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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη διακςβέπνηζη ηηρ ενιαίαρ αγοπάρ ζηο πλαίζιο ηος Εςπυπαφκού Εξαμήνος 

2016 

(2015/2256 (INI)) 

Τν Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο 

Αλάπηπμεο 2015
1
,  

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε 

ηεο εληαίαο αγνξάο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ 2015
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ 2014
3
, θαη ηε 

ζπλέρεηα πνπ έδσζε ε Δπηηξνπή, ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 28 Μαΐνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2014
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2013, πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο 

πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο
5
, θαη ηε ζπλέρεηα 

πνπ έδσζε ε Δπηηξνπή, ε νπνία εγθξίζεθε ζηηο 8 Μαΐνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2014, κε ηίηιν 

«Έλα επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ Δπξψπε» (COM(2014)0903), 

– έρνληαο ππφςε ηελ «έθζεζε ησλ πέληε Πξνέδξσλ», ηεο 22αο Ηνπλίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Οινθιεξψλνληαο ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξψπεο», 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε 

ηα βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο Έλσζεο 

(COM(2015)0600), 

– έρνληαο ππφςε ηελ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ κε αληηθείκελν ηελ ζχζηαζε Δζληθψλ πκβνπιίσλ 

Αληαγσληζηηθφηεηαο εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (COM(2015) 0601), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο Αλάπηπμεο γηα ην 2016 – Δλίζρπζε ηεο αλάθακςεο θαη 

πξνψζεζε ηεο ζχγθιηζεο» (COM(2015)0690), 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0067. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0069. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0130. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0038. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0054. 
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– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο 

(SWD(2015)0400), 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν πνιηηηθήο ηνπ Bruegel ηνπ Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηξηκεληαία έθζεζε γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, ηεχρνο 14, αξηζκφο 2, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηεο ΓΓ EPRS ηνπ επηεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ην θφζηνο 

ηεο κε Δπξψπεο ζηελ εληαία αγνξά, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Αλαβάζκηζε ηεο Δληαίαο Αγνξάο: πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο» (COM(2015)0550) θαη ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εληαίαο αγνξάο ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

(SWD(2015)0203), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο (COM(2015)0192), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηνπ 

2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο (COM(2012)0261), φπσο επηθαηξνπνηήζεθε 

ηνλ Οθηψβξην 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 27εο θαη 28εο 

Ηνπλίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 24εο θαη 25εο 

Οθησβξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19εο θαη 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Καηαλαισηψλ (A8-0017/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ αληηκεησπίδεη πνηθίιεο πξνθιήζεηο ηφζν ζε παγθφζκην 

επίπεδν φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο, φπσο βξαδεία αλάπηπμε, πςειά επίπεδα αλεξγίαο 

θαη ηδηαίηεξα έληνλν δηεζλή αληαγσληζκφ· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ 

ησλ 28, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο· 
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Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θηλεηνπνηεζνχλ φινη νη δπλαηνί 

ηξφπνη ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εληαία αγνξά είλαη έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο 

ΔΔ θαη έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά επηηεχγκαηά ηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

πξνθεηκέλνπ ην Δπξσπατθφ Δμάκελν λα πξνσζήζεη επηηπρψο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηηο νηθνλνκίεο πξέπεη λα πεξηιάβεη εμίζνπ ηελ εληαία αγνξά θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα αλνηθηή ζε φινπο εληαία αγνξά, κε εληζρπκέλε 

δηαθπβέξλεζε πνπ επλνεί ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, απνηειεί 

θξίζηκεο ζεκαζίαο κέζνλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

αιιαγέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ, 

δεκηνπξγψληαο πνιιέο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο εληαίαο αγνξάο· 

Ε.  ιακβάλνληαο πξσηίζησο ππφςε φηη κφλν απφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη ηεο εληαίαο αγνξάο ζα πξνθχςνπλ 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή ηηο ειιείςεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ· 

Η ενιαία αγοπά υρ ζημανηικό μέζο για ηην ενίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ ηηρ ΕΕ 

και ηην επίηεςξη απαζσόληζηρ και ανάπηςξηρ 

 

1. επαλαιακβάλεη φηη ε εληαία αγνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκέιηα ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη 

πξνθεηκέλνπ ην Δπξσπατθφ Δμάκελν λα πξνσζήζεη επηηπρψο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα πεξηιάβεη εμίζνπ 

ηελ εληαία αγνξά θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο· 

2. ππνγξακκίδεη φηη ε εληαία αγνξά (ΔΑ) απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ επξσπατθήο νινθιήξσζεο· ηνλίδεη ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ηεο εληαίαο αγνξάο, φπσο ε ηππνπνίεζε πξντφλησλ θαη ε ελνπνίεζε 

αγνξψλ, ε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο 

θαη ε εμαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα 500 εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο ζηα 

28 θξάηε κέιε, ράξε ζηα νπνία παξέρνληαη, εηδηθφηεξα, κεγαιχηεξε επηινγή πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνπο θαηαλαισηέο·  

3. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο εληαίαο αγνξάο γηα ηελ επίηεπμε δηαξζξσηηθήο 

θαη βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ ηφλσζε ησλ 

επελδχζεσλ, ζην πιαίζην θαλφλσλ γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεί επηηαθηηθά ηελ Δπηηξνπή λα 

πξνβαίλεη ζε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη επηβνιήο ησλ θαλφλσλ 

γηα ηελ εληαία αγνξά κέζσ ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη ελ ιφγσ θαλφλεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο· 
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4. ζεσξεί απαξαίηεηε ηε δηεπθφιπλζε ελφο πξφζθνξνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πξσηνβνπιία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε, ελζαξξχλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΜΜΔ θαη αμηνπνηψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

βηνκεραληθφ δπλακηθφ ζηνπο ηνκείο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο· 

