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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: εξάλειψη των εμποδίων και της 
αναποτελεσματικότητας με τη βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής
(2007/2024(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Ένα 
πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών - παράγοντας αποτελέσματα για 
την Ευρώπη» (COM(2006)0211),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ενιαία αγορά για τους πολίτες - Ενδιάμεση έκθεση προς το Εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» (COM(2007)0060),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
«Εφαρμόζοντας την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση - Ένα έτος υλοποίησης της στρατηγικής» (COM(2006)0816),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ετήσια στρατηγική πολιτικής για το 2008» (COM(2007)0065),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή «Η εσωτερική 
αγορά αγαθών: ακρογωνιαίος λίθος της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης» 
(COM(2007)0035),

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού 
κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών που παρουσίασε η Επιτροπή
(COM(2006)0744),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2006)0689),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών, που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0070.
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– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το οικονομικό έγγραφο της Επιτροπής αριθ. 271 με τίτλο «Βήματα προς 
την κατεύθυνση της πληρέστερης οικονομικής ολοκλήρωσης: η Εσωτερική Αγορά τον 21ο
αιώνα - Συμβολή στην επανεξέταση της ενιαίας αγοράς»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά αποτέλεσε αποφασιστική πρόοδο στην ευρωπαϊκή 
οικοδόμηση και συνέβαλε στην οικονομική ευημερία και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ότι ωφέλησε τους καταναλωτές και είναι καθοριστικής σημασίας για την 
εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει αναδείξει τον στόχο της 
κοινωνικής συνοχής και προϋποθέτει την καλύτερη ενσωμάτωση της κοινωνικής 
διάστασης στις τομεακές πολιτικές της Ένωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας θα οδηγήσει σε διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και σε άνοιγμα των αγορών, ενώ ταυτόχρονα θα 
δημιουργήσει περισσότερες ανάγκες για κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί
θεμιτός ανταγωνισμός,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η ολοκλήρωση του ανοίγματος της αγοράς των 
βιομηχανιών δικτύων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδρομικές 
υπηρεσίες και η μεταφορά ενέργειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τις 
επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές πλαίσιο πρέπει να 
ενσωματωθούν πλήρως  στο σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για την ενιαία 
αγορά,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τη διεύρυνση της ΕΕ 
στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών, ιδίως δε της πολιτικής της για την εσωτερική 
αγορά,

Εισαγωγή

1. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς και 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων στην εν λόγω διαδικασία·
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2. προσβλέπει στη σύσφιξη των εργασιακών σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια, 
προκειμένου οι εθνικοί εκπρόσωποι  των πολιτών των κρατών μελών να έχουν 
σαφέστερη εικόνα των διακυβευομένων και των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής 
αγοράς·

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων παραγόντων στην εσωτερική αγορά:

3. εκφράζει την άποψη ότι η ανάληψη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών πρέπει να βασίζεται 
περισσότερο στην ανάλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων κάθε οικονομικού τομέα·

4. καθώς η κοινωνική συνοχή είναι μία από τις βασικές συνιστώσες της εσωτερικής αγοράς, 
υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της 
προαγωγής κοινών κοινωνικών στόχων στα κράτη μέλη, όπως η ποιοτική απασχόληση, 
οι ίσες ευκαιρίες, η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με γνώμονα πάντοτε το 
σεβασμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας· ζητά από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την προστασία της Ευρώπης όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς και 
να αποφύγει τον κανονιστικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς 
αυτούς·

5. τονίζει ότι μια καλή πολιτική  για την ενιαία αγορά είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
τόνωση της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και για τη δημιουργία 
φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος (τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις 
ΜΜΕ)·

6. προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια συνολική στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και να ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των εν λόγω 
δικαιωμάτων με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας, την προαγωγή της βιομηχανικής 
ικανότητας της Ευρώπης και την προώθηση της μεγέθυνσης· τονίζει τη σημασία που έχει 
η θέσπιση ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 3ης Απριλίου σχετικά με τη βελτίωση του συστήματος των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας·

7. τονίζει τη σημασία που έχει η καταπολέμηση της απάτης και της πειρατείας στην 
εσωτερική αγορά·

