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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες συνιστούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και ότι πολλές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία σε άλλα μέρη του τομέα υπηρεσιών καθώς και στο βιομηχανικό 
τομέα·

2. πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών με αποτελεσματική λειτουργία είναι 
σημαντική για τη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει ότι η 
έγκαιρη και σωστή εφαρμογή και μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά1, είναι σημαντικές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

3. πιστεύει ότι μια φιλόδοξη επιχειρηματική πολιτική, ιδίως η ευρωπαϊκή πράξη για τις 
μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· ζητεί η 
προσεχής πρωτοβουλία να καλύψει και τις ανάγκες του τομέα υπηρεσιών και ευνοεί τη 
θέσπιση νομοθετικού μέσου·

4. υπενθυμίζει τη σημασία των υπηρεσιών για την ευρωπαϊκή οικονομία και εκφράζει την 
ανησυχία του για την έλλειψη προόδου στις υπηρεσίες στον τωρινό διαπραγματευτικό 
γύρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

5. επισημαίνει ότι η έλλειψη καταρτισμένων εργαζομένων είναι μια εντεινόμενη πρόκληση 
για τον τομέα υπηρεσιών στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί τούτο, μεταξύ άλλων με την απλοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται 
με τη χορήγηση αδειών εργασίας· ενθαρρύνει μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τις αρχές της φλεξικιούριτι (συνδυασμός ευελιξίας με ασφάλεια) , όπως 
περιγράφονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2007, για 
τις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια·

6. τονίζει ότι ο τομέας υπηρεσιών μπορεί να φέρει πολλές λύσεις στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και πιστεύει ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία στην εξαγωγή 
τεχνογνωσίας από την ΕΕ· τονίζει ότι η σημασία του τομέα υπηρεσιών πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά το σχεδιασμό κάθε πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης·

7. επαινεί την έμφαση που δίνει η Επιτροπή2 στη διασφάλιση του ότι οι θετικές συνέπειες 
της παγκοσμιοποίησης περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει ότι ο δίκαιος 
ανταγωνισμός στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές ωφελούνται από την ευρωπαϊκή ανοικτή αγορά.

                                               
1 ΕΕ L 376, 29.12.2006, σελ. 36.
2 SEC(2007)1519 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Η εξωτερική διάσταση της αναθεώρησης 
της ενιαίας αγοράς».
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