5. ζεκεηψλεη ηηο πξφζθαηεο εξγαζίεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ πξνθιήζεσλ σο πξνο ηηο επελδχζεηο, θαη ηελ θαηάξηηζε 

εηδηθψλ αλά ρψξα επελδπηηθψλ πξνθίι· 

6. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014 ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ αλακελφκελνπ· 

θαιεί, ζπλεπψο, ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη έλαλ κεραληζκφ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηα 

θξάηε λα εθαξκφδνπλ ηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο· 

7. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε λέα δηαδηθαζία ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ επζπγξακκίζηεθε 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θαηαλνεί φηη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα 

ζπζηάζεσλ έγηλε κε ζηφρν λα πξνηαζνχλ ζπζηάζεηο νη νπνίεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ρσξψλ· επηζεκαίλεη φηη ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο 

αλάπηπμεο απνδίδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα δεηήκαηα ηεο εληαίαο αγνξάο παξά ζηηο 

εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο· 

8. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα έληαμε ηνπ ππιψλα ηεο εληαίαο αγνξάο ζην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν, κε έλα ζχζηεκα ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο, εληνπηζκνχ ησλ αλά ρψξα 

θξαγκψλ ζηελ εληαία αγνξά θαη αμηνιφγεζεο ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εληαίαο αγνξάο, επηθεληξσκέλν ζε κηα ζεηξά ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο ε δξάζε αλακέλεηαη λα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

επηρεηξήζεσλ - κεηαμχ απηψλ θαη ΜΜΔ· ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα άξηηα βάζε δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο, κηα δέζκε πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεηθηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ, κεηαμχ άιισλ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο εληαίαο αγνξάο, ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε, αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο θαη αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ· 

9. ραηξεηίδεη ηελ έθζεζε ηνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εληαίαο αγνξάο ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο· ζεκεηψλεη φηη ε 

έθζεζε απηή, πνπ αληηθαζηζηά φρη κφλν ηελ έθζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο 

αγνξάο, ε νπνία ζην παξειζφλ ήηαλ παξάξηεκα ηεο εηήζηαο επηζθφπεζεο ηεο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο, έρεη δεκνζηεπηεί σο έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλαθνίλσζε γηα ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο εληαίαο αγνξάο, θαη φρη φπσο ζην παξειζφλ σο παξάξηεκα ηεο εηήζηαο 

επηζθφπεζεο ηεο αλάπηπμεο· δεηεί ε έθζεζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ θαη λα γίλεη 

κέξνο ηνπ ππιψλα γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ε βάζε γηα ηελ εηήζηα 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο εληαίαο αγνξάο· θξνλεί φηη ε έθζεζε ζα πξέπεη λα 

ηξνθνδνηήζεη ην εηδηθφ ηκήκα γηα ηελ εληαία αγνξά πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εηήζηα 

επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο, ζηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο θαη ζηνλ ηαθηηθφ θαη 

δνκεκέλν δηάινγν κε ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηελ εληαία αγνξά· 

10. επηθξνηεί ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα αλαιχζεη πεξαηηέξσ ηηο αλά ρψξα 

δηαπηζησζείζεο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακήλνπ, ηδίσο κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ρσξψλ θαη κέζσ ζεκαηηθψλ ζπδεηήζεσλ ζην 
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πκβνχιην· 

11. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο δηαπηζησζείζεο επελδπηηθέο 

πξνθιήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηε κεηαθνξά θαη 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εληαία αγνξά· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

παξαθνινπζεί ζηελά ηε ζπλέρεηα πνπ δίλνπλ ηα θξάηε κέιε ζηηο δηαπηζησζείζεο 

επελδπηηθέο πξνθιήζεηο θαη επελδπηηθνχο θξαγκνχο, λα ζπκκεηέρεη ζε ηαθηηθφ θαη 

δνκεκέλν δηάινγν κε ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε, θαη λα αλαιάβεη δξάζε 

αμηνπνηψληαο ηηο εμνπζίεο ηεο, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ 

νη αδηθαηνιφγεηνη θαη δπζαλάινγνη θξαγκνί ζηελ εληαία αγνξά· 

12. ηνλίδεη φηη θάζε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ πξέπεη λα 

επηηξέπεη ηελ θαηάιιειε ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ησλ εζληθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, φρη κφλν κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αλάιεςεο επζχλεο γηα ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα 

ζπζηάζεσλ· 

13. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία κηαο νιηζηηθήο θαη δηαθαλνχο πξνζέγγηζεο ε νπνία νδεγεί ζε 

ζπλαθείο θαη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ·  

Αναξιοποίηηο δςναμικό ηηρ ενιαίαρ αγοπάρ 

14. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα πινπνηεζνχλ θαηάιιειεο θαη δίθαηεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ε γξαθεηνθξαηία θαη ν 

πξνζηαηεπηηζκφο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο· 

15. ηνλίδεη φηη παξά ηελ έιιεηςε μεθάζαξσλ δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ ζηελ εληαία αγνξά, 

ππάξρνπλ πνιινί θαη δηάθνξνη κε δαζκνινγηθνί θξαγκνί· ελζαξξχλεη ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο ΔΔ, ηα θξάηε κέιε θαη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα 

μεθηλήζνπλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν επί ηνπ ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα 

κε δαζκνινγηθά εκπφδηα εληφο ηεο ΔΔ· 

16. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζε πνιιά θξάηε κέιε παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο, ε νπνία 

θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 45 % ηνπ ΑΔγρΠ θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ, ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, ηεο χπαξμεο πνιιψλ εζληθψλ θαλφλσλ 

θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη πάληα απφ ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο· εθθξάδεη επίζεο ηε ιχπε ηνπ επεηδή ε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο δελ 