8. εκφράζει την άποψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας και ότι η ύπαρξη μιας πολιτικής για την ενιαία 
αγορά η οποία θα προάγει βιώσιμες και ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την επίτευξη των σκοπών αυτών· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του εαρινού 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν τονίστηκε επαρκώς η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας·

9. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την προσπάθεια εντοπισμού, σε 
μια πρώτη φάση, κοινών αρχών για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και τη διευκρίνιση
των ασαφειών στους τομείς των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας στην εσωτερική αγορά·

10. τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις
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διασυνοριακές αγορές· χαιρετίζει, συνεπώς, το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με 
την αναθεώρηση του κεκτημένου για τους καταναλωτές· διαπιστώνει ότι οι υφιστάμενες 
ρήτρες στοιχειώδους εναρμόνισης αποτελούν πηγή νομικής αβεβαιότητας για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη γνώμη, χωρίς να 
προδικάζει σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, ότι η επιλογή της 
μεικτής προσέγγισης με ένα οριζόντιο μηχανισμό φαίνεται είναι η πλέον κατάλληλη
προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

11. τονίζει ότι οι συμβάσεις δημοσίων έργων πρέπει να ανατίθενται με δίκαιο και διαφανή 
τρόπο, τηρώντας τους σχετικούς κανόνες, και ότι μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
προαγωγή της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης· ζητά από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις συμβάσεις δημοσίων έργων·

12. εκτιμά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών έχει θεμελιώδη σημασία για την 
αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο συγκεκριμένο 
τομέα·

13. εκφράζει την άποψη ότι τα άτυπα δίκτυα, όπως το Solvit και το δίκτυο ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών (ECC-Net), συμπληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα επίσημα 
και νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του δικτύου πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς·

Μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης

14. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης 
των επιχειρήσεων και ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση αυτή· τονίζει την ανάγκη επίτευξης σωστής ισορροπίας μεταξύ ανοίγματος 
των αγορών και κανονιστικών ρυθμίσεων·

15. τονίζει ότι η αμοιβαία αναγνώριση συνιστά σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς 
στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένης της επιβεβλημένης προσέγγισης
των νομοθεσιών σε ορισμένους καίριους τομείς·

16. τονίζει πάντως ότι η ενιαία αγορά του 21ου αιώνα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο 
αναγκαίων και αναλογικών κανόνων· επιμένει συνεπώς ότι πρέπει να συνεχιστεί η 
εναρμόνιση σε καίριους τομείς, ιδίως όσον αφορά τις λιανικές χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των μέσων πληρωμής) και τη φορολογία· ως προς το 
τελευταίο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει στις προτάσεις της για την ενιαία 
κοινή φορολογική βάση για το φόρο των εταιριών· 

17. τονίζει ότι «βελτίωση» των κανονιστικών ρυθμίσεων δεν σημαίνει μόνο «μείωση» των 
κανονιστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες ρυθμίσεις για τη 
βελτίωση της λειτουργίας και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και την παγίωση 
και απλούστευση της νομοθεσίας·

18. εκφράζει την άποψη ότι οι μελέτες επιπτώσεων της Επιτροπής πρέπει να είναι 
περισσότερο συνεκτικές και να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις όλων των 



PR\663673EL.doc 7/12 PE 386.697v03-00

EL

ενδιαφερόμενων μερών· χαιρετίζει, επομένως, την ίδρυση της επιτροπής αξιολόγησης 
των μελετών επιπτώσεων της Επιτροπής και την καλεί να τις δημοσιοποιεί· ζητά την 
εκπόνηση περισσότερων μελετών επιπτώσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
πλαίσιο της στήριξης των διαφόρων προτάσεων·

19. υπενθυμίζει ότι πρέπει να πραγματοποιείται επίσης εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κανόνες λειτουργούν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα και να εντοπίζονται τυχόν απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις·

20. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η συρρύθμιση και η αυτορρύθμιση είναι μέσα
τα οποία μπορούν κάλλιστα να συμπληρώνουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σε 
ορισμένους τομείς·

21. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη βελτίωση της μεταφοράς στα εθνικά 
δίκαια και της εφαρμογής των νέων νομοθετικών κειμένων της ΕΕ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη βελτίωση που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μεταφορά της 
κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια και για το νέο στόχο του εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περί σταδιακής μείωσης του ελλείμματος "στόχου" μεταφοράς της 
κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια στο 1%· τονίζει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση και η βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών 
αρχών των κρατών μελών·

Η διεθνής διάσταση

22. τονίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της
εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά συνιστά 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

23. καλεί την Επιτροπή κατά τη διαμόρφωση των εσωτερικών της πολιτικών να αξιολογεί 
συστηματικά και να λαμβάνει υπόψη τις συγκρίσιμες πολιτικές που ακολουθούν οι 
μεγάλοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, 
Ιαπωνία...)·

24. επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ελαστικότερων ευρωπαϊκών προτύπων· υπενθυμίζει 
τη σημασία που έχει η ανάπτυξη εποικοδομητικού και ισορροπημένου διαλόγου με τους 
εξωτερικούς εταίρους·

25. συμβουλεύει την Επιτροπή να επιδείξει σύνεση στις μεταρρυθμίσεις των κοινοτικών
κανονιστικών ρητρών διασφάλισης κατά της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι 
τα ισχύοντα κοινοτικά εμπορικά μέσα άμυνας είναι αποτελεσματικά και ζωτικά για την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη 
παγκόσμια οικονομία και ότι αυτή η μεταρρυθμιστική διαδικασία προϋποθέτει αμοιβαίες 
παραχωρήσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του γύρου του ΠΟΕ στη 
Ντόχα·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εσωτερική αγορά, ή ενιαία αγορά, εξακολουθεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Οι 
τέσσερις ελευθερίες, τα θεμέλια της εσωτερικής αγοράς, είναι η κινητήρια δύναμη της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς συνιστά πάντως 
διαδικασία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, σε αέναη ανάπτυξη καθώς η εσωτερική αγορά 
διευρύνεται διαρκώς στους κόλπους ενός παγκοσμιοποιημένου και διαρκώς μεταβαλλόμενου
κόσμου.

Η πληρέστερη ολοκλήρωση και υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς είναι αναγκαίες και 
καθοριστικές για τα επόμενα χρόνια. Η Ευρώπη του 21ου αιώνα θα πρέπει να διαθέτει μια 
ανοιχτή και ιδιαίτερα αποτελεσματική ενιαία αγορά, να προσαρμόζει τις τέσσερις ελευθερίες
στην πραγματικότητα, να ενισχύει την αλληλεγγύη, να καθιστά δυνατή την υλοποίηση των 
ατομικών και συλλογικών επιτευγμάτων, να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Η 
επανεξέταση της εσωτερικής αγοράς που παρουσιάζει η Επιτροπή είναι συνεπώς απολύτως 
επίκαιρη.

Παρότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν από 6 σε 27 και παρότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
αποτελεί πρότυπο για τις άλλες ηπείρους, η ΕΕ οφείλει να ξεπεράσει την κρίση εμπιστοσύνης
που τη μαστίζει επί του παρόντος: οι πολίτες όλων των κρατών μελών εκφράζουν αμφιβολίες 
για την εσωτερική αγορά και για τις άλλες κοινές πολιτικές.

Όμως, η εσωτερική αγορά συνιστά εργαλείο αλληλεγγύης ακριβώς μέσω της ολοκλήρωσης. 
Χωρίς τη δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική 
πρόοδος: αυτή είναι η κεντρική ιδέα των προσπαθειών μας.

Η συνεργασία των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων, των 
διακυβευμάτων και των αναγκών της ενιαίας αγοράς.

Η πληρέστερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να ευνοεί την ευρωπαϊκή συνοχή, 
τον εκσυγχρονισμό και τη σύγκλιση των οικονομιών μας καθώς και την κοινωνική προστασία 
των Ευρωπαίων. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς δεν είναι ορατά: η παρούσα έκθεση δίδει βάρος μεταξύ άλλων στις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, στον κοινωνικό τομέα, στις λιανικές χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, στην κατανάλωση, στη φορολογία, στην ενέργεια, στην κινητικότητα των 
εργαζομένων και στην πνευματική ιδιοκτησία.

