούτως ώστε να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων της Ένωσης· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

στη γραμμή του προϋπολογισμού 02 02 01 «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της 
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Ένωσης» αλλά εκφράζει εντούτοις τον προβληματισμό του ως προς τη μείωση των 

πιστώσεων πληρωμών σε αυτήν τη στη γραμμή του προϋπολογισμού δεδομένου ότι οι 

ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς της 

πραγματικής οικονομίας· επισημαίνει ότι η επαρκής οικονομική στήριξη για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα της 

Ένωσης· επισημαίνει ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

είναι ουσιώδους σημασίας για να παραμείνουν οι ΜΜΕ ανταγωνιστικές και για να 

ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που άπτονται της 

εσωτερικής αγοράς αλλά και της παγκόσμιας αγοράς· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση κονδυλίων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 

της τελωνειακής ένωσης που στηρίζει την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

(εφεξής Κώδικας) και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων και 

τούτο διότι αποτελούν τομείς προτεραιότητας για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει ότι η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κώδικα 

είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να προστατεύονται οι πολίτες και τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν την 

προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα μεταβατικά μέτρα που θεσπίζονται στο 

άρθρο 278 του Κώδικα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του Κώδικα· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατανομή πόρων της γραμμής του 

προϋπολογισμού 33 04 01 «Διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών και 

βελτίωση της ασφάλειας και της ενημέρωσής τους», διότι η πολιτική καταναλωτών 

ανήκει στις κύριες πολιτικές της Ένωσης· 

10. ζητεί να χρηματοδοτηθούν όλα τα δοκιμαστικά σχέδια και συγκεκριμένα τα νέα 

δοκιμαστικά σχέδια με τίτλο «Ψηφιακές δεξιότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις στην 

ΕΕ», το οποίο θα συνεισφέρει στην καινοτομία και στο διασυνοριακό εμπόριο, και 

«Αξιολόγηση εικαζόμενων διαφορών ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στην 

ενιαία αγορά», το οποίο επιδιώκει να απαντήσει στις ανησυχίες των καταναλωτών σε 

σχέση με ενδεχόμενες διαφορές στην ποιότητα προϊόντων ίδιου εμπορικού σήματος και 

ίδιας συσκευασίας στην εσωτερική αγορά· ζητεί επίσης παράταση του δοκιμαστικού 

σχεδίου «Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης στο θέμα των αλγορίθμων» με σκοπό την 

υλοποίηση σειράς εμπεριστατωμένων πρωτοτύπων προσεγγίσεων και πολιτικών λύσεων 

ικανών να αντιμετωπίσουν την περιπλοκότητα των προκλήσεων που δημιουργεί η βάσει 

αλγορίθμων διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στο εγγύς όσο και στο απώτερο μέλλον. 
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