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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 κονδύλια 
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, τους καταναλωτές και τους 
πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη· στον προϋπολογισμό του 2020 θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την ανάπτυξη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

3. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές που θα 
προσφέρει προστασία και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές 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. τονίζει ότι έχει σημασία η κατάλληλη χρηματοδότηση της μετάβασης σε πλήρως 
αυτοματοποιημένη τελωνειακή διαδικασία, με στόχο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την εξορθολογισμένη προστασία των καταναλωτών·

5. 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·

6. 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 και καλεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει αυτές τις πιστώσεις·

7. 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), 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 και οι τρεις αυτές δράσεις είναι 
ζωτικής σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση·

8. χαιρετίζει επίσης 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 
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καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και στην ικανότητα της Ένωσης να αποφέρει απτά 
οφέλη·

9. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη σωρεύσει καθυστερήσεις στην 
προγραμματισμένη εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και, κατά συνέπεια, 
αποδοκιμάζει έντονα 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·

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