Η κοινωνική συνοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πληρέστερης ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σφυρηλατούν την επιτυχία της. Στόχος της 
παρούσας έκθεσης είναι συνεπώς να υπενθυμίσει τη σημασία που έχει η άρση των 
περιορισμών όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και γενικώς η 
βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της προαγωγής των κοινών κοινωνικών 
στόχων στα κράτη μέλη, όπως είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, οι ίσες 
ευκαιρίες, η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, με γνώμονα πάντοτε τον σεβασμό
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της πληρέστερης 
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ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων του κανονιστικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών σε κοινωνικά 
θέματα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εισηγητής κρίνει ότι είναι απαραίτητο να δώσει διευκρινίσεις η Επιτροπή 
για το θέμα των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αναγνωρίζονται γενικώς ως ένας από τους πυλώνες του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Θεωρώντας τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ως το 
θεμέλιο της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ και θεωρώντας ακόμη ότι οι ποιοτικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος στηρίζουν ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο εισηγητής κρίνει χρήσιμο, χωρίς να θέλει σε καμία 
περίπτωση να προδικάσει την έκβαση των εργασιών του ΕΚ, να προτείνει η Επιτροπή έναν 
Χάρτη υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Κρίνει χρήσιμη τη σύνταξη επίσημου κειμένου που
θα επεξεργάζεται περαιτέρω την έννοια της κοινής αξίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16 
ΣΕΚ, που θα επεξηγεί τις αρχές και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα παρέχονται οι 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και που θα μπορεί να χρησιμεύει ως σημείο αναφορά στο 
πλαίσιο της αναζήτησης της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής τους 
διάστασης.

Εξάλλου, σεβόμενος την αρχή της επικουρικότητας και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
σε θέματα οργάνωσης και χρηματοδότησης των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, ο εισηγητής αναρωτιέται σχετικά με τη χρησιμότητα της θέσπισης οδηγίας 
πλαισίου για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση, το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να 
τελεσφορήσουν οι τομεακές πρωτοβουλίες σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Η εσωτερική αγορά αποτελεί τμήμα της καθημερινότητας των πολιτών σε τέτοιο σημείο που 
οι τελευταίοι δεν αντιλαμβάνονται πλέον τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που μπορούν να 
αποκομίσουν. Η διεύρυνση των επιλογών των πολιτών μέσω της παροχής ποιοτικών 
προϊόντων και αυξημένων δυνατοτήτων πραγματοποίησης διασυνοριακών αγορών είναι 
ζωτικής σημασίας. Ως προς αυτό, η επιτροπή του ΕΚ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το 
πρόσφατο Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την 
προστασία των καταναλωτών, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της «στρατηγικής 
προστασίας των καταναλωτών». Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί 
ο αρμόδιος για την προστασία των καταναλωτών Επίτροπος μέχρι τη λήξη της θητείας της 
Επιτροπής. Αυτό το Πράσινο Βιβλίο αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Η εφαρμογή του αναμένεται 
να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη και τη σύγκλιση στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. 
Όπως έχει διαπιστώσει η Επιτροπή, οι οκτώ οδηγίες που αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω 
επανεξέτασης δεν έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι αποκλίσεις που 
παρατηρούνται όσον αφορά τη μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στα εθνικά δίκαια 
επιτείνουν απλώς την ανασφάλεια. Η ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους κόλπους της 
εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται ενδεχομένως υπέρβαση των ισχυουσών ελάχιστων ρητρών 
εναρμόνισης.
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Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνδέεται επίσης με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων. Μέχρι σήμερα, οι μη εναρμονισμένοι τομείς αντιπροσωπεύουν ακόμη το
50% της εσωτερικής αγοράς. Όλοι αυτοί οι τομείς διέπονται από εθνικούς τεχνικούς κανόνες 
που συνεπάγονται σημαντικές διοικητικές δαπάνες. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να 
στηριχθούν τα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου με στόχο τη 
βελτιστοποίηση των κανόνων και των αρχών που ισχύουν επί του παρόντος στην αγορά
αγαθών και τη βελτίωση του ελέγχου και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Όλα αυτά τα 
μέτρα θα ενισχύσουν αναμφισβήτητα την εμπιστοσύνη των πολιτών στη λειτουργία και την 
προστιθέμενη αξία της εσωτερικής αγοράς.

