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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι οι τομείς πολιτικής της προστασίας των καταναλωτών και της εσωτερικής 
αγοράς είναι υψίστης σημασίας για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειες γνωστοποίησης των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

2. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το φάσμα των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών που 
ακούσθηκαν κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων για την νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει σε 
αυτό το πλαίσιο τη σημασία των διεθνικών δικτύων επαγγελματιών τα οποία παρέχουν 
χώρους προβληματισμού για μια ενημερωμένη ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές της 
ΕΕ, συνεισφέροντας κατ΄ αυτό τον τρόπο σε μια βελτιωμένη ποιότητα της νομοθεσία της 
ΕΕ· αναγνωρίζει τα προβλήματα στην εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας και 
ενθαρρύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να ασκούν τα δικαιώματα τους και να 
αναφέρουν τα υφιστάμενα προβλήματα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

3. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους που διαθέτουν στο δίκτυο επίλυσης 
προβλημάτων SOLVIT· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει τον εξορθολογισμό των 
διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ενιαία 
αγορά· υποστηρίζει σθεναρά, συνεπώς, την έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ενιαία αγορά δια μέσου της δημιουργίας 
ιστοσελίδας με ενιαία καταχώρηση·

4. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες συντονισμού της στους τομείς της 
διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών και της ενημέρωσης των καταναλωτών· καλεί τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών και τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη, ενόψει της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 
αυξανόμενων επιπέδων χρέωσης των καταναλωτών, να καταβάλουν προσπάθειες για 
βελτίωση του επιπέδου των χρηματοοικονομικών γνώσεων των καταναλωτών·

6. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου
και την καλύτερη ρύθμιση· ζητεί ειδικότερα βελτιώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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