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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. σημειώνει με ικανοποίηση την αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών στον τίτλο 12·  εκφράζει ανησυχία για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης στον 
τομέα τις πολιτικής για τους καταναλωτές και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για να βελτιωθεί η αξιοπιστία των προγνώσεων σχετικά με τις ανάγκες όσον αφορά 
τις πληρωμές· 

2. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να οργανώσει εργαστήρια 
στα κράτη μέλη για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που συναντούν οι εθνικές 
διοικήσεις κατά την εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά· 
πιστεύει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα έχει θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις εφαρμογής·

3. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην προώθηση του 
SOLVIT και του σχεδίου «EU Pilot», ως εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της εν προκειμένω· 
υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει τη δημιουργία ενός χωριστού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για το SOLVIT· εκφράζει επιδοκιμασία για την αναμορφωμένη 
διαδικτυακή πύλη «Your Europe Portal», ως ιστοσελίδα με ενιαία καταχώρηση που 
παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σε διαφόρους τομείς και σε 
υπηρεσίες παροχής βοήθειας·  

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεχή χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται για το 
δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) καθώς και για τη μελέτη που 
ανατέθηκε για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης και να αναλάβει δράση, ούτως ώστε 
να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να καταστεί το ECC-Net 
γνωστότερο στους καταναλωτές·

5. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
καταστάσεις λογαριασμών των κρατών μελών για το σκοπό των παραδοσιακών ιδίων 
πόρων είναι ακριβείς και να ενισχύσει την εθνική τελωνειακή επιτήρηση, ούτως ώστε να 
αποφευχθούν τα σφάλματα στα ποσά των ιδίων πόρων που συγκεντρώνονται, σύμφωνα 
με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σημείο 2.21)· 

6. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα· λαμβάνει υπό σημείωση τις καθυστερήσεις στη 
διαδικασία και παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει μια πιο ρεαλιστική προθεσμία.


