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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οικοδόµηση µιας µεγάλης αγοράς βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου των
ιδρυτών, οι οποίοι είχαν κατανοήσει πόσο σηµαντικό είναι να συναντώνται, να
συναλλάσσονται, να συνεργάζονται από κοινού, οργανώνοντας µια πλουσιότερη,
δηµιουργικότερη, εξυπνότερη, δικαιότερη και ισχυρότερη κοινωνία στον κόσµο. Η από
κοινού συµβίωση σε έναν κοινό οικονοµικό και κοινωνικό χώρο µε σεβασµό στη
διαφορετικότητά µας, η επιθυµία συνύπαρξης η οποία τρέφεται και παγιώνεται από τα
πλεονεκτήµατα της κοινής διαβίωσης: αυτή ήταν και παραµένει ακόµη σήµερα η
φιλοδοξία της µεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς.
Κοινή Αγορά, Ενιαία Αγορά, Εσωτερική Αγορά, οι εξελίξεις της ονοµασίας µε την πάροδο
των ετών αντανακλούν ένα διπλό φαινόµενο εµβάθυνσης και εµπλουτισµού της µεγάλης
ευρωπαϊκής αγοράς. Ενώ µε τις τέσσερις θεµελιώδεις ελευθερίες της κυκλοφορίας των
προσώπων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων πραγµατοποιήθηκε η
εµβάθυνση της αγοράς, συµπληρώθηκε και εµπλουτίστηκε επίσης, ιδίως, µε την εδραίωση
της οικονοµικής ολοκλήρωσης, τη δηµιουργία ενός ενιαίου νοµίσµατος και την ανάπτυξη
της πολιτικής συνοχής. Μια πολιτική συνοχής που συνοδεύει την ενιαία αγορά είναι
απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού τους
τόπου, µπορούν να επωφεληθούν από αυτήν και να συµβάλουν στην επίτευξή της.
Περίπου 60 χρόνια µετά τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,
τα οφέλη της ενιαίας αγοράς είναι αναµφισβήτητα. Κατά την τελευταία εικοσαετία, η
καθιέρωση της ενιαίας αγοράς και το άνοιγµα των συνόρων συγκαταλέγονται µεταξύ των
κύριων µοχλών ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οι συνδυασµένες επιπτώσεις της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς, ιδίως µε την ελευθέρωση των βιοµηχανιών δικτύου, και της διεύρυνσης
είχαν ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής, να δηµιουργηθούν 2,75 εκατ.
πρόσθετες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη 1,85% για την περίοδο 1992-2009.
Η Ευρώπη κατέστη η µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου. Ακόµη και αν αποκλείσουµε το
ενδοευρωπαϊκό εµπόριο, είµαστε επίσης οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς και οι µεγαλύτεροι
εξαγωγείς. Η ενιαία αγορά αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της διεθνούς
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ανταγωνιστικότητάς µας. Χωρίς αυτήν, δεν θα διαδραµατίζαµε αυτόν τον ρόλο στην
παγκόσµια ισορροπία των οικονοµικών δυνάµεων, τη στιγµή µάλιστα που νέοι φορείς κάνουν
την εµφάνισή τους.
Αλλά πρώτα απ’ όλα η ενιαία αγορά παρέχει καθηµερινά οφέλη στις επιχειρήσεις και στους
πολίτες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Το ενδοευρωπαϊκό εµπόριο αντιπροσωπεύει
σήµερα το 17% και το 28% αντίστοιχα του παγκόσµιου εµπορίου των αγαθών και των
υπηρεσιών. Η µείωση κατά 70% του κόστους των κλήσεων στην κινητή τηλεφωνία ή κατά
40% των τιµών των αεροπορικών εισιτηρίων αποτελούν συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Μέσω των «εκ των πραγµάτων δεσµών αλληλεγγύης» που αναπτύσσονται µεταξύ των
Ευρωπαίων και χάρη στην ικανότητά της να ανανεώνεται, να εµβαθύνει και να εµπλουτίζεται
µε την πάροδο των ετών, η µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά µας παρέµεινε κατά τη διάρκεια αυτών
των εξήντα περίπου ετών ο ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού σχεδίου.
Ο κόσµος όµως δεν είναι πια αυτός του 1985 όταν η Επιτροπή πρότεινε την εις βάθος
αναµόρφωση η οποία οδήγησε στη δηµιουργία της Ενιαίας αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993.
Ο κόσµος έχει αλλάξει. Η παγκοσµιοποίηση επιτάχυνε τις συναλλαγές και τις τεχνολογικές
εξελίξεις και επέτρεψε την ανάδυση νέων φορέων που έρχονται να µας ανταγωνιστούν ακόµη
και στους βασικούς τοµείς ειδίκευσής µας: στα προϊόντα και τις υπηρεσίες υψηλής
προστιθέµενης αξίας. Αυτό αποτελεί διπλή πρόκληση για την Ευρώπη: πρέπει να
αναπτυχθούν µε ακόµη µεγαλύτερη αποφασιστικότητα οι ικανότητές µας στους τοµείς µε
υψηλή προστιθέµενη αξία και να χαραχθεί πολιτική η οποία διευκολύνει τη συµµετοχή
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ στις θαυµάσιες δυνατότητες που
παρέχουν αυτοί οι νέοι πόλοι ανάπτυξης.
Η ίδια η Ευρώπη έχει αλλάξει. Έχει ενωθεί εκ νέου, διευρυνθεί και αναπτυχθεί σε βάθος.
Οι επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής και της οικονοµικής κρίσης έπληξαν όλες τις
οικονοµίες µας και όλους τους τοµείς. Η κρίση αυτή αποδυνάµωσε τους επιχειρηµατίες και
τους εργαζόµενους και µείωσε την αγοραστική δύναµη εκατοµµυρίων ευρωπαίων
καταναλωτών. Η Ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήµατά µας για την
αντιµετώπιση αυτής της κρίσης. Επέτρεψε να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της. Θα µας
βοηθήσει επίσης να βγούµε πιο δυνατοί από την κρίση, και αποτελεί βασικό πλεονέκτηµα για
το µέλλον.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Πρόεδρος Barroso ζήτησε από τον Mario Monti να
υποβάλει έκθεση σχετικά µε την ανάκαµψη της Ενιαίας αγοράς. Όπως αναφέρει ο Mario
Monti στην έκθεσή του: «η επίτευξη µιας βαθιάς και αποτελεσµατικής ενιαίας αγοράς είναι
βασικός παράγοντας που καθορίζει τις συνολικές µακροοικονοµικές επιδόσεις της ΕΕ»1.
Προσθέτει ότι η ενιαία αγορά «είναι λιγότερο δηµοφιλής από ποτέ, αλλά παρόλα αυτά πιο
αναγκαία από ποτέ»2. Ως εκ τούτου, η έκθεση προτείνει «µια νέα στρατηγική προστασίας της
ενιαίας αγοράς από τον κίνδυνο του οικονοµικού εθνικισµού, για να επεκταθεί σε νέους
τοµείς βασικούς για την ανάπτυξη της Ευρώπης και για τη δηµιουργία επαρκούς βαθµού
συναίνεσης γύρω από αυτήν»3.
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Έκθεση του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μια νέα στρατηγική για την
ενιαία αγορά» της 9ης Μαΐου 2010, σ. 9.
Προαναφερόµενη έκθεση του Mario Monti, σ. 24.
Προαναφερόµενη έκθεση του Mario Monti, σ. 9.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει στην έκθεσή του του 2010 τα εξής: «η ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς δεν αποτελεί µη αναστρέψιµη διεργασία και η διατήρηση της
εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη».
Αυτή η διαπίστωση αιτιολογεί σήµερα µια νέα φιλοδοξία για τις πολιτικές της ενιαίας
αγοράς στην υπηρεσία µιας «κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε υψηλό βαθµό
ανταγωνιστικότητας». Για την ανάκαµψη της ανολοκλήρωτης διαδικασίας ολοκλήρωσης και
την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναµικού µας στην υπηρεσία της ανθρώπινης προόδου.
Για την από κοινού ανάκτηση της εµπιστοσύνης, στο µοντέλο µας της κοινωνικής οικονοµίας
της αγοράς τοποθετώντας εκ νέου τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο της αγοράς. Για την
πρόταση µιας νέας σφαιρικής προσέγγισης για την ενιαία αγορά που αφορά όλους τους
φορείς αυτής της αγοράς. Για την καλύτερη διασφάλιση της κατανόησης και της τήρησης των
κανόνων της στην Ένωση και την εφαρµογή τους στις καθηµερινές µας δραστηριότητες.
Αυτή η προσέγγιση είναι µια προσέγγιση κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς. Ξεκινά από τη
διαπίστωση ότι µια ενιαία αγορά πρέπει να στηρίζεται σε όλους τους φορείς της αγοράς: τις
επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους εργαζόµενους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ενιαία
αγορά θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καταστεί συλλογικά ανταγωνιστική.
∆ιότι η ενιαία αγορά µπορεί να προσφέρει ακόµη µεγαλύτερη ανάπτυξη και
περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Το δυναµικό της δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Οι
διασυνοριακές δηµόσιες αγορές αποτέλεσαν µόνο περίπου το 1,5% όλων των αναθέσεων
δηµοσίων συµβάσεων το 2009. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που σηµειώθηκε στην ενιαία
