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Η εσωτερική αγορά: Γενικές αρχές

Η εσωτερική αγορά είναι ένας χώρος ευημερίας και ελευθερίας, που παρέχει
πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και
πολιτιστικό πλούτο. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η
περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει
σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Ειδικότερα, η
ψηφιακή ενιαία αγορά δημιουργεί νέες δυνατότητες για την τόνωση της οικονομίας
(μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου) ενώ παράλληλα περιορίζει τη γραφειοκρατία
(μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίησης των δημόσιων
υπηρεσιών). Παρά τα σημαντικά αυτά βήματα προς μια (ψηφιακή) ενιαία αγορά,
εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Εξαιτίας της COVID-19, επανήλθαν
ορισμένα εμπόδια στις τέσσερις ελευθερίες (ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων,
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων).

Νομική βάση

Τα άρθρα 4 παράγραφος 2 στοιχείο α, 26, 27, 114 και 115 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Η κοινή αγορά που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1958 είχε ως στόχο την
εξάλειψη των εμπορικών φραγμών μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την αύξηση
της οικονομικής ευημερίας και τη συμβολή σε μια «ολοένα στενότερη ένωση των λαών
της Ευρώπης». Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 συμπεριέλαβε στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) τον στόχο της εγκαθίδρυσης της
εσωτερικής αγοράς ορίζοντάς την ως «έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον
οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων».

Επιτεύγματα

Α. Η κοινή αγορά του 1958
Η κοινή αγορά, ο κύριος στόχος της Συνθήκης της Ρώμης, επιτεύχθηκε μέσω της
τελωνειακής ένωσης του 1968, της κατάργησης των ποσοστώσεων, της ελεύθερης
κυκλοφορίας των πολιτών και των εργαζομένων και της σε κάποιο βαθμό φορολογικής
εναρμόνισης με τη γενική θέσπιση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) το 1970.
Ωστόσο, η ελευθερία εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης
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εξακολουθούσαν να παραμένουν περιορισμένες λόγω συνεχιζόμενων πρακτικών κατά
του ανταγωνισμού τις οποίες επέβαλαν οι δημόσιες αρχές.
Β. Η έναρξη της εσωτερικής αγοράς τη δεκαετία του ’80 και η Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη
Η έλλειψη προόδου ως προς την επίτευξη της κοινής αγοράς οφειλόταν σε μεγάλο
βαθμό στην επιλογή υπερβολικά λεπτομερούς μεθόδου νομοθετικής εναρμόνισης και
στον κανόνα που απαιτούσε ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο. Αυτό
άλλαξε τη δεκαετία του 1970 με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις υποθέσεις Dassonville (Υπόθεση 8-74) και Cassis de Dijon (Υπόθεση
120/78), με τις οποίες αποφασίστηκε ότι οι περιορισμοί στις εισαγωγές ισοδυνάμου
αποτελέσματος με ποσοτικούς περιορισμούς είναι παράνομοι και θεσπίστηκε η αρχή
της αμοιβαίας αναγνώρισης [1] Με τις αποφάσεις αυτές, η πολιτική συζήτηση σχετικά
με το διακοινοτικό εμπόριο απέκτησε νέα δυναμική και οδήγησε την ΕΟΚ να εξετάσει
μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση του στόχου της άρσης των εμπορικών φραγμών
έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80: την εσωτερική αγορά.
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987, ορίζοντας την 31η
Δεκεμβρίου 1992 ως ακριβή προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
Ενίσχυσε επίσης τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για την εσωτερική αγορά,
καθιερώνοντας την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για το κοινό δασμολόγιο, την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τη σύγκλιση
των εθνικών νομοθεσιών. Έως ότου εκπνεύσει η προθεσμία, πάνω από το 90% των
νομοθετικών πράξεων που απαριθμούνταν στο Λευκό Βιβλίο του 1985 είχαν εγκριθεί,
κυρίως με τον κανόνα της ειδικής πλειοψηφίας.
Γ. Προς μια κοινή ευθύνη για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς: 2003-2010
Η εσωτερική αγορά συνέβαλε σημαντικά στην ευημερία και την ολοκλήρωση της
οικονομίας της ΕΕ. Μια νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά, από το 2003 μέχρι
το 2010, επικεντρώθηκε στην ανάγκη να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, να ολοκληρωθούν οι αγορές υπηρεσιών, να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις
των φορολογικών φραγμών και να απλουστευθεί το κανονιστικό περιβάλλον.
Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο άνοιγμα των τομέων των μεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των ταχυδρομικών
υπηρεσιών.
Δ. Η επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς το 2010
Προκειμένου να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να θέσει τους
πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ στο επίκεντρο της πολιτικής για την ενιαία
αγορά, η Επιτροπή δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Προς
μια Πράξη για την Ενιαία αγορά» (COM(2010)0608). Παρουσιάστηκε σειρά μέτρων για
την τόνωση της οικονομίας της ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα
να υιοθετηθεί μια πιο φιλόδοξη πολιτική για την ενιαία αγορά.
Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή παρουσίασε την Ενιαία Αγορά - Πράξη II
(COM(2012)0573) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και την

