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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 
2021 – τμήμα III (2019/2213(BUD)) - Συντάκτης γνωμοδότησης, κ. Leszek 
Miller

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών ανέλαβε να υποβάλει στην επιτροπή σας γνωμοδότηση υπό μορφή 
επιστολής.

Η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις προτάσεις που επισυνάπτονται ως 
παράρτημα στην παρούσα επιστολή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Petra De Sutter, MD, PhD
Πρόεδρος

Παράρτημα: Προτάσεις
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 είναι ο πρώτος 
προϋπολογισμός που εντάσσεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2021-2027·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί σχετικά με το 
νέο ΠΔΠ από τον Νοέμβριο του 2018, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει 
συμμετάσχει σε πλήρεις διαπραγματεύσεις, και ότι το χρονικό διάστημα που απομένει 
για την επίτευξη συμφωνίας διαρκώς μειώνεται 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά, από την ίδρυσή της, αποτελεί μείζονα 
παράγοντα για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στην Ένωση 
που έχει καταστήσει δυνατή τη μεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και 
οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έχει συμβάλει στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και έχει προσφέρει περισσότερες επιλογές σε χαμηλότερες τιμές στους 
καταναλωτές διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία τους και την υψηλή ποιότητα 
των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο για τον επιτυχή μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη 
οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους και την ενέργεια, ώστε να δοθεί απάντηση 
στις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να παραμείνει μία από τις προτεραιότητες του 
προϋπολογισμού για το 2021·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά (ΨΕΑ) θα πρέπει να θεωρηθεί ένα από 
τα βασικά στοιχεία της συνολικής ενιαίας αγοράς, η αποτελεσματική υλοποίηση της 
οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς στο σύνολό της προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον φιλόδοξο στόχο που θέτει ο εισηγητής του ΕΚ για 
το τμήμα ΙΙΙ του προϋπολογισμού, ύψους 883 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018), για το 
πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς για το έτος 2021 που αντιστοιχεί στην πρόταση του 
Κοινοβουλίου για το επόμενο ΠΔΠ (2021-2027), και προέκυψε μετά από σημαντική 
αύξηση δαπανών για τη δέσμη πολιτικών που αφορούν την ενιαία αγορά σε σύγκριση με 
την πρόταση της Επιτροπής, συγκεκριμένα σχεδόν κατά το ήμισυ (δηλαδή κατά 48,5 %, 
σε τιμές 2018), λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο προφίλ δαπανών για το εν λόγω 
πρόγραμμα, το οποίο καταδεικνύει σαφώς τη σημασία του· τονίζει την ανάγκη να 
διατηρηθεί αυτό το επίπεδο πιστώσεων στις προσεχείς διαπραγματεύσεις· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το αναθεωρημένο «διαπραγματευτικό πλαίσιο» για το ΠΔΠ και 
τους ίδιους πόρους για την περίοδο 2021-2027 που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το οποίο μειώνει τις πιστώσεις για το πρόγραμμα για την 
ενιαία αγορά κατά εκτιμώμενο ποσοστό 57,1 %·
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2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων για 
το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά1 (συμπεριλαμβανομένων πρώην ενεργειών του 
προγράμματος COSME), που αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, 
χειραφετεί και προστατεύει τους καταναλωτές και δίνει τη δυνατότητα στις πολύ μικρές, 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αξιοποιήσουν πλήρως μια λειτουργική 
ενιαία αγορά, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας με 
παράλληλη εστίαση στη βιωσιμότητα· 

3. χαιρετίζει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης» και «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» καθώς και τη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι τρεις πρωτοβουλίες 
περιλαμβάνουν σημαντικές σκέψεις σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και 
τους εναρμονισμένους κανόνες για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά· τονίζει τη σημασία της 
επαρκούς χρηματοδότησης για τις ψηφιακές πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων που σχετίζονται με το ΠΔΠ·

4. επιδοκιμάζει τις προτεινόμενες νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, και ειδικότερα την πρωτοβουλία με θέμα «Ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση» καθώς η προώθηση της δέσμευσης των 
καταναλωτών για βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης είναι καίριας σημασίας για την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει ότι είναι σημαντική η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η διοχέτευση χρηματοδότησης σε ενέργειες που 
προωθούν τη βιώσιμη κατανάλωση, ως μέρος των μελλοντικών πολιτικών για τους 
καταναλωτές στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά (ΠΔΠ)·

5. υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν ολοκληρωμένα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης, οι 
κανόνες της ενιαίας αγοράς είναι καίριας σημασίας για την παροχή κινήτρων για προϊόντα 
και υπηρεσίες, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα που αποσκοπούν στην επίτευξη 
της κυκλικότητας μέσω απαιτήσεων βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η μετάβαση της οικονομίας μας προς τη βιωσιμότητα με παράλληλη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής 
χρηματοδότηση στοχευμένων ενεργειών μέσω του προγράμματος για την ενιαία αγορά 
(ΠΔΠ)·

6. ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για την πλήρη υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής πύλης, 
η οποία ενδέχεται να καθυστερεί σε πολλά κράτη μέλη· σημειώνει ότι τα προγράμματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης και αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών 
προσφέρουν προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδίως 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκή κονδύλια 
για την υλοποίηση φιλόδοξων έργων σε αυτόν τον τομέα·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταναλωτών είναι ένας από τους σημαντικότερους 
τομείς της πολιτικής της ΕΕ για τους πολίτες, που στηρίζει ιδίως τους καταναλωτές σε 
επισφαλείς καταστάσεις· υπογραμμίζει τη διαρκή ανάγκη να βελτιώνεται η πολιτική για 

1 COM(2018)0441 final.
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τους καταναλωτές, ιδίως υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων τόσο στον ψηφιακό 
όσο και στον πραγματικό κόσμο, μέσω της επαρκούς χρηματοδότησης και της επιβολής 
των υφιστάμενων διατάξεων που αποσκοπούν ιδίως στην καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών εντός της ενιαίας αγοράς·

8. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πολιτική για την προστασία των καταναλωτών, διασφαλίζοντας 
την προσφορά ασφαλών και συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους 
καταναλωτές στις αγορές τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και την 
ανάγκη για ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου· ζητεί, συνεπώς, ειδική χρηματοδότηση 
στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά (ΠΔΠ)·

9. τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και η ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων· σημειώνει ότι στο πλαίσιο της δέσμης πολιτικών 
για την ενιαία αγορά προβλέπονται μόνο οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του 
προγράμματος για τα τελωνεία, θεωρεί, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση του μέσου για τον 
εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων2 θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί σε αυτή τη δέσμη· 
τονίζει ότι, ταυτόχρονα, οι περικοπές της τάξης του 31 % που προβλέπονται στην πρόταση 
που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
«Τελωνεία» και το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών 
ελέγχων θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων αμφοτέρων των προγραμμάτων·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αδυναμία του Συμβουλίου να συμφωνήσει 
επί μιας διαπραγματευτικής θέσης θα μπορούσε να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις με 
το Κοινοβούλιο και ενέχει τον κίνδυνο να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος των 
προγραμμάτων που αναμένεται να αρχίσουν το 2021, ιδίως του νέου προγράμματος για 
την ενιαία αγορά, καθώς και του προγράμματος «Τελωνεία» (CUSTOMS) και του μέσου 
για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων - το οποίο δεν αποτελεί συνέχεια υφιστάμενου 
προγράμματος αλλά νέα πρωτοβουλία.

2 COM(2018)0442 final.