ηεξείηαη πάληνηε· 

17. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νδεγίαο γηα ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα, κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή πην επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ· δηαπηζηψλεη φηη ην θαζεζηψο ησλ 

ξπζκηδφκελσλ επαγγεικάησλ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ· 
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18. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα αλαιάβεη 

ελδερνκέλσο πξσηνβνπιία γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο δηαβαηεξίνπ ππεξεζηψλ θαη ελφο 

ελαξκνληζκέλνπ εληχπνπ θνηλνπνίεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε πξσηνβνπιία απηή ζα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ πεξηζσξίνπ δξάζεο 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ζε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ·  ππνγξακκίδεη φηη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία δελ πξέπεη λα νδεγήζεη 

ζηελ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο· σζηφζν, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

δηεπθξηληζηνχλ πεξαηηέξσ νη γεληθέο γξακκέο ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο· ζεσξεί ην 

δηαβαηήξην ππεξεζηψλ σο πξνζσξηλή ιχζε ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν ε νπνία νδεγεί ζηελ πιήξσο νινθιεξσκέλε εληαία αγνξά· 

19. ηνλίδεη φηη ε αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έρεη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ εληαία αγνξά 

γεληθά, θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα· δεηεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη ηε δηαθάλεηα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα, ηνλ δηαζπλνξηαθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ· 

20. ππελζπκίδεη φηη ην 2014 ε ΔΔ ελέθξηλε κηα κεγάιεο θιίκαθαο αλακφξθσζε ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ, ε νπνία ζπλίζηαην ζηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηελ πξφβιεςε κεγαιχηεξεο επειημίαο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε άιισλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ· 

21. επηζεκαίλεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο ζηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δηαζπλνξηαθή επέθηαζε θαη 

αλάπηπμε ησλ εγρψξησλ αγνξψλ· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαία ε νξζή θαη έγθαηξε 

κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απφ ηα θξάηε κέιε· πηζηεχεη φηη ε νξζή 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθπγήο βάζεη ηεο νδεγίαο ηνπ 2007 ζα δηαζθάιηδε 

απνδνηηθφηεξεο, απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη δηαθαλέζηεξεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο· 

22. ραηξεηίδεη ην δεχηεξν πξφγξακκα ζρεηηθά κε ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο 

επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο (ISA²), πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2016 θαη πνπ ζα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο 

ζα είλαη δηαζέζηκεο ρσξίο ρξέσζε ζε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο· 

23. ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε θαη ε επξεία ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα θξάηε 

κέιε είλαη απαξαίηεην κέζν γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ εληαία αγνξά θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ· 

σο εθ ηνχηνπ, θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 

24. επηζεκαίλεη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο· επηζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο 

εζληθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξαθηηθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αλεπαξθή 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πεξηηηά θαη 

δεκηνγφλα εκπφδηα θαη βάξε γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή θαη ηελ θαιχηεξε 
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επηβνιή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ ζέζπηζε απνδνηηθψλ σο πξνο ην 

θφζηνο κέζσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ· 

25 θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνκείο θαη αγνξέο φπνπ ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο είλαη αλεπαξθήο ή πξνβιεκαηηθή· 

26. επηζεκαίλεη φηη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ζεκείσλ επαθήο γηα ηα 

πξντφληα σο εληαίσλ ζεκείσλ πξφζβαζεο γηα δεηήκαηα ηεο εληαίαο αγνξάο γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο· 

27. ηνλίδεη φηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ζχζηαζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ΜΜΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη λα πξνθαιέζεη βηψζηκε αλάπηπμε· ππελζπκίδεη φηη πνιιά εκπφδηα, 

νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη γξαθεηνθξαηηθά, παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν· δεηεί ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

θξαγκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αλάπηπμε· 

28. επηζεκαίλεη φηη ε έληαζε ηεο ζπζζψξεπζεο πιηθνχ θαη άπινπ θεθαιαίνπ κεηά ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ήηαλ ρακειφηεξε ζηελ ΔΔ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο, πξάγκα ην νπνίν είλαη επηδήκην γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε· 

ηνλίδεη φηη νη επελδχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ, έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο ζηελ ΔΔ· είλαη ηεο άπνςεο φηη γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο 

αξλεηηθήο απηήο ηάζεο είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ε κείσζε 

ησλ εκπνδίσλ γηα ηηο επελδχζεηο· δεηεί νη επελδχζεηο λα ζηνρεχνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, θαη λα ζπλερηζηεί ε ιήςε καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ· 

29. δεηεί άκεζε θαηάξγεζε ησλ αδηθαηνιφγεησλ εδαθηθψλ πεξηνξηζκψλ, γλσζηψλ θαη σο 

γεσγξαθηθψλ απνθιεηζκψλ (geo-blocking), ηδίσο κέζσ ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 20 ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο, δεδνκέλνπ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηεζεί 

ηέινο ζηηο αδηθαηνιφγεηεο δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο, βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ή ηεο 

εζληθφηεηαο· 

30. δεηεί λα αξρίζεη ην ζπληνκφηεξν ε αλαβάζκηζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο 

ηππνπνίεζεο, νχησο ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ςεθηαθή θαηλνηνκία, ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηε βειηίσζε 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο· 

31. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ νξζά θαη έγθαηξα, θαη λα επηβάιινπλ, ηνπο 

θαλφλεο ηεο εληαίαο αγνξάο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα 

ζπζηάζεσλ –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ εζληθψλ αγνξψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ– πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθφ αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ· 

32. πηζηεχεη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα επηηαρχλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ηφζν γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεψλ ηνπο παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξα 
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πξνζβάζηκεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ· 