αγορά των υπηρεσιών, οι διασυνοριακές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν µόνο το 5% του ΑΕΠ
της Ένωσης, σε σύγκριση µε 17% για τα µεταποιηµένα αγαθά που αποτέλεσαν αντικείµενο
συναλλαγών στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Μόνο 7% των καταναλωτών προέβη σε
διασυνοριακές αγορές µέσω διαδικτύου το 20084.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής5, η ολοκλήρωση, η εµβάθυνση και η πλήρης
αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς, ιδίως µέσω των µέτρων που προτείνονται στην παρούσα
ανακοίνωση, θα οδηγούσε σε δυνητική ανάπτυξη της τάξεως του 4% του ΑΕΠ κατά την
προσεχή δεκαετία6.
Εξάλλου, η ενιαία αγορά δεν αποτελεί αφεαυτή στόχο. Είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία των
άλλων πολιτικών. Όλες οι δηµόσιες και ιδιωτικές δράσεις, οι απαντήσεις στις προκλήσεις της
ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης, της ασφάλειας και της κλιµατικής
αλλαγής, θα έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να επιτύχουν εάν η ενιαία αγορά λειτουργεί ορθά.
Έτσι, η ανάκαµψη της ενιαίας αγοράς παρουσιάζεται ως το απαραίτητο εργαλείο της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Η στρατηγική ΕΕ 2020 προτείνει 7 εµβληµατικές πρωτοβουλίες: (i)
Ένωση καινοτοµίας, (ii) Νεολαία σε κίνηση, (iii) Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, (iv)
Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους, (v) Μια βιοµηχανική πολιτική
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Πηγές: υπηρεσίες της Επιτροπής.
Με βάση το υπόδειγµα «QUEST».
Πηγές: υπηρεσίες της Επιτροπής. Η εκτίµηση αυτή επικεντρώνεται σε ορισµένο αριθµό µέτρων εκ των
οποίων ορισµένα αποτελούν αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης (ιδίως µέτρα για τη µείωση του
διοικητικού και κανονιστικού φόρτου και για την προώθηση των ανοικτών δηµόσιων συµβάσεων). Στο
µέτρο που ένα σηµαντικό µέρος αυτού του αντικτύπου απορρέει από την εφαρµογή της οδηγίας για τις
υπηρεσίες, και είναι δύσκολο, και µάλιστα αδύνατο, να µετρηθεί ο αντίκτυπος ενός καθόλου
αµελητέου αριθµού µέτρων, και τα οποία δεν περιέχονται συνεπώς σ’ αυτή την εκτίµηση, το ποσοστό
του 4% µπορεί να θεωρηθεί συντηρητική εκτίµηση.
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για την εποχή της παγκοσµιοποίησης, (vi) Στρατηγική για τις νέες δεξιότητες και τις νέες
θέσεις απασχόλησης, (vii) Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας. Μια
εκσυγχρονισµένη ενιαία αγορά είναι τα κοινά θεµέλια καθενός από αυτά τα οικοδοµήµατα.
Είναι ο µοχλός που θα συνδράµει στη δηµιουργία της ανάπτυξης και των θέσεων
απασχόλησης παρέχοντας µια δυναµική για την έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξη ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συνέργειες µεταξύ των διαφορετικών
εµβληµατικών πρωτοβουλιών. Ορισµένα στοιχεία των εν λόγω εµβληµατικών πρωτοβουλιών
είναι διαρθρωτικά για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και αποτελούν συνεπώς µέτρα για
την ανάκαµψή της. Τα µέτρα αυτά αναφέρονται εποµένως τόσο στην παρούσα ανακοίνωση
όσο και στις εµβληµατικές πρωτοβουλίες και ιδίως στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την
Ευρώπη, στην Ένωση καινοτοµίας και στη βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της
παγκοσµιοποίησης.
Η νέα αυτή ανάκαµψη πρέπει να διαµορφώσει έναν χώρο ευκαιριών χωρίς να επιβάλει
νέους περιορισµούς. Μέσω της κατάρτισης και της αποτελεσµατικής εφαρµογής κοινών
κανόνων, η ενιαία αγορά πρέπει να χρησιµεύσει ως µέσο για διαρθρωτική ανάπτυξη. Αυτός ο
ανταγωνιστικός χώρος αποτελεί την πραγµατική βάση των Ευρωπαίων στην
παγκοσµιοποίηση. Πρέπει να παραµείνει ανοικτός στον κόσµο χωρίς αφέλεια, να ευνοεί τη
συνεργασία µε τους εµπορικούς εταίρους µας, ιδίως για να διασφαλίζει µια καλύτερη
σύγκλιση των ισχυόντων κανόνων και προτύπων στις διάφορες παγκόσµιες αγορές µε
αποτέλεσµα αµοιβαία οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η επιτυχία
του ευρωπαϊκού µοντέλου βασίζεται στην ικανότητά του να συνδυάζει οικονοµική επίδοση
και κοινωνική δικαιοσύνη και να κινητοποιεί, ενόψει της υλοποίησης αυτού του στόχου,
όλους τους οικονοµικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.
Οι προσπάθειές µας πρέπει συνεπώς να επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στην κινητήρια
δύναµη της ευρωπαϊκής οικονοµίας: στα 20 εκατ. επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ιδίως στις
µικροµεσαίες, οι οποίες στηρίζονται στους δηµιουργούς, τους εργαζόµενους, τους φοιτητές,
τους τεχνίτες και τους επιχειρηµατίες οι οποίοι είναι όλοι φορείς στην ενιαία αγορά και οι
οποίοι χρειάζονται χρηµατοδοτήσεις για να καινοτοµούν, να αυξάνουν την
ανταγωνιστικότητά τους και να δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης.
Για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης, πρέπει επίσης να απευθυνθούµε στους πολίτες
καταναλωτές ως φορείς της ενιαίας αγοράς και να τους δώσουµε τη δυνατότητα να
αγοράζουν, να επενδύουν, να λαµβάνουν ιατρική περίθαλψη ή να αποκτούν εκπαίδευση
παντού στην Ευρώπη. Σε όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές πρέπει να διασφαλιστεί η
πρόσβαση σε ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε πρότυπα, σε
ανταγωνιστικές τιµές. Αυτό ήδη συµβαίνει για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα καθώς και
για τα µεταποιηµένα προϊόντα. Αυτό πρέπει να συµβαίνει —και να γίνει αντιληπτό— σε
πολλούς άλλους τοµείς δραστηριότητας, ιδίως στις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και των λιανικών χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών.
Για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, για
την ανάκαµψη τόσο της διατηρήσιµης όσο και της ισότιµης ανάπτυξης, η Ευρώπη πρέπει να
είναι σε θέση να αναλαµβάνει δεσµεύσεις µε δύναµη και αποφασιστικότητα. Απαιτείται µια
ευρωπαϊκή συλλογική δέσµευση, µια ιδιοποίηση των στόχων και των µέσων απ’ όλους τους
φορείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή περιφερειακούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, οικονοµικούς
και κοινωνικούς.
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Αυτό είναι το νόηµα αυτής της Πράξης που η Επιτροπή υποβάλλει σήµερα σε δηµόσια
συζήτηση. Η εφαρµογή της θα επιτρέψει, αφενός, να αξιοποιηθούν οι σηµαντικές
δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν η ψηφιακή οικονοµία, ο τοµέας των υπηρεσιών
καθώς και οι αλλαγές που συνδέονται µε το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, και,
αφετέρου, να επιτευχθεί συναίνεση προς όφελός τους αντιδρώντας στις ανησυχίες που
διατυπώθηκαν από τον Mario Monti7. Η Επιτροπή εκφράζει την επιθυµία να διεξαχθεί ευρεία
δηµόσια συζήτηση για διάστηµα τεσσάρων µηνών σε ολόκληρη την Ευρώπη για την
ανάκαµψη της ενιαίας αγοράς. Μετά το τέλος αυτής της συζήτησης, η Επιτροπή θα
προτείνει στα άλλα θεσµικά όργανα να σφραγίσουν τη δέσµευσή τους για την οριστική
έκδοση της Πράξης.
Η υλοποίηση αυτής της Πράξης για την Ενιαία αγορά θα επιτρέψει να χαρακτηριστεί
δυναµικά η 20ή επέτειος της ενιαίας αγοράς στο τέλος του 2012.
Η Πράξη αυτή εκδίδεται παράλληλα µε την «Έκθεση 2010 για την ευρωπαϊκή
ιθαγένεια: άρση των εµποδίων για την άσκηση των δικαιωµάτων των ευρωπαίων
πολιτών», η οποία επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι
ευρωπαίοι πολίτες στην καθηµερινότητά τους, για παράδειγµα όταν ταξιδεύουν,
σπουδάζουν, παντρεύονται, παίρνουν τη σύνταξή τους, αγοράζουν ή κληρονοµούν ένα
αγαθό ή ακόµη ψηφίζουν σε άλλο κράτος µέλος.
Η Πράξη για την Ενιαία αγορά και η έκθεση για την ιθαγένεια αποτελούν
συµπληρωµατικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αποσκοπούν στην υπέρβαση του συνεχούς
κατακερµατισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν
άµεσα τους πολίτες, καθώς και στη συγκεκριµενοποίηση της δέσµευσης να
δηµιουργηθούν µια Ευρώπη των πολιτών και µια αποτελεσµατική Ενιαία αγορά για την
ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών και των επιχειρήσεων.
2.