[1]Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ορίζει ότι δεν μπορεί σε ένα κράτος μέλος να απαγορευτεί η πώληση προϊόντων που
πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος· ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις
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αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της ως κινητήριας δύναμης για την
ανάπτυξη. Η πράξη ορίζει 12 βασικές δράσεις προς ταχεία έγκριση από τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ. Οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριες κινητήριες
δυνάμεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη: (1) ολοκληρωμένα
δίκτυα, 2) διασυνοριακή κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, 3) ψηφιακή
οικονομία και 4) δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή και τα οφέλη για τους καταναλωτές.
Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία
αγορά» (COM(2012)0259), η Επιτροπή πρότεινε οριζόντια μέτρα, όπως η έμφαση σε
σαφείς και εύκολα υλοποιήσιμες νέες ρυθμίσεις, η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων
εργαλείων ΤΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από την ενιαία αγορά, και η δημιουργία εθνικών κέντρων για την εποπτεία
της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η παρακολούθηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Στις 28 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο
«Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις» (COM(2015)0550), η οποία επικεντρώθηκε στην εξασφάλιση απτών
οφελών για τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή και στη δημιουργία πρόσθετων
ευκαιριών για τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Συμπλήρωνε
τις προσπάθειες της Επιτροπής για τόνωση των επενδύσεων, αξιοποίηση των
ευκαιριών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η στρατηγική είχε επίσης ως στόχο να εξασφαλίσει
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και να προωθήσει και να
διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, αποτρέποντας παράλληλα την
κατάχρηση των κανόνων. Για την περαιτέρω βελτίωση των εμπορικών πρακτικών στην
εσωτερική αγορά, στις 17 Απριλίου 2019 εγκρίθηκε η οδηγία (ΕΕ) 2019/633, με την
οποία απαγορεύονται ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά
(COM(2015)0192), με την οποία οριζόταν ένα εντατικό νομοθετικό πρόγραμμα για την
οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας. Στο Πρόγραμμα για την Ευρώπη
της Ursula von der Leyen, του 2019, η Επιτροπή έθεσε σταθερά την ενίσχυση της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς στο επίκεντρο των κατευθυντήριων γραμμών εργασίας της.
Η δέσμευση αυτή ανανεώθηκε στο έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής με τίτλο
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» του Φεβρουαρίου του 2020, το
οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ολοκλήρωση της ψηφιακής
ενιαίας αγοράς. Συγκεκριμένα, αυτό θα γίνει με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ενιαίας
αγοράς δεδομένων και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού τόσο εντός όσο
και εκτός διαδικτύου μέσω συνεκτικής ρύθμισης.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η ώρα της
Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)456), η
Επιτροπή τόνισε περαιτέρω τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει η ψηφιοποίηση της
ενιαίας αγοράς για την ανάκαμψη από την κρίση. Η ανάκαμψη θα βασίζεται σε τέσσερα
στοιχεία: (1) επενδύσεις σε καλύτερη συνδεσιμότητα, 2) ισχυρότερη βιομηχανική
και τεχνολογική παρουσία σε στρατηγικά τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ.
τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, υποδομές υπολογιστικού νέφους, δίκτυα 5G),