Η Ενιαία Αγοπά ζηον 21ο αιώνα 

33. ηνλίδεη φηη ε έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο κεηαβάιιεηαη κε ηαρχ ξπζκφ ιφγσ ηεο 

ςεθηαθήο θαη ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηνπ πην έληνλνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ· 

34. επηζεκαίλεη ηα αζαθή φξηα κεηαμχ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ· ηνλίδεη ηελ απμαλφκελε 

ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

νινθιεξσκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ· πηζηεχεη φηη ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα ηεο 

εληαίαο αγνξάο πξέπεη λα θαιχςνπλ απηέο ηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο εμειίμεηο· 

35. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηεο νηθνλνκίαο ηνπ 

δηακνηξαζκνχ (Sharing Economy) θαη αλαγλσξίδεη ην ηεξάζηην δπλακηθφ ηνπο γηα ηελ 

θαηλνηνκία, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα λνκηθά 

πξφηππα θαη ηα πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

δηαζθάιηζεο ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ ζπλζεθψλ ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη λα αθκάζεη ε 

ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αθνινπζήζεη ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνχ 

λα αληαγσλίδνληαη ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο ζε δίθαην πεξηβάιινλ·  

36. επηζεκαίλεη φηη νη επελδπηηθέο ζπλήζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζεκεηψζεη 

αμηνζεκείσηε αιιαγή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζεκαζίαο 

ησλ δαπαλψλ ζε άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο επελδχζεηο ζε πιηθά 

ζηνηρεία· ηνλίδεη φηη, φζνλ αθνξά ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κφλν ην 17 % ησλ 

επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε· θαιεί 

ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο λα εξγαζηνχλ γηα ηελ άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ 

θξαγκψλ πνπ παξαθσιχνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ απηνχ ηνπ λένπ 

κνρινχ θαηλνηνκίαο· 

37. επηθξνηεί ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εληαία αγνξά πνπ πεξηγξάθεη πψο νη δηάθνξεο δξάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο (έλσζε θεθαιαηαγνξψλ, ςεθηαθή εληαία αγνξά, ελεξγεηαθή έλσζε θηι.) 

εζηηάδνπλ ζε έλαλ βαζηθφ ζηφρν: ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο 

ΔΔ· ππνγξακκίδεη φηη ζηελ αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο εληαίαο αγνξάο 

πεξηιακβάλεηαη ην πφξηζκα φηη ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εληαίαο αγνξάο ζα πξέπεη 

λα εμεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ· 

38. ραηξεηίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο σο ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε 

γηα λα θαηαζηεί ε ΔΔ ηθαλή λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο· 

δεηεί ηελ ηαρεία πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο γηα λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ε ΔΔ ζα αλαθηήζεη ην ρακέλν έδαθνο ζε ζρέζε κε ηνπο αξγνχο ξπζκνχο πηνζέηεζεο 

θαη ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζεκείσζε ζην παξειζφλ· πηζηεχεη, ελ 

πξνθεηκέλσ, φηη ππάξρεη αλάγθε θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ππνδνκή, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

επηζεκαίλεη φηη ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε ζηήξημε ηεο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο θαη ε 

βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ελψ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα ζέκαηα 
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ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν· 

39. ηνλίδεη φηη νη πξνζβάζηκεο, νηθνλνκηθά πξνζηηέο, απνδνηηθέο θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο απνζηνιήο δεκάησλ ζπληζηνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνο φθεινο, ηδίσο, ησλ ΜΜΔ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ· 

40. ππελζπκίδεη φηη ε νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

εληζρχεηαη ζρεδφλ πάληα απφ δεδνκέλα, ελψ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ν «ζπλεθηηθφο 

ηζηφο» πνπ βειηηψλεη ηε ζχλδεζε θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή λα αξρίζεη λα ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ην επξσπατθφ πιαίζην 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ππνβάιινληαο παξάιιεια έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην 

ηππνπνίεζεο πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαη πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο· 

41. ηνλίδεη φηη νη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε δίθηπα ηαρείαο θαη ππεξηαρείαο 

επηθνηλσλίαο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ςεθηαθή πξφνδν, θαη πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη κε βάζε έλα ζηαζεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο λα πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο, κεηαμχ άιισλ 

ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο· 

42. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζε 

θαηλνηφκεο εηαηξείεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμήο ηνπο· ηνλίδεη, 

ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο αγνξάο, ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ήδε γηα ςεθηαθέο επελδχζεηο, θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, φπσο ην πξφγξακκα «Οξίδσλ 2020», ε 

δηεπθφιπλζε «πλδένληαο ηελ Δπξψπε», άιια ζπλαθή δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ινηπνί 

κεραληζκνί· 

43. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ ε ηξέρνπζα επξπδσληθή ζηξαηεγηθή γηα 

θηλεηά θαη ζηαζεξά δίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηφρσλ, είλαη καθξνπξφζεζκε 

θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ πςειή ζπλδεζηκφηεηα γηα φινπο πξνο 

απνθπγή ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ηεο πέκπηεο γεληάο (5G)· 

44. ηνλίδεη φηη ε ΔΔ ζα κπνξνχζε λα νηθνδνκήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο 

δεκηνπξγψληαο ην ηδαληθφ εθθνιαπηήξην γηα θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο - γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα απαηηεζεί κηα ζχγρξνλε βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη θαιχηεξε ελνπνίεζε ησλ 

ππνδνκψλ πνπ ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πηνζέηεζε ηερλνινγίαο θαη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο θηιηθνχ πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ επηρεηξεκαηία θαλνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο· 

δεηεί θάζε ςεθηαθφ πιαίζην πνπ ζα πξνηαζεί ζην κέιινλ λα είλαη αλνηθηφ, πξνζβάζηκν 

θαη λα δηαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ· 

Η διακςβέπνηζη ηηρ ενιαίαρ αγοπάρ 

45. ππνγξακκίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηζρπξφηεξε δηαθπβέξλεζε θαη 

νηθεηνπνίεζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζε φια ηα επίπεδα, ρξεηάδνληαη απνζαθήληζε ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ επηπέδσλ θαη πιαίζηα πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξα θίλεηξα θαη ζαθή ππνρξέσζε ινγνδνζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 
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θαη ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά, νχησο ψζηε λα δνζεί λέα ψζεζε 

ζηελ εληαία αγνξά· 

46. επηζεκαίλεη φηη ε πνιπεπίπεδε νηθεηνπνίεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

εληαίαο αγνξάο ζα δηαζθαιηδφηαλ κε ηελ θαηάξγεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αθελφο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο λννηξνπίαο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο αθεηέξνπ· απεπζχλεη 

έθθιεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κεηαμχ άιισλ κε πεξηζζφηεξν 

πξνζηηέο πιεξνθνξίεο θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε πνπ απμάλεη ην επίπεδν γλψζεσλ θαη 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε· 

47. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη νη θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληαία αγνξά 

εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ κε ηε ρξήζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη κέζσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη λα 

εθαξκφζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζπλζήθεο θπξψζεηο γηα ηα θξάηε κέιε πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ· 

48. επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλάγθε γηα έλα εχξσζην θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη 

ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο θαζίζηαηαη δηαζέζηκε, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κφλν ζε κία γιψζζα, πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεη ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε λα εθθέξνπλ άπνςε γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη πξνηάζεηο· 

ζεσξεί φηη ηα δεδνκέλα θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηελ ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

εληαίαο αγνξάο, ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο εληαίαο αγνξάο, φπσο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ δξάζεο 

θαη επηβνιήο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

εληαίαο αγνξάο, θαζψο θαη ζην πιαίζην ηνπ δνκεκέλνπ δηαιφγνπ κε ηα θξάηε κέιε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηελ εληαία αγνξά· 

49. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθδίδεη εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηνπο θξαγκνχο ηεο εληαίαο 

αγνξάο ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε θαη ζηελ ΔΔ ζπλνιηθά θαη λα εθδίδεη ζπζηάζεηο, ζην 

πιαίζην ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ, πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

θξαγκψλ απηψλ· ηνλίδεη φηη ε εληαία αγνξά ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο· 

50. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνπνηήζεη φια ηα δηαζέζηκα κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εληαία αγνξά· εθθξάδεη αλεζπρία 

επεηδή ε απνθαηάζηαζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επί παξαβάζεη είλαη ρξνλνβφξα 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη ζεξαπεχεηαη κηα παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εληαία αγνξά, θαη εθθξάδεη αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνλ πςειφ αξηζκφ 

εθθξεκνπζψλ ππνζέζεσλ· 

51. ζεκεηψλεη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην SOLVIT· δεηεί ηελ ελίζρπζε θαη ηελ θαιχηεξε 

ζχλδεζε ηνπ SOLVIT κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ελνπνίεζή ηνπ κε ηα 

πθηζηάκελα ζρέδηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ην CHAP θαη ην «EU Pilot» 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλέξγεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη λα 

αληαιιάζζνληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί κε 

ζπλέπεηα ηηο ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε επηιπζεί· θαιεί επηηαθηηθά ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη παξέρνληαη ζην SOLVIT ε απαξαίηεηε 
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ππνζηήξημε θαη ηερλνγλσζία ψζηε λα δηεθπεξαηψλνληαη απνηειεζκαηηθά νη ππνζέζεηο 

πνπ δηαβηβάδνληαη εθεί· 

52. είλαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα εληζρπζνχλ, λα ζπλδεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα 

ζηειερσζνχλ θαηάιιεια νη αξρέο επνπηείαο ηεο αγνξάο ζην πιαίζην ηεο εληαίαο αγνξάο 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πξνθιήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ· πξνηξέπεη ηηο εζληθέο αξρέο επνπηείαο ηεο 

αγνξάο λα εληείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ κνξθψλ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ εληαία αγνξά, κεηαμχ άιισλ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ παξάλνκσλ θαη 

κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκνξθψλνληαη θαη δεκηνπξγεί πςεινχο θηλδχλνπο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηδίσο γηα ηνπο πιένλ επάισηνπο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηψλεη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ 

έγθξηζε ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηελ επνπηεία ηεο 

αγνξάο, δηφηη ε θαζπζηέξεζε απηή εθζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ 

ζηελ ΔΔ· δεηεί ηελ άκεζε έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ δέζκεο απφ ην πκβνχιην· 

53. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα δεκηνπξγήζεη κηα εληαία ςεθηαθή πχιε 

κε ηε κνξθή κηαο εππξφζηηεο θεληξηθήο δηθηπαθήο πχιεο κε ηελ νπνία ζα εθινγηθεπηεί 

θαη ζα απινπζηεπζεί ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ζα πξνσζεζνχλ νη πθηζηάκελεο 

εηδηθέο πιαηθφξκεο ρξεζηψλ· ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

θπβεξλήζεσλ ζηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ πιαηθνξκψλ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εχθνιεο 

πξφζβαζεο ζε απηέο θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

εληζρχζεη πεξαηηέξσ θαη λα εθινγηθεχζεη ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία ηεο εληαίαο αγνξάο· 

54. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ αξρψλ ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηε 

ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο REFIT, θαη ηελ αλάγθε γηα θαλνληζηηθή αζθάιεηα θαη 

πξνβιεςηκφηεηα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ· ππνγξακκίδεη 

φηη ε αξρή ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο δελ πξέπεη λα ζίγεη ην δηθαίσκα ηεο Έλσζεο 

θαη ησλ θξαηψλ κειψλ λα λνκνζεηνχλ ζε ηνκείο θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, φπσο ε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ· 

55. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

«Τν επξωπαϊθό κνληέιν είλαη, θαη΄ αξράο, έλα θνηλωληθό θαη νηθνλνκηθό ζύζηεκα πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ ξόιν ηεο αγνξάο, επεηδή θαλέλαο ππνινγηζηήο ζηνλ θόζκν δελ κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο θαιύηεξα από ηελ αγνξά». 