ΙΣΧΥΡΗ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ΕΕ υπάρχουν 20 εκατοµµύρια επιχειρήσεις οι οποίες δηµιουργούν 175 εκατοµµύρια
θέσεις απασχόλησης και τροφοδοτούν τα 500 εκατοµµύρια καταναλωτές της ΕΕ καθώς και
πολλούς άλλους στον κόσµο µε αγαθά και υπηρεσίες. Η ενιαία αγορά αποτελεί
αποφασιστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων. Στόχος
της είναι να τους παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και κίνητρα για να αναπτύσσονται, να
αγοράζουν, να πωλούν και να επενδύουν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από
αυτήν. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν το µεγαλύτερο δυναµικό
απασχόλησης· ο ρόλος τους στην ενιαία αγορά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ανάληψης
στοχοθετηµένων δράσεων για την κάλυψη των ανησυχιών τους.
Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν δύο θεµελιώδεις ελευθερίες που
εγγράφονται στις συνθήκες. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων είναι µία από τις
πρώτες επιτυχίες της ενιαίας αγοράς. Ενισχυµένη µε την κατάργηση των συνόρων στην
ενιαία αγορά το 1993, αύξησε σηµαντικά την επιλογή των παρεχόµενων προϊόντων στους
καταναλωτές της ΕΕ µε τις χαµηλότερες τιµές. Για να διατηρηθεί η προσφορά αυτή, οι
πολιτικές της ΕΕ αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι κανένας αδικαιολόγητος φραγµός δεν θα
παρεµποδίζει την κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Παράλληλα, αποσκοπούν στο να
διασφαλίσουν ότι τα εµπορεύµατα που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά δεν θα είναι
7
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επικίνδυνα για την κατανάλωση. Αυτός ο τελευταίος στόχος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε
θέµατα εποπτείας των αγορών και καταπολέµησης της πειρατείας και της
παραποίησης/αποµίµησης.
Ο κατακερµατισµός της ενιαίας αγοράς συχνά αναφέρεται από τις επιχειρήσεις ως
µειονέκτηµα για την ανταγωνιστικότητά τους. Η ποικιλία των εθνικών ρυθµίσεων συνιστά
πράγµατι σηµαντικό βάρος για τις επιχειρήσεις, επιβραδύνει τις επενδύσεις, περιορίζει τις
οικονοµίες κλίµακας και τις συνέργειες και εισάγει φραγµούς εισόδου στις αγορές. Οι αγορές
πρέπει συνεπώς να ολοκληρωθούν καλύτερα και να καταργήσουν τα εµπόδια εντοπίζοντας µε
ακρίβεια τους τοµείς όπου η έλλειψη συντονισµού και εναρµόνισης βλάπτει την εύρυθµη
λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός εντείνεται. Η ευρωπαϊκή οικονοµία πρέπει να αντιµετωπίσει
νέες προκλήσεις και να χρησιµοποιήσει νέες ευκαιρίες στην προοπτική µιας διατηρήσιµης
ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήµατά της πρέπει να εδραιωθούν και πρέπει να µπορεί να
αντιµετωπίζει τις προκλήσεις αυτές επί ίσοις όροις.
Οι βιοµηχανικές πολιτικές χρειάζονται καλύτερη οικοδόµηση της αγοράς και ένα κατάλληλο
πλαίσιο για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προσφορών. Η Ευρώπη πρέπει να
µπορεί να διατηρεί ζωτικές θέσεις στον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Για την επίτευξη της
εδραίωσης των βιοµηχανιών αυτών και της ευρωπαϊκής προσφοράς εν γένει, σε όλη την
αλυσίδα αξίας, η οικοδόµηση της αγοράς, η στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας, η
ανάπτυξη του ψηφιακού θεµατολογίου, το επιγραµµικό εµπόριο και τα χρηµατοδοτικά µέσα
αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις.
Από την αρχή της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε επείγοντα µέτρα για την αποκατάσταση
της λειτουργίας και της σταθερότητας των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Ωστόσο, πρέπει να
ληφθούν πρόσθετα µέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα δεν
θα είναι µόνο πιο σταθερό, αλλά θα λειτουργεί επίσης προς όφελος της πραγµατικής
οικονοµίας και θα ενθαρρύνει τη διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Πολλά είναι σήµερα
τα µέτρα που πρόκειται να θεσπιστούν ή να συζητηθούν όσον αφορά τη διαφάνεια των
αγορών, την εποπτεία, την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, την ευθύνη και την προστασία
των καταναλωτών από χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή ακόµη την πρόληψη των κρίσεων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύτηκε να υιοθετήσει ένα σύνολο προτάσεων µεταρρύθµισης
σχετικά µε το θέµα αυτό έως το τέλος του 2012. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο για την ανάπτυξη των µακροπρόθεσµων επενδύσεων και θα δηµιουργηθούν
πρόσθετα µέσα για να κατευθύνουν τα ιδιωτικά κεφάλαια προς τις επενδύσεις αυτές.
Για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 για τον
εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας θα απαιτηθούν σηµαντικές επενδύσεις. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί από τώρα και στο εξής να στηρίζει τα έργα αυτά, παρέχοντας
συνεκτικούς στρατηγικούς προσανατολισµούς στους επενδυτές που λαµβάνουν αποφάσεις
επί πολλές δεκαετίες, και καθιερώνοντας το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. Ο
προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µπορούν
να βοηθήσουν στην προσέλκυση ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων για τα έργα αυτά.
Σε αυτό τον σύνθετο και µεταβαλλόµενο κόσµο, η Ευρώπη είναι το κατάλληλο πεδίο για
την ανάπτυξη προβληµατισµού και δράσεων στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Οι
αγορές έχουν µια παγκόσµια διάσταση: η Ευρώπη πρέπει να προασπίζεται τα συµφέροντα και
τις αξίες της µε µεγαλύτερη βεβαιότητα και σε ένα πνεύµα αµοιβαιότητας και αµοιβαίου
οφέλους. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να αποσκοπεί στην προαγωγή της σύγκλισης των
κανόνων και των προτύπων σε διεθνές επίπεδο. Και για να ανταποκριθεί στην επιταγή της
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παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας, η ενιαία αγορά πρέπει πράγµατι να αποτελεί για τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναν «βασικό σταθµό» στον οποίο µπορούν να αναπτύξουν τις
δραστηριότητές τους και από τον οποίο µπορούν να συναλλάσσονται µε ολόκληρο τον
κόσµο.
Η ενιαία αγορά πρέπει να καταστεί πραγµατικότητα για να παρέχει στους δηµιουργούς, τους
παραγωγούς και τους καταναλωτές την ηπειρωτική κλίµακα που έχουν ανάγκη για να
διασφαλίσουν την ανάπτυξη της οικονοµίας. Μόνο η βιώσιµη ανάπτυξη εγγυάται τη
δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης. Η ελεύθερη κυκλοφορία και ένας υγιής και
ανοιχτός ανταγωνισµός αποτελούν επίσης απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη και την
πρόοδο και καθιστούν δυνατή την αντιµετώπιση των δηµογραφικών, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών προκλήσεων.
1.1.

