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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·

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 πεδίων 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 σε μεγάλο 
βαθμό από την κρίση της COVID-19 και η επιτυχής ανάκαμψη απαιτεί την ανάκτηση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· πιστεύει ότι οι πιστώσεις που 
διατίθενται εντός του τομέα 1 θα πρέπει να είναι επαρκείς για τη δημιουργία ενός 
ισχυρού κέντρου χρηματοδότησης που θα προορίζεται για την καινοτομία, τις 
στρατηγικές υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθιστώντας την ενιαία 
αγορά πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική·

4. υπό το φως της κρίσης COVID-19 υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής πολιτικής 
για τους καταναλωτές που θα τους προσφέρει προστασία και προβλεψιμότητα 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·

5. επικροτεί τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υποδομών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ορθής 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς·

6. στηρίζει την Επιτροπή στην προσέγγισή της όσον αφορά τη βελτίωση και την ενίσχυση 
του προγράμματος «Τελωνεία»· επισημαίνει, ωστόσο, τις συσσωρευμένες 
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 
και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων 
για τη γραμμή του προϋπολογισμού 03 05 01·

7. 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.