Jacques Delors 

Ζ εληαία αγνξά απνηειεί πνιχηηκν πφξν απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε ζεκεξηλή θαη ε 

κειινληηθή νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν αλαμηνπνίεην δπλακηθφ ηεο 

εληαίαο αγνξάο, ε αμία ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 1 ηξηζεθαηνκκχξην επξψ, 

ζπληζηά επθαηξία θαη ηαπηφρξνλα θαζηζηά ζαθέο φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε επσθειήο γηα 

φινπο καο ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο. Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ πάξα πνιιά εκπφδηα 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ην εκπφξην ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ελψ πνιιά θξάηε κέιε δελ έρνπλ 

πινπνηήζεη απνθάζεηο πνπ έρνπλ πξνζππνγξάςεη. Ζ ΔΔ είλαη ηφζν ηζρπξή φζν ηα 28 θξάηε 

κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

Ζ εηζεγήηξηα είλαη ηεο άπνςεο φηη ρξεηάδεηαη ηαπηφρξνλα ζπληνληζκφο ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ θαη ησλ κηθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζπληνληζκφο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή δηαξζξσηηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Σν δπλακηθφ ησλ κέηξσλ ηεο εληαίαο αγνξάο γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο κέηξσλ έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο ζε επίπεδν ΔΔ
6
. Χζηφζν, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο γηα ελίζρπζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ
7
, ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζηηο εηδηθέο αλά ρψξα 

ζπζηάζεηο
8
 ειάρηζηε πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζηηγκήο

9
. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ε πξφνδνο ηεο νινθιήξσζεο ηεο εληαίαο αγνξάο ζηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ζ εηζεγήηξηα πηζηεχεη φηη ηνχην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

εληαίαο αγνξάο ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν. 

Χο εθ ηνχηνπ, βαζηδφκελε ζηηο πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο 

θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ (Schwab, Cofferatti θαη Gall-Pelzc) θαη ζηα ςεθίζκαηα 

ηνπ ΔΚ, ε εηζεγήηξηα ηάζζεηαη αλεπηθχιαθηα ππέξ ηεο ελζσκάησζεο ζην Δπξσπατθφ 

                                                 
6
 ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2013 (παξάγξαθνο 25) αλαθέξεηαη φηη «Σηελ εηήζηα 

επηζθόπεζε ηεο αλάπηπμεο εληνπίδνληαη ηνκείο όπνπ ππεξηζρύνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη όπνπ απαηηείηαη 

πεξαηηέξω πξόνδνο. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επειημίαο ηεο 

εληαίαο αγνξάο γηα πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο, ζηε βειηίωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη … Θα πξέπεη λα 

δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο, ζηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεωλ απαζρόιεζεο 

θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηδίωο ηεο αλεξγίαο ηωλ λέωλ...»  
7 
 πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο θαη 28εο Ηνπλίνπ 2013, ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο θαη 

25εο Οθησβξίνπ (παξάγξαθνη 7, 9, 19, 20 θαη 21), ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο θαη 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2013. 
8
 Σξηκεληαία έθζεζε γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, ηεχρνο 14, αξηζκφο 2. 

9
 Καηά ην δηάζηεκα 2012-2013 πινπνηήζεθε πιήξσο ή ζε κεγάιν βαζκφ κφλν ην 10% φισλ ησλ ΑΥ· Πεγή: 

Deroose and Griesse, 2014, Are EU Member States Responding to European Semester recommendations? 

(Αληαπνθξίλνληαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ;) 
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Δμάκελν ελφο ππιψλα αθηεξσκέλνπ ζηελ εληαία αγνξά. 

ην κέξνο 1 ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ε εηζεγήηξηα πξνηείλεη ν ππιψλαο ηεο εληαίαο αγνξάο λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

(i) έλα ζχζηεκα γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο νινθιήξσζεο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εληαίαο αγνξάο, ην νπνίν, γηα λα είλαη αμηφπηζην, πξέπεη λα 

είλαη επηθεληξσκέλν ζε κηα ζεηξά ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο ε αλάιεςε 

δξάζεο αλακέλεηαη λα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε θαη λα πεξηιακβάλεη κηα άξηηα βάζε δεδνκέλσλ κε πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ επηηπγράλνπλ ηα θξάηε 

κέιε. Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ νκνηίκνπο θαη ε 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  

(ii) Ζ πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εληαίαο 

αγνξάο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε ππφ κνξθήλ έθζεζεο· Ζ έθζεζε γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ κηθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ.  

(iii) Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ε δηαθπβέξλεζε, ε δηαθάλεηα θαη ν ελζηεξληζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε εηζεγήηξηα είλαη ηεο άπνςεο φηη νη ελ ιφγσ εηήζηεο εθζέζεηο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ππφςε ζηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή αμηνιφγεζε 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα ηξνθνδνηνχλ ηα εηδηθά θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εληαία 

αγνξά ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο, ζηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο θαη  

(iv) ζηνλ ηαθηηθφ δνκεκέλν δηάινγν κε ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε. 

(v) Δπηπιένλ, ε εηζεγήηξηα ηνλίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚ, ε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο πξνζέγγηζε φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, είηε αλήθνπλ ζηε δψλε 

ηνπ επξψ είηε φρη, ε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ είλαη παξάγνληεο θαίξηαο ζεκαζία γηα ηε δηαθάλεηα, 

ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ ελζηεξληζκφ θαη, ηειηθά, γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο. 

