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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. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη 
της αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, το οποίο συγκεντρώνει έξι 
προηγούμενα προγράμματα, καθώς και πολυάριθμα μέτρα από διάφορους τομείς 
πολιτικής· πιστεύει ότι το εν λόγω νέο πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ώστε να 
επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ευρώπης στην παγκοσμιοποιημένη αγορά· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν επαρκή χρηματοδότηση του 
προγράμματος, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και της πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης·

2. σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής IMCO στη διαδικασία του προϋπολογισμού 
καλύπτει τον τομέα 1 —την ενιαία αγορά, την καινοτομία και τον ψηφιακό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προϋπολογισμού 03 02 για το πρόγραμμα για 
την ενιαία αγορά, 03 03 για το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και 
03 05 για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων·

3. σημειώνει ότι σχεδόν όλοι οι τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν πληγεί σοβαρά 
από την κρίση της νόσου COVID-19· υπογραμμίζει ότι η επιτυχής ανάκαμψη απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι θα ανακτηθεί 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά εφόσον διασφαλίζεται ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων τους· τονίζει την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, 
όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξή τους, καθώς και 
για την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά· πιστεύει ότι οι πιστώσεις που διατίθενται 
εντός του τομέα 1 θα πρέπει να αυξηθούν για να καταστούν ένα ισχυρό κέντρο 
χρηματοδότησης που θα προορίζεται για τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και θα καθιστά έτσι την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική, μεταξύ άλλων με την επένδυση σε μια ενεργειακά 
αποδοτική οικονομία· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες 
μεταξύ του προγράμματος για την ενιαία αγορά και του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU με σκοπό την κινητοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων·

4. σημειώνει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε την εξάρτηση της ενιαίας αγοράς 
της ΕΕ από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τους διεθνείς κατασκευαστές, 
καθώς και τους κινδύνους που ενέχει η έλλειψη ασφάλειας των προϊόντων· υπογραμμίζει 
επομένως τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής για τους καταναλωτές που θα προσφέρει 
προστασία και προβλεψιμότητα στους καταναλωτές τόσο σε μη επιγραμμικό όσο και σε 
επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις προκειμένου να 
παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, και θα 
διασφαλίζει εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ· υπογραμμίζει τη 
σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς μέσω της αποτελεσματικής 
άρσης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, και 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2021 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά και ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το ποσό της 
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χρηματοδότησης που προορίζεται για τους στόχους των ΜΜΕ και να υπάρξει χωριστή 
και ενισχυμένη γραμμή του προϋπολογισμού για την εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει 
επίσης ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα πρέπει να παραμείνει μία από 
τις βασικές δημοσιονομικές προτεραιότητες και αναγνωρίζει τη σημασία του 
προγράμματος για την Ψηφιακή Ευρώπη στη διαμόρφωση και τη στήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας, που θα είναι καίριας 
σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ενώ παράλληλα θα εγγυάται 
την ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών·

5. τονίζει ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς, 
διότι συμβάλλουν στην ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, 
επιχειρήσεων και πολιτών· επικροτεί, επομένως, τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης 
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για τις επενδύσεις και την περαιτέρω 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υποδομών για δίκτυα μεταφορών και για ψηφιακά και 
ενεργειακά δίκτυα· υπογραμμίζει επίσης ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη 
διευθέτηση της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών προσφέρουν προστιθέμενη αξία 
για όλους τους συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδίως για πολίτες και επιχειρήσεις, και 
ζητεί, ως εκ τούτου, τη διάθεση πρόσθετων πόρων για την πλήρη υλοποίηση της ενιαίας 
ψηφιακής πύλης, η οποία ενδέχεται να καθυστερήσει σε πολλά κράτη μέλη·

6. στηρίζει την Επιτροπή στην προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση και την ενίσχυση 
του νέου μέσου για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και του προγράμματος 
«Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
σωρευτικές καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη εφαρμογή του ενωσιακού 
τελωνειακού κώδικα και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων στα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης 
χρηματοδότησης καινοτόμων λύσεων και σύγχρονου εξοπλισμού σε τελωνειακές 
επιχειρήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για εταιρείες της ΕΕ και τον 
εξορθολογισμό της προστασίας των καταναλωτών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
αύξηση των πιστώσεων για τη γραμμή προϋπολογισμού 03 05 01, η οποία θα μπορούσε 
να δώσει ώθηση για τη μείωση των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος 
«Τελωνεία»·

7. τονίζει ότι η αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο όλων των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση· 
επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρήσιμα 
αποτελέσματα και όχι από απλές μετρήσεις εκροών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση 
και η κατάταξη των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ βάσει της αποδοτικότητάς τους·

8. επαναλαμβάνει ότι οι αποδοτικές δαπάνες και η ορθή αξιολόγηση ενδεχομένως θα 
οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω 
δραστηριότητες·

9. τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς θα συμβάλει στην κατάρτιση ενός πιο αποτελεσματικού 
προϋπολογισμού και στην εξασφάλιση καλύτερης σχέσης κόστους-οφέλους για τους 
Ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι διαφανής και 
κατανοητός για τους πολίτες της ΕΕ και να βασίζεται στις επιδόσεις, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα των δημόσιων οργανισμών·
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10. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προτάσεις σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια 
και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της 
επιτροπής IMCO.
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