Προώθηση και προστασία της δηµιουργίας

Για την καλύτερη αντιµετώπιση του διεθνούς ανταγωνισµού, είναι ζωτικής σηµασίας οι
επιχειρήσεις µας, οι εφευρέτες µας, οι δηµιουργοί µας να µπορούν να αναπτύσσονται, στο
επίπεδο της ενιαίας αγοράς, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό
στην καινοτοµία και τη δηµιουργία.
Το πλαίσιο αυτό πρέπει να δίνει πρόσβαση σε αποτελεσµατικά εργαλεία προστασίας ιδίως
για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας.
Πρόταση αριθ. 1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει
να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την έγκριση των προτάσεων για το
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γλωσσικό καθεστώς
του και το ενιαίο σύστηµα για την επίλυση των διαφορών. Στόχος είναι τα
πρώτα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ να απονεµηθούν το 2014.
Ο συνεχής κατακερµατισµός του συστήµατος των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας δυσχεραίνει
σηµαντικά την καινοτοµία και την πρόσβαση στην προστασία που παρέχεται από τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως στις ΜΜΕ, τα ερευνητικά
κέντρα και τους εφευρέτες. Ένα τέτοιο σύστηµα προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
το οποίο είναι αδικαιολόγητα πολύπλοκο και δαπανηρό, συµβάλει στις καθυστερήσεις της
έρευνας και της καινοτοµίας στην Ευρώπη σε σχέση µε άλλα µέρη του κόσµου όπως οι
Ηνωµένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία. Η έλλειψη ενιαίας προστασίας στο εσωτερικό της ενιαίας
αγοράς και το υψηλό κόστος προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας οδηγούν σε ένα
κατακερµατισµένο σύστηµα προστασίας. Το υψηλό κόστος των πολλαπλών διαφορών σε
πολλά κράτη µέλη δυσχεραίνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ενδεχόµενες διαφορετικές
αποφάσεις, σε πολλά κράτη µέλη, προκαλούν έλλειψη ασφάλειας δικαίου, γεγονός που
καθιστά το διασυνοριακό εµπόριο δυσχερέστερο και δαπανηρό. Η καθιέρωση ενωσιακού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ενός ενοποιηµένου δικαστικού συστήµατος διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας είναι ζωτικής σηµασίας για την ώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
και την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στην Ευρώπη· έτσι θα µειωνόταν το
κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήµατος, τόσο για την απόκτηση όσο και για τη
διεκδίκηση των σχετικών δικαιωµάτων στην Ευρώπη.
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Πρόταση αριθ. 2: Η Επιτροπή θα προτείνει οδηγία-πλαίσιο για τη
διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας το 2011, ώστε να
ανοίξει την πρόσβαση στα επιγραµµικά περιεχόµενα βελτιώνοντας τη
διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διαχείριση των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης
οδηγία για τα ορφανά έργα.
Η απουσία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την αποτελεσµατική διαχείριση των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της Ένωσης περιπλέκει σηµαντικά την επιγραµµική
διάθεση της γνώσης και των πολιτιστικών αγαθών. Η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ψηφιακής
ενιαίας αγοράς απαιτεί αποτελεσµατική χρήση του δυναµικού της επιγραµµικής διανοµής,
ενισχύοντας τη διαθεσιµότητα του δηµιουργικού περιεχοµένου και διασφαλίζοντας
παράλληλα ότι οι κάτοχοι των δικαιωµάτων θα λαµβάνουν κατάλληλη αµοιβή και προστασία
για τα έργα τους. Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα διάφορα εθνικά καθεστώτα
όσον αφορά τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης επηρεάζουν τις υπηρεσίες
διασυνοριακών πωλήσεων και την παραγωγή των µέσων υποστήριξης. Η Επιτροπή θα λάβει
υπόψη το διάλογο µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών ώστε να εντοπίσει στοιχεία
για την εξεύρεση εποικοδοµητικής λύσης.
Είναι επίσης σηµαντικό να δηµιουργηθεί µια πραγµατική ενιαία αγορά για εκείνους τους
Ευρωπαίους οι οποίοι είθισται να διασκεδάζουν και να πραγµατοποιούν τις αγορές τους
επιγραµµικά. Οι γενιές που έχουν µεγαλώσει µε το ∆ιαδίκτυο δεν θα µας το συγχωρούσαν
εάν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς περιορίζονταν µόνο στα φυσικά αγαθά. Πρέπει συνεπώς να
επεκταθούν οι ελευθερίες της ενιαίας αγοράς στις επιγραµµικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας
υψηλή προστασία για τη δηµιουργία και τη διανοητική ιδιοκτησία.
Πρόταση αριθ. 3: Η Επιτροπή θα προτείνει το 2010 σχέδιο δράσης κατά της
παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας, το οποίο θα περιέχει
νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέτρα. Επιπλέον, το 2011 θα υποβάλει
νοµοθετικές προτάσεις, ιδίως για την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου
στις ανάγκες που δηµιουργούνται από την ανάπτυξη του διαδικτύου καθώς
και για την ενίσχυση της δράσης των τελωνείων στον τοµέα αυτό και θα
επανεξετάσει τη στρατηγική της για την εφαρµογή των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας στα τρίτα κράτη.
Η παραποίηση/αποµίµηση και η πειρατεία στοιχίζουν κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή οικονοµία
δισεκατ. ευρώ και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, το
εµπόριο αγαθών παραποίησης/αποµίµησης εκτιµάται ότι το 2007 ανήλθε σε 188 δισεκατ.
ευρώ8. Μελέτη του Ευρωβαρόµετρου η οποία δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2009 κατέδειξε
ότι µεταξύ ενός τετάρτου και ενός τρίτου των ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι είναι
δικαιολογηµένο, για διάφορους λόγους, να αγοράζουν προϊόντα παραποίησης/αποµίµησης9.
Παρά ορισµένες βελτιώσεις, η έλλειψη αρκετά ισχυρών και συντονισµένων µέσων
εφαρµογής προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παρεµπόδισε την
καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας.
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1.2.

