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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. Υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη οικονομική κάμψη έφερε στο φως ορισμένες σοβαρές 
ατέλειες και αντιφάσεις της Ενιαίας Αγοράς, οι οποίες είχαν στο σύνολό τους δυσμενείς 
επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των πολιτών· αναγνωρίζει τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς υπό τους οποίους λειτουργεί σήμερα η Ένωση· ζητεί την 
καλύτερη ανάλωση του προϋπολογισμού με τη χορήγηση επαρκών οικονομικών μέσων 
για την στήριξη μιας στρατηγικής για ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη·

2. είναι πεπεισμένη ότι η πολιτική καταναλωτών αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προϋπολογισμός γι' αυτόν τον τομέα πολιτικής πρέπει να το 
αντικατοπτρίζει·  

3. παροτρύνει να διατηρηθεί τουλάχιστον το χρηματοδοτικό κονδύλι που πρότεινε αρχικά η 
Επιτροπή εντός  του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για το Πρόγραμμα των 
Καταναλωτών (ήτοι, 197 000 000 ευρώ) και επισημαίνει ότι τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ 
του προγράμματος αυτού θα χρειασθούν για το πολύγλωσσο σύστημα ηλεκτρονικής 
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ)· υπενθυμίζει ότι αυτό το πολύγλωσσο 
σύστημα συμφωνήθηκε από τους δυο συννομοθέτες και υιοθετήθηκε  στο νομοθετικό 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΗΕΚΔ·
προτείνει να χρηματοδοτηθεί αυτό το πολύγλωσσο σύστημα για την πλατφόρμα ΗΕΚΔ 
και από το πρόγραμμα που αφορά τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

4. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του «Φόρουμ ενιαίας αγοράς» και ζητεί την παράταση της 
προπαρασκευαστικής δράσης για το 2014 (1 200 000  ευρώ για τις πιστώσεις τόσο 
ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμών)·

5. Κρίνει σημαντικό το να δημιουργηθεί ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα  με θέμα «Το ταξίδι 
σας στην Ευρώπη (YET) - Εφαρμογή για κινητέ συσκευές» για να προσφέρονται 
πληροφορίες για διασυνοριακά θέματα τόσο σο ενωσιακό όσο και σο εθνικό επίπεδο σε 
24 γλώσσες μέσω μιας υπηρεσίας μιας στάσης (650 000 ευρώ για πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και 350 000 ευρώ για πιστώσεις πληρωμών)·  το πρόγραμμα αυτό πρέπει να 
προβλέπει ξεχωριστές πρακτικές πληροφορίες και  προσανατολισμένες προς τους πολίτες 
ζώνες για τους μεμονωμένους καταναλωτές και να επικεντρώνεται σε πραγματικές, 
διασυνοριακές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και πρακτικών πληροφοριών για 
ποικίλα θέματα: από ταξίδια έως πληροφορίες για την έκδοση θεωρήσεων, καθοδήγηση 
για τη μετακόμιση σε μια νέα χώρα, πληροφορίες για τις υγειονομικές υπηρεσίες, 
πληροφορίες για τα εθνικά κέντρα καταναλωτών·
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6. τονίζει πως το SOLVIT έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σ’ ό, τι αφορά την 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες· επαναλαμβάνει πως στηρίζει το 
κονδύλι του προϋπολογισμού για τα μέσα της ενιαίας αγοράς· 

7. πιστεύει πως η στήριξη της πραγματικής οικονομίας πρέπει να αποτελεί κύρια 
προτεραιότητα της ΕΕ· παροτρύνει τις ΜΜΕ να κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση 
αυτής της οικονομικής στήριξης·

8. αναγνωρίζει πως χρειάζεται να διατηρηθεί ένα ισορροπημένο χρηματοδοτικό κονδύλι για 
το πρόγραμμα Τελωνεία, το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το ποσό που 
ορίζεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, ήτοι  548 080 000 ευρώ· τονίζει πως 
χρειάζεται να στηριχθεί ο αρχικός γενικός στόχος του προγράμματος που είναι η στήριξη 
της λειτουργίας της ένωσης τελωνείων και να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά μέσω νέων 
ειδικών στόχων και επιχειρησιακών στόχων.


