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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. επισημαίνει ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών στη διαδικασία του προϋπολογισμού καλύπτουν τους τίτλους 2 
(Επιχειρήσεις), 14 (Φορολογία και τελωνειακή ένωση) και 17 (Υγεία και προστασία των 
καταναλωτών)·

2. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση του κεφαλαίου 02 03 του 
προσχεδίου προϋπολογισμού πεπεισμένο ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς προϊόντων μέσω νέων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων και της 
καλύτερης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις· εκτιμά 
επιπλέον ότι τα μέτρα αυτά θα διευκολύνουν τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα στους ευρωπαίους πολίτες υψηλότερα επίπεδα 
υγείας και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών·

3. χαιρετίζει την αύξηση των κεφαλαίων 12 01 και 12 02, την οποία θεωρεί αναγκαία λόγω 
των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς για την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, ιδίως 
στη φάση της οικονομικής ύφεσης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
για τον τρόπο εξάλειψης των εναπομενόντων εμποδίων στην ενιαία αγορά, προκειμένου 
να αυξηθούν τα πλεονεκτήματα αυτά· τονίζει τη σημασία του τομέα των υπηρεσιών για 
την ενιαία αγορά και, ως εκ τούτου, κρίνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες1

αποτελεί βασική προτεραιότητα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές 
της για μια βάσει στοιχείων πολιτική που θα εδράζεται στην ορθή γνώση της αγοράς, την 
οικονομική ανάλυση, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων μέσων· ζητεί από την 
Επιτροπή επιπλέον να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και να αναπτύξει μια 
διοικητική κουλτούρα απλούστερων ρυθμίσεων και αποτελεσματικής επίλυσης των 
προβλημάτων· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία εργαστηρίων, της ανταλλαγής 
υπαλλήλων και άλλων δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους και τους 
δικαστές σχετικά με την ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς· 

4. χαιρετίζει τη δημιουργία χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για το δίκτυο SOLVIT 
στον προϋπολογισμό του 2009 και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυσή της στον 
προϋπολογισμό του 2010· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό και 
τα κονδύλια που διαθέτουν για το δίκτυο αυτό, που αποτελεί ένα από τα πλέον 
αποτελεσματικά εξωδικαστικά όργανα για την επίλυση των αντιδικιών ατελώς· ζητεί από 
την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και προώθησης του δικτύου SOLVIT σε όλα τα κράτη μέλη· ενθαρρύνει 
επίσης την Επιτροπή να επιταχύνει την απλούστευση των διαφόρων υπηρεσιών που 
παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ενιαία αγορά· υποστηρίζει, ως εκ 
τούτου, την ιδέα των υπηρεσιών υποστήριξης της ενιαίας αγοράς με τη δημιουργία 
ιστοσελίδας με ενιαία καταχώρηση·

                                               
1 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36).
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5. θεωρεί ότι το ποσό που διατίθεται στο κεφάλαιο 14 04, για το πρόγραμμα για τα τελωνεία 
2013, είναι κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων σε αυτό τον τομέα πολιτικής, όπως 
είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, η 
υποστήριξη της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της απάτης και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των τελωνειακών συστημάτων· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών με τη βελτίωση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας·

6. επισημαίνει το ρόλο της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών στο κεφάλαιο 17 02 για την 
ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς με ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, ίσα δικαιώματα 
για όλους τους καταναλωτές και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες· τονίζει τη 
σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, για μια 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μηχανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ιδίως στη φάση της οικονομικής ύφεσης· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια βάση γνώσεων, καθώς και προγράμματα κατάρτισης στον 
τομέα της εποπτείας της αγοράς, που θα ενισχύσουν τις υφιστάμενες δομές συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω δράσεις για την 
ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών· θεωρεί ότι οι κοινές προσπάθειες 
στον τομέα της εκπαίδευσης των καταναλωτών αποτελούν προτεραιότητα, ιδίως όσον 
αφορά τις χρηματοοικονομικές γνώσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία και το μορφωτικό 
επίπεδο των καταναλωτών·

7. αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης των αγορών των καταναλωτών, μέσω της 
ενοποίησης ενός πίνακα αποτελεσμάτων και σχετικών μελετών της αγοράς με βάση τη 
συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη λειτουργία των αγορών 
αυτών· ζητεί, συνεπώς, περαιτέρω προπαρασκευαστική δράση με την ονομασία «Μέτρα 
παρακολούθησης στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών» που θα επιτρέψουν 
τη συνέχιση των υφιστάμενων ερευνών και μελετών και τη χρηματοδότηση περαιτέρω 
μελετών της αγοράς, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές. 
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