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0259&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0633&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0456/COM_COM(2020)0456_EL.pdf


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

3) πραγματική οικονομία δεδομένων και κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων, και 4)
ένα περιβάλλον πιο δίκαιο και ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Α. Γενικά
Το Κοινοβούλιο αποτέλεσε κινητήρια δύναμη στη διαδικασία που οδήγησε στη
δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. Συγκεκριμένα, με το ψήφισμά του της 20ής
Νοεμβρίου 1997, υποστήριξε την ιδέα της μετατροπής της εσωτερικής αγοράς σε
πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά μέχρι το 2002. Σε διάφορα ψηφίσματα που
εγκρίθηκαν το 2006 (π.χ. τα ψηφίσματα της 12ης Φεβρουαρίου, της 14ης Φεβρουαρίου,
της 16ης Μαΐου και της 6ης Ιουλίου), το Κοινοβούλιο υποστήριξε την ιδέα ότι η
εσωτερική αγορά είναι ένα κοινό πλαίσιο και σημείο αναφοράς για πολλές πολιτικές
της ΕΕ.
Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε επίσης ενεργό ρόλο στην επανεκκίνηση της εσωτερικής
αγοράς. Στο resolution of 20 May 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους
καταναλωτές και τους πολίτες, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα
για την ενημέρωση και την πιο αποτελεσματική ενίσχυση των καταναλωτών και των
ΜΜΕ, καθώς και για την τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Το Κοινοβούλιο
διατύπωσε περαιτέρω παρατηρήσεις όσον αφορά την Πράξη για την Ενιαία Αγορά με
τρία ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 6 Απριλίου 2011: «Διακυβέρνηση και εταιρική
σχέση στην ενιαία αγορά», «Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους» και «Ενιαία αγορά
για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη».
Το Κοινοβούλιο έχει δραστηριοποιηθεί αντίστοιχα όσον αφορά τη διακυβέρνηση της
ενιαίας αγοράς. Ενέκρινε το ψήφισμα της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, με
το οποίο ζήτησε την καθιέρωση ενός κύκλου διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς
ως συγκεκριμένου πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε το ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη διακυβέρνηση της
ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014, το οποίο συνοδεύτηκε
από το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το SOLVIT. Στη συνέχεια,
το Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα της 12ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Βελτίωση της
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά».
Σε ερευνητικές μελέτες που ανατέθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) το 2016 διαπιστώνεται η ανάγκη η οικονομία
της ΕΕ να επικεντρωθεί σε περισσότερο ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές πολιτικές
[2]. Σύμφωνα με τις συστάσεις πολιτικής που περιέχονται στην εν λόγω μελέτη, το