Επιπλέον, η παρούσα έκθεση ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει γενική στρατηγική για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα να προτείνει μια σφαιρική 
στρατηγική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας αποτελούν τη βάση της οικονομίας των βιομηχανιών πολιτιστικών αγαθών και 
εγγυώνται την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Ο εισηγητής λαμβάνει υπό 
σημείωση την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση του συστήματος 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη και εμμένει στην άποψη ότι είναι σημαντική η 
καθιέρωση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και ενός δικαιοδοτικού συστήματος 
με αρμόδιο σε τελευταίο βαθμό το ΔΕΚ.

Όσον αφορά την οικονομική πτυχή, η παρούσα έκθεση τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
εναρμόνισης των λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδίως των μέσων πληρωμής. 
Επιπλέον, η μη εναρμόνιση ορισμένων στοιχείων της φορολογίας καθυστερεί την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
καθιστώντας ταυτόχρονα ομιχλώδες το επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει στις προτάσεις της για την 
ενιαία κοινή φορολογική βάση για το φόρο των εταιριών· 

Όσον αφορά την ενέργεια και την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, ο εισηγητής χαιρετίζει τη φιλόδοξη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 9ης Μαρτίου ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης 
ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας. Εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν 
ελήφθη επαρκώς υπόψη η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην επίτευξη των στόχων της 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Τονίζει επίσης ότι η εσωτερική αγορά 
συνεπάγεται επίσης ανάπτυξη των διασυνδεδεμένων δικτύων.

Στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς βρίσκονται οι ΜΜΕ στις οποίες η στρατηγική της 
Λισαβόνας δίδει κατά προτεραιότητα ιδιαίτερη προσοχή. Η βελτίωση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις συνιστά βασική πρόκληση για την απασχόληση στην ΕΕ. Επί 
του παρόντος, δεν ισχύουν για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τις ΜΜΕ 
των χωρών εταίρων του ΠΟΕ, ιδίως δε των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Κορέας 
και του Καναδά, χώρες οι οποίες διαπραγματεύτηκαν τη δυνατότητα ειδικής μεταχείρισης 
των ΜΜΕ όσον αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο εισηγητής εκτιμά ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την εκ νέου εξισορρόπηση της κατάστασης στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις συμβάσεις 
δημοσίων έργων που συνάφθηκε στους κόλπους του ΠΟΕ με απώτερο σκοπό την πρόσβαση 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις αγορές των άλλων συμβαλλόμενων μερών.
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Οι πολίτες και οι ΜΜΕ πρέπει να επωφελούνται πλήρως και ουσιαστικά από την εσωτερική 
αγορά. Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς η παρούσα έκθεση ενθαρρύνει ιδιαιτέρως τη δημιουργία 
του «Δικτύου πληροφοριών της Εσωτερικής Αγοράς» καθώς και άτυπων μηχανισμών, όπως 
το SOLVIT και το ECC-NET, οι οποίοι συμπληρώνουν τα κοινοτικά κανονιστικά εργαλεία. 

Η παρούσα έκθεση αναδεικνύει επίσης τις συναφείς με τη «βελτίωση του κανονιστικού 
πλαισίου» πτυχές χαιρετίζοντας τους στόχους της Επιτροπής περί απλούστευσης και 
ουσιαστικής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς δεν σημαίνει ούτε αθρόα θέσπιση νέων κανονιστικών 
ρυθμίσεων ούτε συστηματική άρνηση ή κατάργηση της νομοθεσίας. Η ενιαία αγορά του 21ου 
αιώνα πρέπει να διαθέτει αναγκαίους και αναλογικούς κανόνες. Οφείλουμε να ρυθμίσουμε το 
άνοιγμα των αγορών μας κατά το πρότυπο των παγκόσμιων εταίρων μας.