παξά ηελ ζρεηηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

απινχζηεπζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί πην θηιηθή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ νξηζκέλα βαζηθά εθθξεκή δεηήκαηα πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο. Ζ εηζεγήηξηα 

εληνπίδεη απηά ηα βαζηθά εκπφδηα ζην κέξνο 2 θαη θαιεί κεη' επηηάζεσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. 

ηελ έθζεζε γηα ην θφζηνο ηεο κε Δπξψπεο ζηελ εληαία αγνξά, ε νπνία δεκνζηεχζεθε 

πέξπζη, εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο εληαίαο 

αγνξάο. ηελ έθζεζε δηαηππψλεηαη ε εθηίκεζε φηη ε νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζηνπο 

ηνκείο απηνχο ζα απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα θπκαίλνληαη απφ 651 δηζεθαηνκκχξηα 

έσο 1,1 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ απφ 5% έσο 

8,63% ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ
10

. Ζ εηζεγήηξηα ζεσξεί φηη είλαη πνιχ ιππεξφ ην γεγνλφο φηη 

                                                 
10

 Μειέηε ΓΓ EPRS ηνπ επηεκβξίνπ 2014 κε ηίηιν «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Σν θφζηνο 

ηεο κε Δπξψπεο ζηελ εληαία αγνξά) 
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εμαθνινπζνχκε λα ζηεξνχκαζηε απηά ηα νθέιε εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ 20 έηε, ηδίσο εάλ 

ιεθζεί ππφςε ν δηαξθψο απμαλφκελνο δηεζλήο αληαγσληζκφο. 

ηελ έθζεζε απηή επηδνθηκάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Οθηψβξην 2015 ηαπηφρξνλα κε ηελ έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εληαίαο αγνξάο
11

 , εθθξάδεηαη ε 

άπνςε φηη ε Δπηηξνπή πηνζεηεί ηε ζσζηή πξνζέγγηζε, αιιά επηζεκαίλεηαη φηη ν θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ ηεο εληαίαο αγνξάο είλαη θαηά 

θχξην ιφγν ε επηβνιή θαη ε εθαξκνγή ηεο ήδε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ (πνπ 

αλαθέξεηαη ζην κέξνο 2) θαη απφ ηα 28 θξάηε κέιε. Σνχην ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

ζέζπηζεο λέσλ ζηνηρείσλ θαη κέζσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ θαη ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

ελ ιφγσ λνκνζεζία. 

Ζ εηζεγήηξηα πηζηεχεη φηη ε έιιεηςε επελδχζεσλ θαη ν αξγφο ξπζκφο ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

ΔΔ, θαη ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΜΜΔ 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην, απνηεινχλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. πλεπψο, επηδνθηκάδεη ην 

επελδπηηθφ ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Χζηφζν, θξνλεί φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ βήκαηα θαη λα δνζεί πεξαηηέξσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή βνήζεηα ζηηο ΜΜΔ θαη ηηο εηαηξείεο, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε κεηάβαζε 

ηνπο ζηελ ςεθηαθή επνρή
12

. 

ην κέξνο 3 ηεο έθζεζεο αλαθέξνληαη επίζεο νη κεηαζρεκαηηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη ΜΜΔ ηνπ 21νπ αηψλα είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ 20νχ αηψλα. Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε· ζην γεγνλφο φηη είλαη πιένλ πην 

αζαθή ηα φξηα κεηαμχ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε γέλλεζε ηνπ «παξαγσγνχ-

θαηαλαισηή», κηα έλλνηα πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο κε ζηνηρεία ηεο 

θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ζηα κεηαβαιιφκελα κνληέια ηεο νηθνλνκίαο καο, π.ρ. ηελ εκθάληζε 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνχ. Τπελζπκίδεη φηη ε αμία ησλ ζπλεξγαηηθψλ νηθνλνκηψλ 

εθηηκάηαη ζήκεξα ζηα 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ παγθνζκίσο, αιιά αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηα 

250 δηζεθαηνκκχξηα επξψ έσο ην 2025. 

Ζ εηζεγήηξηα επηζεκαίλεη έλα λέν πξφηππν επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ην νπνίν 

νη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο θαη νη δαπάλεο ζε άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απμάλνληαη 

ζπγθξηηηθά κε ηα ελζψκαηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ε δεκηνπξγία κηαο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο έρεη ην δπλακηθφ λα κεηακνξθψζεη εληειψο ηηο δσέο καο. 

Χζηφζν, ζα ήζειε λα ηνλίζεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ν 

                                                                                                                                                         
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU%282014%29510981_REV1_E

N.pdf 
11

 Ακθφηεξα ηα έγγξαθα δηαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν http://ec.europa.eu/priorities/internal-

market/index_en.htm 
12

 Απηή ηε ζηηγκή, ην 41% ησλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινπζνχλ λα εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ςεθηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ (ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη δελ δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή), ελψ κφλν ην 2% ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηηο ςεθηαθέο επθαηξίεο (ζ. 3) 

http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_7.pdf 

http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_7.pdf
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γεσγξαθηθφο απνθιεηζκφο, νη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ δεκάησλ, ε 

έιιεηςε ελαξκνληζκέλσλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαη 

ε έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο. Ζ εηζεγήηξηα επηδνθηκάδεη ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά, σζηφζν δεηεί λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξηθέο θαη θνηλσληθέο ηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςεθηαθή 

ηερλνινγία. 