[2]Στις ερευνητικές μελέτες περιλαμβάνονται: Godel, M. I. κ.ά., «Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single
Market» (Μείωση του κόστους και των φραγμών για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά), δημοσίευση για την Επιτροπή
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής,
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2016· Montalvo, C. κ.ά., «A Longer Lifetime for Products:», (Μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Λουξεμβούργο, 2016· Liger, Q. κ.ά., «Social Economy» (Κοινωνική οικονομία), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2016. Πιο πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν: Ström, P., «The European Services Sector
and the Green Transition» (Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η πράσινη μετάβαση), δημοσίευση για την Επιτροπή
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής,
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Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά, με το
οποίο ζητεί μια πιο καινοτόμο, βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά. Προκειμένου να
διευκολυνθεί η διαδικτυακή πρόσβαση στις πληροφορίες, τις διοικητικές διαδικασίες
και τις υπηρεσίες υποστήριξης που χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, το
Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση για
τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής θύρας στις 13 Σεπτεμβρίου 2018. Οι πολίτες
και οι επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως όσοι δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ,
συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή
τους ή τα μέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση απλών διαδικασιών. Η ενιαία
ψηφιακή πύλη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ο Κανονισμός
(EU) 2018/1724 εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Δεκεμβρίου
2018. Μέρος των διατάξεών του εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2020 και μέρος
του θα εφαρμοστεί από τις 12 Δεκεμβρίου 2023.
Έρευνες από το 2019 δείχνουν ότι οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων
και υπηρεσιών και η νομοθεσία στον τομέα αυτόν αποφέρουν οφέλη που εκτιμώνται
σε 985 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως [3]. Ωστόσο, σε μελέτη [4] που δημοσιεύτηκε
τον Νοέμβριο του 2020 με τίτλο «Legal obstacles in Member States to Single Market
rules» (Νομικά εμπόδια στα κράτη μέλη όσον αφορά τους κανόνες της ενιαίας αγοράς),
διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που η ενιαία αγορά της ΕΕ ήταν μια πολύ επιτυχημένη
περίπτωση ολοκλήρωσης της αγοράς, εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στα κράτη
μέλη που εμποδίζουν την ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της. Η
μελέτη ζητεί πιο εστιασμένο έλεγχο των προτεινόμενων εθνικών κανόνων που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να αντιβαίνουν στους κανόνες και τις αρχές της ενιαίας
αγοράς.
Ένας τέτοιος τομέας όπου εγείρεται σύγκρουση είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηρεσιών. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η επιτροπή IMCO ενέκρινε έκθεση ιδίας
πρωτοβουλίας με τίτλο «Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών» Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 20
Ιανουαρίου 2021, υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων
που διέπουν την ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες και να βελτιωθεί η δράση επιβολής
της Επιτροπής.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2020· Núñez Ferrer, J., «The EU’s Public Procurement Framework» (Το πλαίσιο
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,
Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2020· Keirsbilck, B. κ.ά.,
«Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation» (Νομοθεσία για τη βιώσιμη κατανάλωση και την προστασία
των καταναλωτών), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα
Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2020· Marcus, J. S. κ.ά., «Promoting
product longevity» (Προώθηση της μακροβιότητας των προϊόντων), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Λουξεμβούργο, 2020.
[3]Στις σχετικές έρευνες περιλαμβάνονται: Poutvaara, P. κ.ά., Contribution to Growth: (Συμβολή στην ανάπτυξη: Ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων): Εξασφάλιση οικονομικών οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις), δημοσίευση για την
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας
Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2019· Pelkmans, J. κ.ά., Contribution to Growth:, (Συμβολή στην ανάπτυξη:
Η ενιαία αγορά υπηρεσιών. Εξασφάλιση οικονομικών οφελών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις), δημοσίευση για την
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας
Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2020.
[4]Dahlberg, E. κ.ά., «Legal obstacles in Member States to Single Market rules» (Νομικά εμπόδια στα κράτη μέλη όσον αφορά
τους κανόνες της ενιαίας αγοράς), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,
Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2020.
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Β. Η ενιαία αγορά και η υπέρβαση της κρίσης COVID-19
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, το
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 17 Απριλίου 2020 στο οποίο τονίζει ότι η ενιαία
αγορά αποτελεί την πηγή της ευρωπαϊκής συλλογικής ευημερίας και ευζωίας, καθώς
και βασικό στοιχείο της άμεσης και συνεχούς αντίδρασης στην πανδημία. Σε ένα
διαδικτυακό σεμινάριο [5] που διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 για την επιτροπή
IMCO αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της COVID-19 όσον αφορά την εσωτερική αγορά
και την προστασία των καταναλωτών και προτάθηκαν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς τώρα και σε μελλοντικές κρίσεις.
Στις 22 Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάστηκε μελέτη [6] για το ίδιο θέμα στην επιτροπή
IMCO. Στην έρευνα διαπιστώνεται ότι το αρχικό κλείσιμο των συνόρων και άλλα μέτρα
που έλαβαν τα κράτη μέλη μείωσαν σημαντικά όχι μόνο την ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, αλλά και των υπηρεσιών και των προσώπων εντός της εσωτερικής
αγοράς. Τον ίδιο μήνα, το Κοινοβούλιο, από κοινού με το Συμβούλιο, θέσπισε τον
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τον οποίο επιδιώκεται η επίτευξη
της ανάκαμψης μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς με βιώσιμο τρόπο
με τη συμμετοχή ισχυρών ΜΜΕ. Το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την
αντιμετώπιση των μη δασμολογικών και μη φορολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά
(2021/2043(INI)) του Ιουνίου του 2021 είναι πολύ σημαντικό εν προκειμένω, καθώς
εξετάζει όχι μόνο τα γενικά και επίμονα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, αλλά εξετάζει επίσης συγκεκριμένα τον τρόπο με
τον οποίο η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή της
αποτελούν εμπόδιο για τις τέσσερις ελευθερίες.
Γ. Η ψηφιακή ενιαία αγορά
Κατά παρόμοιο τρόπο με την Επιτροπή, τα τελευταία 10 χρόνια το Κοινοβούλιο
εστιάζει , επίσης, όλο και περισσότερο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την
ενιαία αγορά που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση. Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, το
Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο μη νομοθετικά ψηφίσματα που σχετίζονται με την εσωτερική
αγορά, το ένα σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και το
άλλο σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, στα οποία τόνιζε ότι στηρίζει κατηγορηματικά την αρχή της
ουδετερότητας του διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν
θα πρέπει να αποκλείουν, να εισάγουν διακρίσεις, να περιορίζουν ή να υποβαθμίζουν,
ακόμα και μέσω των τιμών, την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί
μια υπηρεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να αποστέλλει, να
δημοσιεύει, να λαμβάνει ή να προσφέρει οποιοδήποτε περιεχόμενο, εφαρμογή ή
υπηρεσία της επιλογής του, ανεξάρτητα από πηγή ή προορισμό. Το ψήφισμα καλούσε
επίσης την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προάγουν και να διατηρούν τα υψηλά