Προώθηση νέων προσεγγίσεων για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη

Μείζονος σηµασίας κοινωνιακές προκλήσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή, η ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού ή οι δηµογραφικές αλλαγές αντιπροσωπεύουν σηµαντικές ευκαιρίες
ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω της µελλοντικής ζήτησης, στο παγκόσµιο
επίπεδο, τεχνολογιών και λύσεων για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η Πράξη
για την Ενιαία αγορά θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός για την αξιοποίηση αυτών των
ευκαιριών. Σχετικά µε αυτό, πρωτοβουλίες οι οποίες θα επιτρέπουν την καθιέρωση ενός
αποτελεσµατικότερου µηχανισµού τυποποίησης, µια πιο συνεκτική φορολογία της ενέργειας
στο σύνολο της αγοράς, τη συνέχιση της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών ή της
άµυνας, ή την ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων υψηλής οικολογικής ποιότητας, φαίνονται
πολλά υποσχόµενες. Η εφαρµογή των δράσεων αυτών θα µπορεί να ενταχθεί στο
συνολικότερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βιοµηχανική πολιτική, εµβληµατική
πρωτοβουλία της ατζέντας ΕΕ2020, η οποία θα υιοθετηθεί σύντοµα από την Επιτροπή. Η
διαδικασία «αµοιβαίας αξιολόγησης» της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να
συνεχιστεί ώστε να αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο αυτός ο κρίσιµος τοµέας για την
ευρωπαϊκή οικονοµία. Επιπλέον, η έκθεση σχετικά µε τον τοµέα της υπηρεσίας της διανοµής
αποκάλυψε σηµαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών10.
Επιπλέον, όπως τονίστηκε στο «ψηφιακό θεµατολόγιο» της Επιτροπής, πρέπει να
µπορούν να αξιοποιούνται πλήρως το αναπτυξιακό δυναµικό και η ευρεία προσφορά
αγαθών και υπηρεσιών που µπορεί να παρέχει η ψηφιακή αγορά. Τέλος, αυτό που
αληθεύει για την οδηγία για τις υπηρεσίες ως γενικό νοµικό µέσο ισχύει επίσης και για
άλλους συγκεκριµένους τοµείς όπως οι υπηρεσίες µεταφορών, που συνιστούν το πραγµατικό
«νευρικό σύστηµα» της ενιαίας αγοράς.
Πρόταση αριθ. 4: Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργαστούν για να
συνεχιστεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών βάσει της
διαδικασίας «αµοιβαίας αξιολόγησης» της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η
οποία εφαρµόζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή.
Η Επιτροπή θα υποδείξει το 2011 τα συγκεκριµένα µέτρα προς τον σκοπό
αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων στον τοµέα των υπηρεσιών στις
επιχειρήσεις.
Η οικονοµία των υπηρεσιών είναι ένας κρίσιµος τοµέας για την οικονοµική ανάκαµψη της
Ευρώπης. Αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% όλων των θέσεων απασχόλησης και όλης της
καθαρής δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ενιαία αγορά. Μία ενιαία αγορά υπηρεσιών
η οποία λειτουργεί ορθά θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ,
να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατά της, παρέχοντάς τους υπηρεσίες καλύτερης
ποιότητας σε ανταγωνιστικότερες τιµές και αγορές. Η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει
αποτελέσει ένα σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία µιας πραγµατικής ενιαίας αγοράς
υπηρεσιών. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, τα κέρδη στο πλαίσιο της οδηγίας, σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα µπορούσαν να ανέρχονται µεταξύ 60 και 140 δισεκατ. ευρώ, ποσό
που αντιπροσωπεύει δυναµικό ανάπτυξης από 0,6 έως 1,5% του ΑΕΠ, βάσει συντηρητικών
εκτιµήσεων11.
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http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/monitoring_report_en.pdf
«Expected economic benefits of the European Services Directive» (Αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη
από την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες), Γραφείο Αναλύσεων Οικονοµικής Πολιτικής των Κάτω
Χωρών (CPB), Νοέµβριος 2007.
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Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης παρέχουν για πρώτη φορά µία
ακτινογραφία της λειτουργίας σηµαντικού µέρους της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών (η
οδηγία που καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 40% του ΑΕΠ και της
ευρωπαϊκής απασχόλησης). Αυτό το τεράστιο εγχείρηµα κατέδειξε την ανάγκη για την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν από κοινού και εκ του σύνεγγυς την πρακτική
λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου που εφαρµόζεται σε ορισµένους βασικούς τοµείς.
Είναι σκόπιµο να προβούν από κοινού σε µια «δοκιµή επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς»
για να διασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά παρέχει όλα όσα πρέπει όσον αφορά την ανάπτυξη,
την απασχόληση και την καινοτοµία. Τα εργαλεία διαφάνειας και διαλόγου µε τα κράτη µέλη
τα οποία έχουν καθιερωθεί στην οδηγία για τις υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να
χρησιµοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η ανάγκη
ανάληψης ειδικής πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση µιας αποτελεσµατικότερης και
πλησιέστερης στην πράξη εφαρµογής των δικαιωµάτων των παρόχων και παραληπτών
υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Ένα άλλο παράδειγµα τοµέα που πρέπει να εξεταστεί είναι
εκείνο του τοµέα των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που αποτελεί µείζονα παράγοντα της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
Πρόταση αριθ. 5: Η Επιτροπή θα αναλάβει έως το τέλος του 2011
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου
στην εσωτερική αγορά. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα επικεντρωθούν κυρίως
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές στην ψηφιακή
οικονοµία. Θα περιέχουν ανακοίνωση για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
εµπορίου και, επιπλέον, κατευθυντήριες γραµµές στα κράτη µέλη για να
διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της διάταξης της οδηγίας για τις
υπηρεσίες η οποία αποσκοπεί στην καταπολέµηση των διακρίσεων έναντι
των παραληπτών των υπηρεσιών λόγω της υπηκοότητάς τους ή του τόπου
κατοικίας τους.
Για την οικοδόµηση µιας εσωτερικής αγοράς που αξιοποιεί πλήρως το αναπτυξιακό δυναµικό
της και παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, είναι σηµαντικό να θιγεί το
πρόβληµα της ανεπαρκούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου. Πράγµατι, σήµερα το
ηλεκτρονικό εµπόριο αντιπροσωπεύει µόνο µεταξύ 2 και 4% του εµπορίου, ενώ το
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο αντιπροσωπεύει µόνο ένα µικρό µέρος αυτού. Η ενιαία
ψηφιακή αγορά είναι ένας από τους τοµείς όπου η εµπιστοσύνη – και οι αγορές – των
καταναλωτών παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα. Πολύ συχνά οι καταναλωτές οι οποίοι
επιχειρούν να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται επιγραµµικά από
οικονοµικούς φορείς σε άλλα κράτη µέλη παρεµποδίζονται ή υφίστανται διακρίσεις λόγω
υπηκοότητας ή τόπου διαµονής. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί µόνο το σύµπτωµα µιας
κακής λειτουργίας της αγοράς. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι αποτελεί αιτία απογοήτευσης
και έλλειψης εµπιστοσύνης των πολιτών στις ευκαιρίες που παρέχονται από την ενιαία
αγορά. Η οδηγία για τις υπηρεσίες απαγορεύει στους εµπόρους λιανικής να εφαρµόζουν
διαφορετική µεταχείριση µεταξύ των καταναλωτών ανάλογα µε την υπηκοότητά τους ή τον
τόπο διαµονής τους, συµπεριλαµβανοµένου του επιγραµµικού περιβάλλοντος, εκτός και αν
αυτοί είναι «αντικειµενικά δικαιολογηµένοι», για παράδειγµα λόγω του διαφορετικού
κόστους µεταφοράς. Νέες κατευθυντήριες γραµµές που θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να
εφαρµόσουν την εν λόγω ρήτρα της µη διάκρισης στην οδηγία για τις υπηρεσίες (άρθρο 20)
θα θεσπιστούν το δεύτερο εξάµηνο του 2011 και θα εξετάσουν λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον
οποίο θα µπορούν να επικαλούνται οι εν λόγω αντικειµενικοί λόγοι. Αλλά το ζήτηµα της
ισότιµης πρόσβασης των ευρωπαίων καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο άλλου κράτους
µέλους πρέπει να είναι πράγµατι µόνο µια πτυχή µιας ευρύτερης πολιτικής για την ανάπτυξη
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του ηλεκτρονικού εµπορίου ώστε οι πολίτες να έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση εν γένει στο
εµπόριο. Η Επιτροπή θα εκδώσει το πρώτο εξάµηνο του 2011 ανακοίνωση η οποία
αποσκοπεί στη µελέτη των εµποδίων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην
υποβολή προτάσεων για προσεγγίσεις δράσεων και στην αξιολόγηση της οδηγίας για το
ηλεκτρονικό εµπόριο. Παράλληλα, η Επιτροπή θα περιγράψει λεπτοµερώς µε κατανοητό
τρόπο τα δικαιώµατα των χρηστών επιγραµµικών υπηρεσιών, µε την έκδοση έως το 2012
κώδικα επιγραµµικών δικαιωµάτων στην ΕΕ12.
Πρόταση αριθ. 6: Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 τροποποίηση του
κανονιστικού πλαισίου για την τυποποίηση, ώστε να καταστούν οι
διαδικασίες τυποποίησης πιο αποτελεσµατικές, αποδοτικές και
συµµετοχικές και να επεκταθεί η εφαρµογή των διαδικασιών αυτών στις
υπηρεσίες.
Η καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων για τα προϊόντα αποτέλεσε σηµαντικό εργαλείο το
οποίο εγγυάται στους πολίτες αγαθά και υπηρεσίες καλής ποιότητας, χωρίς κίνδυνο για την
υγεία, και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν εύκολα καινοτόµα και διεθνώς
αναγνωρισµένα πρότυπα. Αλλά υπάρχει ακόµη ένα περιθώριο ανάπτυξης του σηµερινού
πλαισίου τυποποίησης σε διαβούλευση µε τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης ώστε να
επιτραπεί ένας ταχύτερος καθορισµός των προτύπων σε ευθυγράµµιση µε τις τεχνολογικές
εξελίξεις καθιστώντας δυνατό για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (επιχειρήσεις, καταναλωτές,
δηµόσια πρόσωπα) να συµµετέχουν πλήρως στην κατάρτιση των προτύπων. Ένα πιο σαφές
πλαίσιο θα µπορούσε επίσης να είναι αναγκαίο για την τυποποίηση στον τοµέα των
υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί µια συνεκτική προσέγγιση στον τοµέα αυτό στην ενιαία
αγορά.
Πρόταση αριθ. 7: Η Επιτροπή θα εκδώσει το 2011 λευκή βίβλο για την
πολιτική των µεταφορών, η οποία θα προτείνει σειρά δράσεων που
προορίζονται συγκεκριµένα στην άρση των υπόλοιπων εµποδίων που έχουν
εντοπιστεί µεταξύ των τρόπων µεταφοράς και µεταξύ των εθνικών
συστηµάτων µεταφοράς.
Οι µεταφορές είναι το νευραλγικό σηµείο κάθε οικονοµίας. Ένα τέλειο παράδειγµα αυτού
είναι η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajökull τον περασµένο Απρίλιο, που υπενθύµισε τον
ευάλωτο χαρακτήρα της οικονοµίας εν γένει στο µεταφορικό σύστηµα. Ένας από τους πιο
σηµαντικούς πυλώνες της σύγχρονης οικονοµίας είναι πράγµατι η ικανότητα του συστήµατος
µεταφορών της να µεταφέρει όσο πιο οµαλά γίνεται τα αγαθά και τα πρόσωπα εκεί όπου
έχουν ανάγκη ή επιθυµία να µεταβούν ανά πάσα στιγµή. Έτσι, σήµερα παρά ποτέ, οι
µεταφορικές υπηρεσίες, λόγω της στρατηγικής τους σηµασίας στην προσέγγιση της
προσφοράς και της ζήτησης, διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υπηρεσία της
οικονοµικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα,
βελτιώνοντας την πρόσβαση σε ορισµένες περιοχές και ενώνοντας τους ανθρώπους,
αποτελούν βασικό παράγοντα µιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Η υλοποίηση ενός ενιαίου,
διασυνδεδεµένου και αποτελεσµατικού ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών είναι συνεπώς
ζωτικής σηµασίας για να διασφαλιστεί η οµαλή µεταφορά των αγαθών, των προσώπων και
των υπηρεσιών, ουσιαστικές και θεµελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Μέχρι
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σήµερα, η υλοποίηση ενός ενιαίου συστήµατος έχει καθυστερήσει λόγω τεχνικών,
διοικητικών και κανονιστικών εµποδίων που παρεµποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της
εσωτερικής αγοράς των διατροπικών µεταφορών συγκεκριµένα και την οικονοµική ανάπτυξη
στην Ευρώπη εν γένει.
Πρόταση αριθ. 8: Η Επιτροπή θα θεσπίσει το 2011 πρόταση η οποία
αποσκοπεί στην αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία,
ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους κλιµατικούς και ενεργειακούς
στόχους της ΕΕ στο φορολογικό πλαίσιο, λαµβάνοντας ως βάση τους
ελάχιστους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης για τις εκποµπές CO2
και το ενεργειακό περιεχόµενο.
Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, καθορίζει το ευρωπαϊκό
πλαίσιο φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας και αποσκοπεί
κυρίως στη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και συνεπώς της
αποφυγής των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού µεταξύ των καταναλωτών ενέργειας.
Ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέµηση
της κλιµατικής αλλαγής και την αποτελεσµατικότερη χρήση της ενέργειας. ∆εν καθιστά
συνεπώς δυνατό για τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο την
φορολογία ως εργαλείο. Η πρόταση θα αποσκοπεί, πιο συγκεκριµένα, να διασφαλίσει συνεπή
µεταχείριση των πηγών ενέργειας στην οδηγία και συνεπώς µια γνήσια ίση µεταχείριση
µεταξύ των καταναλωτών ενέργειας, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιµοποιείται.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίσει επίσης µια κατάλληλη ισορροπία µεταξύ, αφενός, της
φορολογίας της ενέργειας και, αφετέρου, του συστήµατος ανταλλαγής ποσοστώσεων
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου της ΕΕ αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη των δύο
συστηµάτων.
Πρόταση αριθ. 9: Η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί
στη σύσταση οµάδας υψηλού επιπέδου για τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις
µε σκοπό τη µελέτη των αδυναµιών της αγοράς και των θεµάτων
τυποποίησης, καινοτοµίας και διεθνούς εµπορίου στους τοµείς όπως η
υλικοτεχνική υποστήριξη, η διαχείριση των εγκαταστάσεων, το µάρκετινγκ
και η διαφήµιση13.
Η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις παραµένει πρόκληση
παρά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Αυτό απεικονίζει η έκθεση «Προς µια πιο
αποτελεσµατική και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής για το 2020»14. Στο
πλαίσιο αυτό η συνύπαρξη πολλών αποκλινόντων εθνικών κανόνων που αποσκοπούν να
ρυθµίσουν τον τοµέα αυτό, ιδίως σε σχέση µε τις αθέµιτες πρακτικές, µπορούν να
δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εµπορίου και
διανοµής. Μία πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στην πλαισίωση των σχέσεων µεταξύ των
επαγγελµατιών («business to business») θα επέτρεπε να προστατεύονται οι διάφοροι φορείς
της αλυσίδας εφοδιασµού, επιτρέποντας παράλληλα τη σταδιακή δηµιουργία µιας πιο
αποτελεσµατικής και πιο ισότιµης ενιαίας αγοράς εµπορίου και διανοµής που σέβεται τις
προσδοκίες των καταναλωτών και των παραγωγών για ανταγωνιστικές τιµές. Οι εργασίες της
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Επιτροπής σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας γεωργικών τροφίµων
κατέδειξαν την ανάγκη ανάληψης δράσεων επί του θέµατος.
Πρόταση αριθ. 10: Η Επιτροπή θα εξετάσει, πριν από το 2012, τη
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας σχετικά µε το οικολογικό αποτύπωµα
των προϊόντων, η οποία αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήµατος των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των
εκποµπών CO2. Η πρωτοβουλία θα εξετάζει τα µέσα για τον καθορισµό
µιας κοινής ευρωπαϊκής µεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την ένδειξή
τους.
Ορισµένοι βιοµηχανικοί τοµείς και ορισµένα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει δικά τους πρότυπα
για τη µέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πληθώρα
διαφορετικών και ασυµβίβαστων προτύπων στην ΕΕ, που ενέχει τον κίνδυνο να
δηµιουργηθούν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική
αγορά επιβάλλοντας πολλές απαιτήσεις στις επιχειρήσεις, µε υψηλό κόστος.
Πρόταση αριθ. 11: Η Επιτροπή θα υποβάλει, στις αρχές του 2011, σχέδιο
ενεργειακής απόδοσης για την αξιοποίηση του δυναµικού για σηµαντική
εξοικονόµηση ενέργειας συµπληρώνοντας τις υφιστάµενες πολιτικές σε
όλους τους τοµείς κατανάλωσης ενέργειας.
Είναι πιθανό να αναθεωρηθεί το πλαίσιο οικολογικού σχεδιασµού ώστε οι απαιτήσεις της
ενιαίας αγοράς των προϊόντων να εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προσεγγίσεις για µια καλύτερη στοχοθέτηση και για µια καλύτερη χρησιµοποίηση των
δηµόσιων πόρων καθώς και διαδικασίες αγοράς, οι οποίες θα παροτρύνουν την ανάπτυξη των
αγορών της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ, ιδίως για τις ανακαινίσεις κτιρίων και την
αειφόρο αστική κινητικότητα, θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν. Το σχέδιο θα επικεντρωθεί
επίσης στην ανάγκη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο θα καθορίσει τον ενεργό
ρόλο των παρόχων ενέργειας όσον αφορά την υλοποίηση εξοικονόµησης ενέργειας των
πελατών τους και θα στηρίξει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών. Θα µπορεί επίσης να προτείνει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη
στήριξη αειφόρων λύσεων εφοδιασµού σε ενέργεια (συµπαραγωγή θερµότητας και
ηλεκτρισµού, θέρµανση και ψύξη).
1.3.

