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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) στη διαδικασία του προϋπολογισμού, καλύπτει τις γραμμές 
του προϋπολογισμού στους τίτλους 2 (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, 
Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ), 14 (Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) και 33 
(Δικαιοσύνη και Προστασία του Καταναλωτή)·

2. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απτά 
επιτεύγματα της Ένωσης, με οφέλη για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων, τους καταναλωτές και τους πολίτες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη· στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στη μείωση της γραφειοκρατίας που 
παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και 
των εργαζομένων και στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις της Ένωσης να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να εξασφαλιστεί η 
προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος που σημειώνεται, να 
εντοπίζονται τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν και να παρέχονται συστάσεις πολιτικής για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

3. τονίζει τη σημασία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί την Ένωση να χορηγήσει 
πρόσθετη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και να 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών·

4. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 να συμβάλει στην εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που 
περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να καλύψει επενδύσεις 
υψηλής ποιότητας και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και να συνεχίσει την εμβάθυνση της 
ενιαίας αγοράς και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού η Επιτροπή 
διέθεσε κατάλληλο προϋπολογισμό στις περισσότερες από τις κύριες προτεραιότητες της 
επιτροπής IMCO, συμπεριλαμβανομένων της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, 
της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), της προστασίας των 
καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας, και καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
να συμφωνήσουν για τις πιστώσεις αυτές στον προϋπολογισμό του 2020·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων για τη «Λειτουργία και 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών» (γραμμή προϋπολογισμού 
02 03 01), για τον σκοπό της εποπτείας της αγοράς και της δημιουργίας του ενωσιακού 
δικτύου για τη συμμόρφωση των προϊόντων καθώς και για τη «Βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (γραμμή προϋπολογισμού 02 02 02) και για τις «Δαπάνες 
στήριξης για το COSME» (γραμμή προϋπολογισμού 02 01 04 01), δεδομένου ότι οι εν 
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λόγω τρεις δράσεις είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 
στην Ένωση· αποδοκιμάζει έντονα τη μείωση στην οποία προχώρησε το Συμβούλιο στις 
γραμμές προϋπολογισμού 02 03 01 και 02 02 02·

7. επισημαίνει εν προκειμένω ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό μέρος της οικονομίας της 
Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη 
την Ένωση και διαβλέπει την ανάγκη να δημιουργηθεί και να προωθηθεί περαιτέρω ένα 
φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την επιτροπή IMCO στον προϋπολογισμό του 2020·

8. τονίζει ότι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενθάρρυνση 
του επιχειρηματικού πνεύματος, τη στήριξη των υφιστάμενων ΜΜΕ και τη διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης· συγκεκριμένα, ζητεί την 
ενίσχυση του «επιταχυντή» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (μέσο για τις 
ΜΜΕ), δεδομένου ότι παρέχει αποφασιστική στήριξη στις ΜΜΕ με ριζικά νέες ιδέες και 
εμπορεύσιμες καινοτόμες λύσεις· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση την οποία στηρίζει αποτελούν βασικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των νεοφυών επιχειρήσεων, των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα προωθούν το επιχειρηματικό 
πνεύμα στην Ένωση·

9. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο, θα προσφέρει προστασία και προβλεψιμότητα 
στους καταναλωτές, θα καταπολεμήσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τόσο σε μη 
επιγραμμικό όσο και σε επιγραμμικό περιβάλλον και θα προσφέρει επίσης εμπιστοσύνη 
στις επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά, ενώ επιπλέον θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της αγοράς με την 
ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα 
στο ελάχιστο την γραφειοκρατική επιβάρυνση των ΜΜΕ· τονίζει ότι οι προκλήσεις που 
αφορούν την προστασία των καταναλωτών εξακολουθούν να υφίστανται, τόσο στο 
ψηφιακό όσο και στο φυσικό περιβάλλον, και ότι, κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες εκπαίδευσης και  ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών και των πολιτών·

10. χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για την «Διασφάλιση του συμφέροντος 
των καταναλωτών και βελτίωση της ασφάλειας και της ενημέρωσής τους» (γραμμή 
προϋπολογισμού 33 04 01), δεδομένου ότι η βελτίωση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών αποτελούν σημαντικό μέσο για την τόνωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και στην ικανότητα της Ένωσης να αποφέρει απτά 
οφέλη·

11. τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης της μετάβασης σε μία πλήρως 
αυτοματοποιημένη λειτουργία των τελωνείων, δεδομένου ότι μπορεί να ωφελήσει την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τον δίκαιο 
ανταγωνισμό και τον εξορθολογισμό της προστασίας των καταναλωτών· για τον σκοπό 
αυτό, είναι σημαντικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος «Τελωνεία 2020», 
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το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς συνεργασίας που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές 
και τους τελωνειακούς υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ένωση να ανταλλάσσουν και να 
μοιράζονται πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, ενώ είναι εξίσου σημαντικό να 
εξασφαλιστεί  χρηματοδότηση για την αγορά και τη διατήρηση επικαιροποιημένων και 
αποδοτικών εξοπλισμών για τους τελωνειακούς ελέγχους·

12. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, κατά συνέπεια, 
εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τη 
«στήριξη της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης» (γραμμή 
προϋπολογισμού 14 02 01), γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις, να υπονομεύσει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών 
ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση και να παρεμποδίσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς· υπενθυμίζει ότι η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του κώδικα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την καλύτερη προστασία των πολιτών και των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και ότι τα ηλεκτρονικά τελωνεία συνιστούν πολιτική 
προτεραιότητας για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

13. αναγνωρίζει ότι το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως, στον προϋπολογισμό του 2020, τα διαθέσιμα περιθώρια του ΠΔΠ στους τομείς 
πολιτικής υπό την ευθύνη της επιτροπής IMCO·

14. τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Επιτροπής με τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς όφελος ενός πιο αποτελεσματικού 
προϋπολογισμού και της εξασφάλισης μεγαλύτερης αξίας για τους Ευρωπαίους πολίτες·

15. καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει όλα τα δοκιμαστικά σχέδια και τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που ενέκρινε η επιτροπή IMCO.
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