[5]Milieu Consulting SRL, «The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection - IMCO Webinar
Proceedings» (Οι επιπτώσεις της COVID-19 όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών -
Πρακτικά διαδικτυακού σεμιναρίου επιτροπής IMCO), δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2020.
[6]Marcus, J. S. κ.ά., «The impact of COVID-19 on the Internal Market» (Ο αντίκτυπος της COVID-19 στην εσωτερική αγορά),
δημοσίευση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών
και Ποιότητας Ζωής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Λουξεμβούργο, 2021.
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πρότυπα ψηφιακής ελευθερίας στην ΕΕ. Στόχος των ψηφισμάτων ήταν η ανάπτυξη μιας
πολιτικής και πρακτικής, με σκοπό τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής
αγοράς στην ΕΕ η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει την ύπαρξη διαφορετικών
συνόλων εθνικών κανόνων σε βασικούς τομείς. Οι αρχές της ουδετερότητας του
διαδικτύου και του ανοικτού διαδικτύου, καθώς και η κατάργηση των τελών περιαγωγής,
έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο νομοθετικής δέσμης για τη θέσπιση μέτρων σχετικά
με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας
συνδεδεμένης ηπείρου (COM(2013)0627).
Στις 20 Μαΐου 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το ψηφιακό
μέλλον της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών εξελίξεων
στην ενιαία αγορά και την ανάγκη άρσης των φραγμών που παρεμποδίζουν τη
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.Μόλις τεθούν σε ισχύ, η πράξη για τις ψηφιακές
αγορές (DMA) και η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) θα διευκολύνουν
μια ανταγωνιστική, δίκαιη, εναρμονισμένη και ασφαλέστερη ψηφιακή ενιαία αγορά.
Επιπλέον, μια συλλογή μελετών που υπέβαλε το Θεματικό Τμήμα Οικονομίας,
Επιστημών και Ποιότητας Ζωής διερευνά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την
ψηφιακή ενιαία αγορά υπό το πρίσμα της πράξης για τις ψηφιακές αγορές και της
πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
Στις 19 Μαΐου 2022, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή
συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας
της ΕΕ για τα τελωνεία (COM(2020)0673). Στόχος της πρότασης είναι να διευκολύνει
το διεθνές εμπόριο με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους, με τη βοήθεια
ψηφιακών εργαλείων. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις και οι έμποροι θα είναι σε θέση
να παρέχουν τα τελωνειακά και μη τελωνειακά δεδομένα που απαιτούνται για τον
εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και να διεκπεραιώνουν τις διατυπώσεις σε μία ενιαία
πύλη σε ένα δεδομένο κράτος μέλος.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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