Ζ έθζεζε ηνλίδεη φηη ε Δπξψπε απηή ηε ζηηγκή αληηκεησπίδεη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο 

αληαγσληζκνχ: ηνλ ςεθηαθφ αληαγσληζκφ. Αληί λα αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο ηνπηθά, νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο κπνξνχλ πιένλ λα βξεζνχλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο πην πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο 

θαη εμαζθαιίδνληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε 

εηζεγήηξηα ζα ήζειε λα ηνλίζεη εθ λένπ φηη ε επέλδπζε ζηηο ΣΠΔ, ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

θαη ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη ε ΔΔ λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γηα λα είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο εμίζνπ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ππνδνκή, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

Ζ εηζεγήηξηα πηζηεχεη επίζεο φηη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη θαηάξηηζεο 

φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ππνιείπνληαη 

γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί πξαγκαηηθά ε ςεθηαθή εληαία αγνξά. Καζψο ε αλεξγία ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ χθεζε, είλαη αλαγθαίν λα παξάζρνπκε ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ ηηο 

ζπλαθείο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ νινέλα θαη εληνλφηεξε ςεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θιάδσλ, απνηξέπνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο πνπ είλαη αδχλαην λα απνθεπρζεί κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. 

Ζ έθζεζε απηή ηάζζεηαη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο παξακέλεη 

αλεπαξθήο (Μέξνο 4). Γηα λα αμηνπνηεζεί πιήξσο ην δπλακηθφ ηεο εληαίαο αγνξάο, πξέπεη λα 

εληζρπζνχλ ζεκαληηθά ε εθαξκνγή θαη ε επηβνιή ηεο, θαζψο θαη λα εμαιεηθζνχλ ηα 

πθηζηάκελα εκπφδηα θαη νη αδηθαηνιφγεηνη θαη δπζαλάινγνη πεξηνξηζκνί. 

Ζ εηζεγήηξηα αλαγλσξίδεη φηη δελ είλαη δπλαηφ νη αιιαγέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν εθ ησλ 

άλσ, αιιά φηη πξέπεη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα πηνζεηήζνπλ κηα λννηξνπία πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ εληαία αγνξά θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζην πιαίζην κηαο πξαγκαηηθά 

ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο. Απηή ε πνιπεπίπεδε αλάιεςε επζχλεο πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κέζσ 

ηεο εμαζθάιηζεο επαξθνχο θαηάξηηζεο, ζπλδξνκήο, εηδηθψλ πφξσλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη 

πξνζβάζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα επίπεδα. 

Ζ εηζεγήηξηα θξνλεί φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε φζνλ 

αθνξά ηελ επηβνιή θαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, απφ ηα 

επηφηεξα κέζα, φπσο νη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη νη εθ ησλ πζηέξσλ θνηλνπνηήζεηο εζληθψλ 

λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, ε αλαινγηθφηεηα, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ν δνκεκέλνο δηάινγνο κε 

ηα θξάηε κέιε θαη ε ακνηβαία πίεζε κεηαμχ νκνιφγσλ, έσο ηηο δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηβνιή ηεο εληαίαο αγνξάο είλαη 

ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο νινθιήξσζήο ηεο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπλαθείο θαηαγγειίεο, ε εζληθή λνκνζεζία θαη ε αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 
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απνζαθεληζηεί ν θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ζην επξσπατθφ, ην εζληθφ θαη ην 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σν πιαίζην πξέπεη λα παξέρεη θαιχηεξα θίλεηξα θαη ζαθή ινγνδνζία 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επηβνιή ησλ λφκσλ ηεο εληαίαο αγνξάο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα 

ψζηε λα νηθνδνκεζεί εθ λένπ ε λννηξνπία ηεο επζχλεο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο. 

Ζ έθζεζε εηζεγείηαη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία επί παξαβάζεη, λα επηθεληξψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα είραλ ζεκαληηθφ 

απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα θαη λα ζπγθεληξψλεη έλα ηζρπξφ ζχλνιν απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

εηζεγήηξηα πηζηεχεη φηη ρξεηάδεηαη έλα «επθνιφηεξν» θαη ηαρχηεξν κέζν γεληθφηεξεο 

εθαξκνγήο σο ελαιιαθηηθή ιχζε αληί ησλ δηαδηθαζηψλ επί παξαβάζεη, έλαο ηαρχο 

κεραληζκφο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ ζα αμηνπνηνχζε ην έξγν ηνπ δηθηχνπ 

SOLVIT. 

Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη επίζεο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ησλ εζληθψλ αξρψλ επνπηείαο ηεο αγνξάο 

θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα επηβάιεη απνηειεζκαηηθά ηα ελσζηαθά πξφηππα. Εεηεί λα 

ππάξμνπλ έλα ηζρπξφηεξν ζχζηεκα ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

αξρψλ, θαιχηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαη πην ζπληνληζκέλεο 

δξάζεηο γηα απνηειεζκαηηθή θαη ηαρεία αληηκεηψπηζε ηεο αχμεζεο ησλ παξάλνκσλ θαη κε 

ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ εληφο ηεο ΔΔ. 

Ζ εηζεγήηξηα είλαη πεπεηζκέλε φηη ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε πιεξνθνξίεο απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηεο 

εληαίαο αγνξάο. Αλαγλσξίδεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δηάθνξεο 

πχιεο ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο: επηρεηξήζεηο, 

πνιίηεο θαη θαηαλαισηέο. Φξνλεί φηη ρξεηάδεηαη κηα απιή, πξνζβάζηκε θαη θηιηθή πξνο ηνλ 

ρξήζηε θεληξηθή πχιε, φπσο ε εληαία ςεθηαθή πχιε, γηα λα εθινγηθεπηεί θαη λα απινπνηεζεί 

ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη λα πξναρζνχλ νη ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο ρξήζηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε νη εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο 

λα θαηαζηήζνπλ ηελ πχιε πξνζβάζηκε θαη λα ελεκεξψζνπλ δεκνζίσο ηνπο πνιίηεο ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηεο. 
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