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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς στηρίζει τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και συμβάλλει στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η έκθεση για την ιθαγένεια του 2010 θα εξετάζει επίσης τα 
εμπόδια για τους πολίτες όταν επιχειρούν να προμηθευθούν αγαθά και υπηρεσίες εκτός 
συνόρων και προτείνει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την άρση τους· συνιστά στην 
Επιτροπή να προβεί σε ανεξάρτητη έρευνα προκειμένου να προσδιορίσει τις 20 πηγές 
δυσαρέσκειας και αγανάκτησης σε σχέση με την ενιαία αγορά που αντιμετωπίζουν 
καθημερινά οι πολίτες·

3. τονίζει ότι το Άρθρο 12 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιβεβαιώνει – ως μια διάταξη γενικής εφαρμογής – ότι η προστασία του καταναλωτή 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό και την εκτέλεση άλλων πολιτικών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της προτεινόμενης νέας Οδηγίας για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

4. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
έγκρισης μιας «Χάρτας του πολίτη» στην οποία θα περιλαμβάνονται διάφορες πτυχές του 
δικαιώματος να ζει κανείς και να εργάζεται οπουδήποτε στην ΕΕ·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας και σαφήνειας στις συμβατικές σχέσεις και πρόσβαση σε κατάλληλα, προσιτά 
και αποτελεσματικά ένδικα μέσα·

6. ενθαρρύνει οιαδήποτε πρωτοβουλία για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων σε όλη την ΕΕ μειώνοντας αισθητά τις διοικητικές, 
δημοσιονομικές και κανονιστικές επιβαρύνσεις· χαιρετίζει την επικείμενη αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές·

7. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άρση όλων των εμποδίων στην ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω νομοθετικών και μη νομοθετικών μέσων· τονίζει την 
ανάγκη να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στο 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.


