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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 έκθεσή της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 (ΠΔΠ) και τον 
συσχετισμό του με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει ωστόσο ότι 
δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 20111· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το 
επόμενο ΠΔΠ κατά 5 % σε σχέση με το επίπεδο του 2013, η συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή της αλληλεγγύης θα 
είναι περιορισμένη·

2. επισημαίνει ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά μέσα 
για να εκτελεσθούν οι πρωτοβουλίες της Πράξης για την Ενιαία Αγορά με σκοπό να γίνει 
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για την εξασφάλιση της 
μελλοντικής ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης της ΕΕ·

3. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι το 
ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχει ισχυρή στήριξη σε μια πολιτική της ΕΕ που θα έχει στόχο τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας τους και την προώθηση της επιχειρηματικότητας· υποστηρίζει 
σθεναρά το προτεινόμενο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ, αλλά θεωρεί ότι το ειδικό κονδύλι πρέπει να αυξηθεί περισσότερο σε 0,5% του 
ΠΔΠ·

4. τονίζει τη σημασία της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ και για την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών εν γένει· θεωρεί ότι η προτεινόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος για 
τους καταναλωτές 2014-2020 είναι ανεπαρκής για την επίτευξη των στόχων αυτών και 
ζητεί αύξηση του κονδυλίου κατά 5%· 

5. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία εξυπηρετεί περίπου 500 εκατομμύρια 
πολίτες και αντιπροσωπεύει αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που διέρχεται η ΕΕ·

6. χαιρετίζει θερμά την προτεινόμενη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη 
χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής με σκοπό την στήριξη της δημιουργίας της 
ενιαίας αγοράς ενέργειας και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων και εξασφάλιση αυξημένης 
προστασίας για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν τότε να έχουν πρόσβαση σε μια 
αγορά με περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την άποψη της 
προσφοράς και των τιμών· τονίζει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα 
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είναι τεράστιες και ότι θα είναι αδύνατο το προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης να τις 
καλύψει· υποστηρίζει ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους 
καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης, όπως τα ομολογιακά δάνεια της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση των έργων.

7. υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι απαραίτητες για μια ισχυρή και 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει αυτόν τον τομέα πολιτικής 
ως προτεραιότητα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να αυξήσει το 
χρηματοδοτικό κονδύλι για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 έως και 100 δισ. ευρώ.
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