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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει τη σημασία των γραμμών του προϋπολογισμού 17 02 02 (δραστηριότητες 
υπέρ των καταναλωτών) και 17 01 04 03 (σχετικά με δαπάνες διοικητικής διαχείρισης) 
για αποτελεσματική εκτέλεση εκάστου ετήσιου προγράμματος εργασίας δυνάμει του 
προγράμματος για τους καταναλωτές για την περίοδο 2007-2013 και καλεί την Επιτροπή 
να αυξήσει τη δημοσιότητα που δίδεται στις διαθέσιμες επιχορηγήσεις (ειδικά όσον 
αφορά τις κοινές δράσεις στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών κανονισμός για 
τη συνεργασία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004), για τις οποίες δεν ελήφθη καμιά 
αίτηση)· εκφράζει την ευχαρίστησή του για την καρποφόρο χρήση των πρόσθετων πόρων 
(2 000 000 ευρώ) που παρασχέθηκαν το 2009 για το πρότυπο σχέδιο σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών·

2. χαιρετίζει τις μεταγενέστερες εκδόσεις του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
(CMS) ως σημαντικού εργαλείου για βελτιωμένη παρακολούθηση και καινοτόμο 
κατάταξη των αγορών· θεωρεί ότι η εμπειρική βάση που έχει δημιουργηθεί πρέπει να 
αποτελέσει το θεμέλιο νέων αντιλήψεων περί πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
και καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του CMS για τη χάραξη 
πολιτικής σε όλους τους σχετικούς τομείς·

3. σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη μετατροπή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τη 
Δημόσια Υγεία σε Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) 
και το πρώτο έτος λειτουργίας του υπό διευρυμένη εντολή·  συγχαίρει τον EAHC για την 
επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί σε σχέση με τη διαχείριση επιχορηγήσεων και 
συμβάσεων δυνάμει του Προγράμματος για τους Καταναλωτές (Απόφαση αριθ. 
1926/2006/ΕΚ)· θεωρεί ωστόσο προβληματικό ότι το 3% των πληρωμών διενεργήθηκε 
μετά την προθεσμία πληρωμής·

4. χαιρετίζει τις βελτιώσεις που έγιναν ώστε να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης 92% για τις 
πιστώσεις πληρωμών για την εφαρμογή και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς (κονδύλιο 
12 02 01 του προϋπολογισμού)· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης για το πρόγραμμα 
SOLVIT (γραμμή του προϋπολογισμού 12 02 02) αναμένεται ότι θα προσεγγίζει το 92% 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληρωμές κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 από κοινού· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για 
το SOLVIT·

5. σημειώνει τις σκέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα εμπορεύματα που εισήχθησαν 
παρανόμως στο έδαφος της ΕΕ (στην παράγραφο 2.22 της Ετήσιας Έκθεσής του) και την 
απάντηση της Επιτροπής στην οποία υποδεικνύει τη διευκρίνιση που παρέχει ο 
εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας· ζητεί από την Επιτροπή να απαντήσει το 
συντομότερο δυνατόν όσον αφορά το θέμα της συνέχειας που δίδεται στις σχετικές 
αποφάσεις του Δικαστηρίου.