Αυτό σημαίνει ασφαλώς ότι πρέπει να εντοπιστούν κάποιοι τομείς στους οποίους κρίνεται 
αναγκαία η περαιτέρω εναρμόνιση. Γι’ αυτόν τον λόγο ο εισηγητής καλεί, όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, την Επιτροπή να συνεχίσει την κοινοτική εναρμόνιση στους τομείς των λιανικών 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της φορολογίας, της ενέργειας, των υπηρεσιών δικτύων, 
της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου των καταναλωτών, και τούτο με γνώμονα τον 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας.

Επίσης, οφείλουμε να χαιρετίσουμε την πρόοδο που έχουν σημειώσει ήδη τα κράτη μέλη στο 
θέμα της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά τους δίκαια. Πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η επίτευξη του στόχου του 1% όσον αφορά το έλλειμμα μεταφοράς της 
κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να βοηθά, όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν κάποια 
κοινοτική πράξη στα εθνικά τους δίκαια όπως ακριβώς γίνεται με την οδηγία για την 
εσωτερική αγορά των υπηρεσιών. Επιθυμητή είναι ακόμη η ενίσχυση του συντονισμού των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στα διάφορα 
κράτη μέλη.

Η διαδικασία της νομοθέτησης συνεπάγεται επίσης ότι η Επιτροπή οφείλει να εκπονεί
διεξοδικότερες αναλύσεις επιπτώσεων στις οποίες θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων πλευρών. Το ΕΚ χαιρετίζει την ίδρυση επιτροπής αξιολόγησης των 
αναλύσεων επιπτώσεων· το έργο της θα πρέπει να είναι πιο διαφανές και οι γνωμοδοτήσεις 
της να δημοσιοποιούνται. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει επίσης να εκπονεί 
ανεξάρτητες αναλύσεις επιπτώσεων. Χρήσιμη κρίνεται επίσης η προληπτική εξέταση των 
επιπτώσεων της κοινοτικής νομοθεσίας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Τέλος, θα 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των εφαρμοσθέντων 
μηχανισμών προκειμένου διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας και η δυνατότητα επιβολής 
αποτελεσματικών κυρώσεων.

Ο εισηγητής συμφωνεί ακόμη με τη σκέψη της Επιτροπής περί εξεύρεσης της σωστής 
ισορροπίας μεταξύ νομοθέτησης, συρρύθμισης και αυτορρύθμισης. Αυτή η νέα προσέγγιση 
θα πρέπει πάντως να λαμβάνει υπόψη της την ισχύ και την επιρροή των διαφόρων 
ενδιαφερόμενων πλευρών (παραγωγών/καταναλωτών). 
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Στο ίδιο πνεύμα, οφείλουμε να χαιρετίσουμε το έργο της Επιτροπής για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου εργασίας των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ. Ο γενικός στόχος 
μείωσης του εν λόγω φόρτου εργασίας στο 25% πρέπει πάντως να εξεταστεί προσεκτικότερα.

Η πολιτική της ενιαίας αγοράς έχει όμως και εξωτερική διάσταση.

Η διαμόρφωση ισχυρής, ανοιχτής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς δύναται να αποτελέσει 
θεμελιώδη συνιστώσα της ευρωπαϊκής απάντησης στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Οι 
κανόνες που διέπουν εσωτερικά την εσωτερική αγορά οφείλουν να συμβάλουν στην ενίσχυση
της εξωτερικής της ανταγωνιστικότητας. Η αλληλεξάρτηση που υπάρχει σε παγκόσμιο 
επίπεδο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και 
συμφερόντων.

Οφείλουμε να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας τις κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζουν
επί του παρόντος οι εταίροι μας προκειμένου να διατηρήσουμε μια ελκυστική και 
ανταγωνιστική κοινοτική αγορά χωρίς όμως να απαρνούμαστε τα δικά μας πρότυπα. Η 
Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για άλλες περιοχές.

Ο εισηγητής ζητά τέλος την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ και τονίζει ότι είναι σημαντικό οι διαπραγματεύσεις της Ντόχα να καταλήξουν στην 
υπογραφή φιλόδοξης, ισορροπημένης και γενικής συμφωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη διατήρηση των ισχυόντων κοινοτικών 
μέσων εμπορικής άμυνας.
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