Για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

Πηγή καινοτοµίας και κοίτασµα θέσεων απασχόλησης, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι οι µεγάλες
επιχειρήσεις του µέλλοντος. Για τον λόγο αυτό η ενιαία αγορά οφείλει να µεριµνήσει
ιδιαιτέρως για τη δηµιουργία ενός νοµικού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι ευνοϊκό για τη
σύσταση και την ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτηµα της πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση φαίνεται σηµαντικό.
Πρόταση αριθ. 12: Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 σχέδιο δράσης για τη
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές. Θα περιέχει µέτρα
που αποσκοπούν στη βελτίωση της προβολής των ΜΜΕ έναντι των
επενδυτών, στην ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού δικτύου χρηµατιστηρίων
ή ρυθµιζόµενων αγορών ειδικά για τις ΜΜΕ, και στο να προσαρµοστούν
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περισσότερο οι απαιτήσεις εισαγωγής
υποχρεώσεις δηµοσιότητας στις ΜΜΕ.

στο

χρηµατιστήριο

και

οι

Ένα από τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ ως προς την ανάπτυξή τους
είναι η δυσκολία πρόσβασης στο κεφάλαιο. Πρόκειται για αποφασιστικό παράγοντα που
παρεµποδίζει τις επιχειρήσεις να διαθέτουν νέα προϊόντα στην αγορά, να επενδύουν σε νέα
εργαλεία παραγωγής ή να προβαίνουν σε προσλήψεις. Ωστόσο, το µετοχικό κεφάλαιο
συγκεντρώνεται συχνά σε πολύ µεγάλες αγορές, εις βάρος των πολύ µικρών επιχειρήσεων
που επιδιώκουν την άντληση κεφαλαίων. Οι λόγοι είναι διάφοροι: συχνά η προβολή των
ΜΜΕ δεν είναι ικανοποιητική για τους δυνητικούς επενδυτές, ή οι απαιτήσεις εισαγωγής στις
κεφαλαιαγορές είναι δυσανάλογα πολύπλοκες. Η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη
χρηµατοδότηση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα µείζονος σηµασίας. Ο δυναµισµός του
τµήµατος των ΜΜΕ στις χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι κεντρικό στοιχείο αυτής. Η
πρωτοβουλία αυτή θα αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία µε το φόρουµ για τη χρηµατοδότηση
των ΜΜΕ.
Πρόταση αριθ. 13: Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρωτοβουλία σχετικά µε
τις ΜΜΕ («Small Business Act» – νόµος περί µικρών επιχειρήσεων) έως το
τέλος του 2010, ώστε να διασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, η εφαρµογή της αρχής
«Think Small First» (σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα) στην πολιτική και
τη νοµοθετική διαδικασία, για να συνδεθεί στενά η «Small Business Act» µε
τη στρατηγική Ευρώπη 2020.
Η ευρωπαϊκή «Small Business Act» αποτελεί το βασικό όργανο για την προαγωγή της
ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά και
πέρα από αυτή. Η επανεξέτασή της θα ενισχύσει την εφαρµογή των δράσεών της (ιδίως της
αρχής «σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα») και θα την ευθυγραµµίσει µε τη στρατηγική
Ευρώπη 2020, προτείνοντας νέες δράσεις σε τοµείς όπως η διεθνοποίηση των ΜΜΕ.
Πρόταση αριθ. 14: Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 αναθεώρηση των
οδηγιών για τα λογιστικά πρότυπα προκειµένου να απλουστευθούν οι
υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής ενηµέρωσης και να µειωθούν τα
διοικητικά εµπόδια, ιδίως αυτά που αφορούν τις ΜΜΕ.
Οι σηµερινοί κανόνες λογιστικής είναι ξεπερασµένοι και περιέχουν απαιτήσεις που
συνιστούν άχρηστο διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
1.4.

