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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών έχουν ως 
στόχο να διευκολύνουν τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν σε προσωρινή βάση 
διασυνοριακές υπηρεσίες εντός της ΕΕ και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, για 
παράδειγμα, με την ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος. Οι προτάσεις 
συνίστανται σε κανονισμό που ρυθμίζει το περιεχόμενο της κάρτας υπηρεσιών και σε οδηγία 
που περιέχει διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της κάρτας 
υπηρεσιών.

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι είναι ανάγκη να τονωθεί η ανάπτυξη της οικονομίας των 
υπηρεσιών και να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Ωστόσο, 
κάθε μέτρο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 
πρέπει παράλληλα να επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών προτύπων για καταναλωτές και 
εργαζομένους και να εξασφαλίζει τη δυνατότητα θεμιτού ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Αν και η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η πρότασή της έχει προστιθέμενη αξία, τόσο η ίδια η 
πρόταση όσο και η εκτίμηση αντικτύπου που τη συνοδεύει έχουν δεχθεί έντονη κριτική. 
Διάφορες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τις προτάσεις, 
θέτουν έντονα υπό αμφισβήτηση την προστιθέμενη αξία την οποία υποτίθεται ότι έχουν οι 
προτάσεις. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες για το γεγονός ότι η ηλεκτρονική κάρτα 
υπηρεσιών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της εικονικής 
αυτοαπασχόλησης, της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς απόσπασης. 

Η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών έχει επίσης ως στόχο να προσφέρει πρακτικές 
λύσεις στο ζήτημα της διασυνοριακής ασφαλιστικής κάλυψης. Δεδομένου ότι ασφαλιστικές 
εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη διαθέτουν και προσφέρουν διασυνοριακή ασφαλιστική 
κάλυψη, φαίνεται ότι οι προτάσεις προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε προβλήματα που δεν 
έχουν εντοπιστεί σωστά. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διατάξεις σχετικά με τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια βασίζονται στις ήδη ισχύουσες πρακτικές και ταυτόχρονα απλουστεύουν και 
εναρμονίζουν την ασφαλιστική κάλυψη. Ωστόσο, εκφράζονται και στον ασφαλιστικό τομέα 
ανησυχίες ότι οι προτάσεις δεν θα ωφελήσουν ούτε τον τομέα ούτε τους πελάτες αλλά, 
αντίθετα, θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος και επιβάρυνση για την ήδη υπάρχουσα 
ασφαλιστική κάλυψη. Η χρησιμότητα για τον ασφαλιστικό τομέα και η προστασία των 
χρηστών της ηλεκτρονικής κάρτας φαίνεται να είναι επομένως πολύ περιορισμένη.

Είναι σαφές ότι οι προτάσεις της Επιτροπής εγείρουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Για 
παράδειγμα, όταν γίνεται αίτηση για ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών και το κράτος μέλος 
υποδοχής δεν αντιδράσει, τότε η κάρτα εκδίδεται παρόλα αυτά, χωρίς το κράτος μέλος 
υποδοχής να επιβάλει κανένα μέτρο ελέγχου. Η εκδοθείσα ηλεκτρονική κάρτα πρέπει στην 
περίπτωση αυτή να αναγνωριστεί από το κράτος μέλος υποδοχής, το οποίο δεν μπορεί να 
επιβάλει περαιτέρω εθνικές απαιτήσεις στον κάτοχο της ηλεκτρονικής κάρτας. Ο μηχανισμός 
σιωπηρής έγκρισης είναι ζήτημα που προκαλεί ανησυχία. Προκειμένου να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης χρήσης, είναι σημαντικό το κράτος μέλος υποδοχής να ελέγχει 
με αποτελεσματικό τρόπο όλες τις αιτήσεις για ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών πριν από την 
επίσημη έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει επίσης να διενεργείται 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι προτεινόμενες προθεσμίες για την εξέταση των 
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αιτήσεων και τη λήψη αποφάσεων προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς την πρακτική 
ικανότητα και τη δυνατότητα των κρατών μελών να εξετάζουν με ουσιαστικό τρόπο τις 
αιτήσεις για έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας εντός τόσο σύντομων προθεσμιών.

Επιπλέον, η επ’ αόριστον διάρκεια της ηλεκτρονικής κάρτας είναι προβληματική. Είναι 
προφανές ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν κάποτε θα μπορούσαν γρήγορα να 
καταστούν ανεπίκαιρες. Επίσης, στις προτάσεις δεν διευκρινίζεται ποιες δυνατότητες έχει η 
χώρα υποδοχής για επανεξέταση, εκ των υστέρων έλεγχο και επιβολή αφού εκδοθεί η κάρτα, 
για να εξασφαλιστεί για παράδειγμα ότι η εταιρεία καταβάλλει τους φόρους της και τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Επίσης, η πρόταση φαίνεται να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους μέλους υποδοχής να 
ελέγχει τις εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στο άρθρο 13 της οδηγίας, που αφορά τη δευτερεύουσα εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος. 
Τούτο θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες και να αποδειχθεί ασυμβίβαστο με την αρχή 
σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υπόκειται πλήρως στους κανόνες και στην 
εποπτεία της χώρας υποδοχής κατά την εγκατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να 
διευκολυνθούν δόλιες πρακτικές απάτες και εταιρείες «γραμματοκιβώτια» και να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή πρακτικών φοροαποφυγής, δεδομένου ότι τα μέτρα ελέγχου του κράτους 
μέλους υποδοχής φαίνεται να είναι περιορισμένα μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας.

Επιπλέον, οι προτάσεις της Επιτροπής είναι πολύ περίπλοκες και περιέχουν μια σειρά 
ασάφειες σε βασικά θέματα, οι οποίες επιτείνονται λόγω του μεγάλου αριθμού εκτελεστικών 
και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση 
πλήρους εικόνας του τρόπου με τον οποίο η ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών θα λειτουργήσει 
πραγματικά στην πράξη. 

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο να διερωτάται κανείς, 
κατά πόσο η πρόταση της Επιτροπής ενέχει τελικά κάποιο αξιοσημείωτο όφελος, ή εάν 
απλώς καθιερώνει περίπλοκες διοικητικές δομές τις οποίες στην πραγματικότητα πολλοί λίγοι 
έχουν ζητήσει και θα αξιοποιήσουν στην πράξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος, η πρόταση με τη σημερινή της μορφή να μην 
ενισχύει την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς και την καταπολέμηση της 
κοινωνικής απάτης αλλά να δημιουργεί κίνδυνο υπονόμευσης αυτών, ο εισηγητής είναι της 
γνώμης ότι, αντί να τροποποιηθούν οι προτάσεις και να επιχειρηθεί η αντιμετώπιση όλων των 
ελλείψεών τους, είναι προτιμότερο να απορριφθούν εξ ολοκλήρου. Με αυτόν τον τρόπο θα 
δινόταν, για παράδειγμα, στην Επιτροπή η δυνατότητα να παράσχει πιο εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση σχετικά με το όφελος μιας ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη το πλήρες φάσμα των μέσων που υπάρχουν ήδη στον τομέα αυτό, καθώς κάτι τέτοιο 
δεν περιλαμβάνεται σαφώς στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής.

******

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει 
την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.
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