Χρηµατοδότηση της καινοτοµίας και των µακροπρόθεσµων επενδύσεων

Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι σηµαντική για την καινοτοµία και τη διατηρήσιµη
ανάπτυξη. Είναι επίσης ευκταίο οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να χαράσσουν
µακροπρόθεσµες στρατηγικές. Τέλος, οι ιδιωτικές αποταµιεύσεις πρέπει να µπορούν να
µεταφέρονται αποτελεσµατικά – ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τις δηµόσιες επενδύσεις –
στις µαζικές επενδύσεις σε ορισµένες υποδοµές, οι οποίες απαιτούνται για την επιτυχία της
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
σ’ αυτό και το ρυθµιστικό περιβάλλον δεν πρέπει να έχει αξιοσηµείωτο αρνητικό αντίκτυπο
στις επενδύσεις µακροπρόθεσµα. Η εφαρµογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 2ας
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Ιουνίου 2010, για τη ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιµη
ανάπτυξη15 θα πρέπει να επιτρέψει να εδραιωθεί ο ρόλος των αγορών αυτών στην υπηρεσία
της πραγµατικής οικονοµίας. Είναι, ωστόσο, σκόπιµο να αναζητηθούν νέες προσεγγίσεις που
θα επιτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών εταιρικής διακυβέρνησης, καινοτόµων
µορφών παροχής κινήτρων σε ορισµένα είδη επενδύσεων ή ακόµη αποτελεσµατικών τρόπων
συνεργασίας µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα που θα συµβάλουν στη
διεύρυνση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, του ορίζοντα των πολιτικών επένδυσης.
Πρόταση αριθ. 15: Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα προώθησης της
έκδοσης ιδιωτικών οµολογιακών δανείων για τη χρηµατοδότηση
ευρωπαϊκών έργων («οµόλογα έργου»).
Ένα σηµαντικό µέσο για την κινητοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης υπέρ των στόχων της
στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα ήταν να καλυφθούν τα κενά των ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων
από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόµη περισσότερο απ’ ό,τι συµβαίνει
σήµερα. Η δηµοσιονοµική αναθεώρηση πρότεινε µέσα µε τα οποία µπορούν να αυξηθούν οι
επιπτώσεις του προϋπολογισµού. Με καινοτόµα χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι ευρωπαϊκοί
πόροι µπορούν να χρησιµοποιούνται σε συνεργασία µε τον τραπεζικό και ιδιωτικό τοµέα,
ιδίως µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Θα καταστούν το πρότυπο για
έργα µε εµπορικό δυναµικό µακροπρόθεσµα. Μια σηµαντική πρωτοβουλία είναι τα «οµόλογα
έργου» τα οποία θα εκδοθούν από τον ιδιωτικό τοµέα και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί ο
ευρωπαϊκός προϋπολογισµός για την ενίσχυσή τους, ώστε να προσελκύσουν
χρηµατοδοτήσεις από την ΕΤΕπ, άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ιδιώτες επενδυτές
στις κεφαλαιαγορές, όπως τα ταµεία συντάξεων και οι ασφαλίσεις.
Πρόταση αριθ. 16: Η Επιτροπή θα αναζητήσει µέτρα τα οποία θα µπορούν
να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις —ιδίως µακροπρόθεσµα— ώστε
να συµβάλουν πιο ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής
Ευρώπη 2020. Τα µέτρα αυτά θα µπορούν να αποσκοπούν στη
µεταρρύθµιση της εταιρικής διακυβέρνησης και να δηµιουργήσουν κίνητρα
για τη µακροπρόθεσµη, διατηρήσιµη και δεοντολογική επένδυση που
απαιτεί µια έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Επιπλέον,
έως το 2012, η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε τα ταµεία επιχειρηµατικού
κεφαλαίου που εδρεύουν σε κάθε κράτος µέλος να µπορούν να λειτουργούν
και να επενδύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ενδεχοµένως µε τη
θέσπιση νέου νοµοθετικού καθεστώτος). Θα καταβάλει προσπάθειες για την
εξάλειψη κάθε δυσµενούς φορολογικής µεταχείρισης στις διασυνοριακές
δραστηριότητες.
Είναι ευκταίο να δηµιουργηθούν οι συνθήκες πιο ενεργού κινητοποίησης των ιδιωτικών
αποταµιεύσεων για τη στήριξη της επένδυσης και ιδίως των επενδύσεων οι οποίες, βάσει των
κριτηρίων που πληρούν, συµβάλλουν αποτελεσµατικότερα στην υλοποίηση των στόχων της
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η έλλειψη πρόσβασης στη χρηµατοδότηση είναι ένας από τους
πιο σηµαντικούς λόγους που αναφέρονται συχνά από τις επιχειρήσεις ότι αποτελεί εµπόδιο
στην ανάπτυξή τους και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι επιτακτική ανάγκη να
βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, αλλά επίσης να δηµιουργηθούν
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µηχανισµοί παρότρυνσης που θα ενθαρρύνουν κάθε µορφή διατηρήσιµης επένδυσης ή
επένδυσης που στηρίζει µια µακροπρόθεσµη στρατηγική. Η κατάλληλη χρηµατοδότηση των
ευρωπαϊκών υποδοµών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής
Ευρώπη 2020, είναι επίσης επιτακτική ανάγκη. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα
αναζητήσει σε ποιο βαθµό η µεταρρύθµιση της εταιρικής διακυβέρνησης, η ανάπτυξη
σηµάτων επένδυσης ή µεθόδων ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων µπορούν να
συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.
Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια αποτελούν ουσιαστική πηγή χρηµατοδότησης, ιδίως για τις
καινοτόµες νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η πρόσβαση στα επιχειρηµατικά κεφάλαια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύπλοκη λόγω των κατακερµατισµένων και µη αποδοτικών
αγορών επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Είναι ανάγκη να διαµορφωθεί ένα ρυθµιστικό πλαίσιο
το οποίο θα επιτρέπει στα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων να λειτουργούν σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να υπάρχει συντονισµός των φορολογικών κανόνων για να
αποφεύγονται οι κίνδυνοι διπλής φορολόγησης.
Πρόταση αριθ. 17: Μετά την τρέχουσα αξιολόγηση της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας των δηµοσίων συµβάσεων, και βάσει ευρείας διαβούλευσης, η
Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο το 2012, νοµοθετικές προτάσεις που
αποσκοπούν στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών
κανόνων ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη η ανάθεση συµβάσεων και να
καταστεί δυνατή µια καλύτερη χρήση των δηµοσίων συµβάσεων για τη
στήριξη άλλων πολιτικών.
Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζουν δηµόσιοι οργανισµοί συνιστούν σχεδόν το 17%
του ΑΕΠ της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων έχει ως στόχο τη
δηµιουργία µιας ανοικτής και ανταγωνιστικής διευρωπαϊκής αγοράς για τις µεγάλες δηµόσιες
συµβάσεις, εξοικονοµώντας έτσι στον φορολογούµενο πολλά δισεκατ. ευρώ ετησίως.
Παράλληλα, οι δηµόσιες προµήθειες µπορούν να αποτελούν σηµαντική πηγή στήριξης όπως
για παράδειγµα, για την καινοτοµία, την προστασία του περιβάλλοντος ή την απασχόληση. Η
πολύπλοκη αλληλεπίδραση µεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων καθιστούν συχνά
ιδιαίτερα επαχθείς τις διοικητικές διαδικασίες δηµόσιων αγορών. Η συµµετοχή των
επιχειρήσεων σε άλλα κράτη µέλη στις προκλήσεις υποβολής προσφορών παραµένουν σε
ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο16.
Πρόταση αριθ. 18: Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 νοµοθετική
πρωτοβουλία σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. Σαφείς
και ανάλογοι κανόνες θα επιτρέψουν τη βελτίωση της πρόσβασης στην
αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την
ίση µεταχείριση και ισότιµους όρους ανταγωνισµού για τους οικονοµικούς
φορείς. Θα προωθήσουν τις συµπράξεις δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα και θα
αναπτύξουν το δυναµικό µιας καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιµής για τους
χρήστες των υπηρεσιών και για τις αναθέτουσες αρχές.
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Οι διασυνοριακές δηµόσιες προµήθειες αποτέλεσαν µόνο το 1,5% όλων των αναθέσεων δηµοσίων
συµβάσεων το 2009. Η ένταση των συναλλαγών στις δηµόσιες συµβάσεις είναι πολύ χαµηλότερη από
ό,τι στις ιδιωτικές προµήθειες, γεγονός που αφήνει να υποτεθεί ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα
οφέλη του διασυνοριακού εµπορίου και του ανταγωνισµού.
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Οι συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 60% των συµβάσεων δηµοσίων
και ιδιωτικών συµπράξεων (που υπολογίζονται σε 118,8 δισεκατ. ευρώ το 2006). Η βελτίωση
των όρων ανταγωνιστικής ανάθεσης των συµβάσεων παραχωρήσεων υπηρεσιών και η
µείωση της νοµικής αβεβαιότητας θα ευνοήσουν την αποτελεσµατική λειτουργία των
υποδοµών. Οι συµπράξεις µεταξύ δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα και ιδίως οι συµβάσεις
παραχώρησης υπηρεσιών καθιστούν δυνατή την κινητοποίηση των µακροπρόθεσµων
επενδύσεων σε τοµείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων και οι υποδοµές µεταφορών.
Η Επιτροπή θα προτείνει νοµοθεσία η οποία αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού
ευρωπαϊκού πλαισίου γι’ αυτό το είδος σύµπραξης µεταξύ ιδιωτικού-δηµοσίου τοµέα, χωρίς
τη δηµιουργία πρόσθετων υπερβολικών επιβαρύνσεων για τις τοπικές αρχές.
1.5.

∆ηµιουργία ευνοϊκού νοµικού και φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις

Για να µπορούν οι επιχειρήσεις µας να επωφελούνται από κάθε ευκαιρία που παρέχει η ενιαία
αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας εγκατάστασης, οι κανόνες στους οποίους
στηρίζεται πρέπει να είναι απλοί, προσαρµοσµένοι και να ανταποκρίνονται στα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή δραστηριότητά τους. Τα µέτρα που προτείνονται σε
αυτό το τµήµα προβλέπουν, µεταξύ άλλων, τη µείωση του διοικητικού και κανονιστικού
φόρτου, µε θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης17. Στο
πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν πολύ συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί η
διασύνδεση των µητρώων εταιρειών και η αµοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα φορολογικά θέµατα είναι επίσης σηµαντικά. Πρωτοβουλίες σε θέµατα φορολογικής
βάσης των εταιρειών ή ΦΠΑ θα αποσκοπούν στον περιορισµό του διοικητικού φόρτου των
επιχειρήσεων και στην προώθηση της διασυνοριακής δραστηριότητάς τους. Επίσης, οι τοµείς
της άµυνας και της ασφάλειας χρήζουν προσοχής διότι προάγουν την ανάπτυξη και την
οικονοµική µεγέθυνση στο σύνολο της οικονοµίας χάρη στην υψηλή τεχνολογία, την
καινοτοµία και την τεχνογνωσία τους.
Πρόταση αριθ. 19: Η Επιτροπή θα λάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του
συντονισµού των εθνικών φορολογικών πολιτικών, ιδίως µε την υποβολή
πρότασης οδηγίας για τη θέσπιση κοινής ενοποιηµένης φορολογικής βάσης
για τις εταιρείες (ΚΕΦΒΕ) το 2011.
Η πολύ µεγάλη διαφορά που υπάρχει επί του παρόντος µεταξύ 27 εθνικών συστηµάτων
φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ δηµιουργεί σηµαντικά φορολογικά εµπόδια τα οποία
αποθαρρύνουν, και µάλιστα παρεµποδίζουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες των
επιχειρήσεων. Ο κατακερµατισµός αυτός του τοπίου προκαλεί ιδιαίτερες στρεβλώσεις στην
αγορά και σηµαντικό κόστος συµµόρφωσης. Αυτό θίγει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, οι οποίες συχνά
έχουν έλλειψη των απαιτούµενων πόρων για την υπέρβαση των αδυναµιών αυτών και µπορεί
να τις αποτρέψει από κάθε ανάπτυξη στην ενιαία αγορά. Η καθιέρωση µιας ενοποιηµένης
φορολογικής βάσης των εταιρειών αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των φορολογικών εµποδίων
για την ανάπτυξη. Οι όµιλοι εταιρειών θα πρέπει να τηρούν ένα σύνολο κανόνων σε θέµατα
φορολογίας και θα απευθύνονται σε µία µόνο φορολογική διοίκηση σε όλη την ΕΕ
(µονοαπευθυντική θυρίδα). Συνεπώς, ο κύκλος εργασιών θα είναι ενοποιηµένος στο επίπεδο
του οµίλου και οι ζηµίες θα αφαιρούνται από τα κέρδη χωρίς φραγµούς που συνδέονται µε τα
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Μείωση κατά 10% του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων θα είχε ως αποτέλεσµα αύξηση κατά
0,6% του ΑΕΠ.
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σύνορα. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται πλέον στην ανάγκη τήρησης των
κανόνων όσον αφορά τις τιµές διαβίβασης στις συναλλαγές εντός των οµίλων (δηλαδή την
προσαρµογή των τιµών ανά συναλλαγή µεταξύ εταιρειών του ιδίου οµίλου). Οι περιπτώσεις
διπλής φορολόγησης ή διπλής φοροαπαλλαγής λόγω της ανοµοιογένειας ή της
ασυµβατότητας µεταξύ των εθνικών φορολογικών νοµοθεσιών θα εξαλειφθούν εντός του
οµίλου. Μια µη συντονισµένη δράση σε εθνικό επίπεδο θα αναπαρήγαγε τη σηµερινή
κατάσταση, διότι οι εταιρείες θα εξακολουθούσαν να είναι αντιµέτωπες µε τόσα φορολογικά
συστήµατα όσα και ο αριθµός των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται. Οι πρωτοβουλίες
που θα προταθούν από την Επιτροπή δεν θα έχουν ως στόχο την εναρµόνιση των
συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος εταιρειών.
Πρόταση αριθ. 20: Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει νέα στρατηγική για τον
ΦΠΑ το 2011, βάσει πράσινης βίβλου η οποία επιχειρεί εις βάθος
επανεξέταση του συστήµατος ΦΠΑ, που προβλέπεται για το 2010.
Το σηµερινό πλαίσιο για τον ΦΠΑ περιλαµβάνει πολλούς περιορισµούς, οι οποίοι
δηµιουργούν ιδίως δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Το σύνθετο σύστηµα
συντελεστών και απαλλαγών, οι παρεκκλίσεις και οι εναλλακτικές επιλογές που παρέχονται
στα κράτη µέλη, καθώς και οι ειδικοί κανόνες για τις διασυνοριακές συναλλαγές
παρακωλύουν την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, διότι συνεπάγονται σηµαντικό κόστος συµµόρφωσης, ιδίως για
τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη µέλη. Παρά τις σηµαντικές
εξελίξεις του τεχνολογικού και οικονοµικού περιβάλλοντος που σηµειώθηκαν από τη
δηµιουργία του ΦΠΑ, το σύστηµα παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητο, ιδίως όσον
αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς των επιχειρήσεων και τους τρόπους είσπραξης του ΦΠΑ.
Επιπλέον, το σηµερινό σύστηµα ευνοεί την απάτη: περίπου 12% του ΦΠΑ δεν εισπράττεται
λόγω φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, διαφυγόντων δασµών ή πτωχεύσεων. Η µελλοντική
στρατηγική σε θέµατα ΦΠΑ θα τονίσει τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν µέσω
νοµοθετικών προτάσεων, κατά τρόπον ώστε να δηµιουργηθεί ένα στερεότερο και
αποτελεσµατικότερο πλαίσιο για τον ΦΠΑ για την ενιαία αγορά.
Πρόταση αριθ. 21: Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 νοµοθεσία για την
καθιέρωση διασύνδεσης µεταξύ των µητρώων εταιρειών.
Η απουσία δικτύου που συνδέει τα εθνικά µητρώα εταιρειών περιπλέκει την πρόσβαση στην
πληροφόρηση σχετικά µε τις επιχειρήσεις άλλων κρατών µελών, µε συνέπεια τη δηµιουργία
µεγάλου διοικητικού βάρους και σηµαντικού κόστους για τις επιχειρήσεις οι οποίες
αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας για τις
άλλες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τις δηµόσιες αρχές.
Πρόταση αριθ. 22: Η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2012 απόφαση για τη
διασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας σε όλη την ΕΕ µε βάση
επιγραµµικές υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας οι οποίες θα πρέπει να
διατίθενται σε όλα τα κράτη µέλη. Το 2011, η Επιτροπή θα προτείνει
αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές µε σκοπό την παροχή
νοµικού πλαισίου για διασυνοριακή αναγνώριση και διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων ασφαλούς ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας.
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Όπως αυτό τονίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το ψηφιακό θεµατολόγιο,
για την εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, µέσα όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες ή το
σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις απαιτούν να µπορούν οι επιχειρήσεις
να συνεργάζονται µε τις διοικήσεις µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και πέραν των συνόρων. Η
διαλειτουργικότητα και η αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών µέσων ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και ελέγχου ταυτότητας αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την χρήση
δηµοσίων επιγραµµικών υπηρεσιών χωρίς προβλήµατα πέρα από το εθνικό πλαίσιο.
1.6.

Ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρο τον κόσµο,
επωφελούµενες κατ’ αυτόν τον τρόπο από το άνοιγµα και την ολοκλήρωση του παγκόσµιου
εµπορίου. Η ενιαία αγορά συνιστά έναν ουσιαστικό «βασικό σταθµό» που επιτρέπει στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προετοιµαστούν καλύτερα για τον διεθνή ανταγωνισµό και να
κατακτήσουν νέες αγορές. Αυτό καθιστά ακόµη σηµαντικότερη την ανάγκη να διασφαλιστεί
η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής µας.
Η ΕΕ είναι ο σηµαντικότερος εξαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών στον κόσµο και ένας από
τους µεγαλύτερους αποδέκτες άµεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. Αλλά ας µην είµαστε
αφελείς. Η Ευρώπη θα πρέπει να προασπίζεται τα συµφέροντά της και τις αξίες της µε
περισσότερη βεβαιότητα και σε ένα πνεύµα αµοιβαιότητας και αµοιβαίων οφελών. Οι
συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών µπορούν να εγγυηθούν πρόσβαση στις σηµαντικότερες
αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να ενισχύσουν την κανονιστική συνεργασία µε
τους κύριους εµπορικούς εταίρους µας. Εξάλλου, οι εµπορικοί εταίροι πρέπει να βασίζονται
σε αµοιβαία συµφέροντα και πλεονεκτήµατα, καθώς και να αναγνωρίζουν ότι τόσο η ΕΕ όσο
και οι εταίροι της έχουν δικαιώµατα καθώς και υποχρεώσεις. Η Επιτροπή θα εξακολουθεί να
επαγρυπνεί όσον αφορά την προάσπιση των ευρωπαϊκών συµφερόντων και θέσεων
απασχόλησης, και θα καταπολεµήσει τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές µε όλα τα κατάλληλα
µέσα.
Μια µεγαλύτερη σύγκλιση των διεθνών κανόνων µπορεί µόνο να ωφελήσει τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, ιδίως µειώνοντας το κόστος που προκαλείται από την ανάγκη προσαρµογής σε
διαφορετικούς κανόνες ή πρότυπα από εκείνα που εφαρµόζονται στην Ευρώπη. Επιπλέον,
είναι σηµαντικό να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις
εξωτερικές αγορές, ιδίως στις δηµόσιες συµβάσεις, επί ίσοις όροις.
Η ενιαία αγορά πρέπει επίσης να παραµείνει πόλος έλξης για τις υποψήφιες χώρες και τις
δυνάµει χώρες προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις γειτονικές χώρες. Η
Επιτροπή θα εξετάσει τη συνέχιση της επέκτασης των κανόνων της ενιαίας αγοράς
λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό κανονιστικής σύγκλισης και την ικανότητα των
ενδιαφερόµενων χωρών να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά στους σχετικούς κανόνες.
Πρόταση αριθ. 23: Η Επιτροπή θα συνεχίσει την ανάπτυξη της
κανονιστικής συνεργασίας της µε τους βασικούς εµπορικούς εταίρους (τόσο
σε διµερές επίπεδο —κανονιστικοί διάλογοι— όσο και σε πολυµερές
επίπεδο, για παράδειγµα στο πλαίσιο του G20), µε τον διπλό στόχο να
προωθήσει την κανονιστική σύγκλιση, ιδίως ενθαρρύνοντας, εφόσον είναι
δυνατό, την ισοδυναµία των καθεστώτων τρίτων χωρών, και να ταχθεί υπέρ
της ευρύτερης θέσπισης διεθνών προτύπων. Σε αυτή τη βάση, θα
διαπραγµατευθεί συµφωνίες διεθνούς εµπορίου (τόσο πολυµερείς όσο και
διµερείς) δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση τόσο στην πρόσβαση στην αγορά όσο
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και στην κανονιστική σύγκλιση, ιδίως για τις υπηρεσίες, τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας και τις επιδοτήσεις.
Η έλλειψη κανονιστικής σύγκλισης σε διεθνές επίπεδο αποτελεί σηµαντική τροχοπέδη στο
διεθνές εµπόριο. Για την πρόληψη των τριβών και την αποφυγή της καταχρηστικής επιλογής
του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµµετέχει ενεργά στην
κανονιστική συνεργασία τόσο σε πολυµερές όσο και σε διµερές επίπεδο. Η διαδικασία του
G20 είναι θεµελιώδους σηµασίας στο πλαίσιο αυτό και η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραµατίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην εν λόγω συνεργασία για την προώθηση των χρηµατοπιστωτικών
µεταρρυθµίσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, την επιδίωξη υψηλής ποιότητας ρύθµισης και την
ώθηση για τη θέσπιση διεθνών προτύπων. Παράλληλα, η ΕΕ συµµετέχει επίσης στη
διεξαγωγή διαλόγων κανονιστικών ρυθµίσεων µε ορισµένους στρατηγικούς εταίρους, ιδίως
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και τη
Βραζιλία, αλλά είναι ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εµβάθυνση
και την επέκταση αυτών των διαλόγων. Με την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, οι
τάσεις προστατευτισµού είναι λανθάνουσες. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές αποσκοπούν στην
προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης, συµπεριλαµβανοµένων και ευαίσθητων θεµάτων
όπως η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή οι επιδοτήσεις, και στην
παροχή ενός φάσµατος νέων δυνατοτήτων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Πρόταση αριθ. 24: Η Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2011 νοµοθετική
πρόταση για κοινοτικό µέσο που στηρίζεται στην εφαρµογή των διεθνών
δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσει την ικανότητά της
να διασφαλίζει ενισχυµένη συµµετρία στην πρόσβαση στις δηµόσιες
συµβάσεις στις βιοµηχανικές χώρες και στις µεγάλες αναδυόµενες χώρες.
Υπάρχει διαφορά µεταξύ του σχετικού ανοίγµατος των δηµοσίων συµβάσεων στην
ΕΕ και της έλλειψης πρόσβασης στις δηµόσιες συµβάσεις των εµπορικών εταίρων
µας. Οι διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση στις συµβάσεις
(συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις —Σ∆Σ— συµφωνίες ελευθέρων
συναλλαγών) δεν εφαρµόζονται οµοιόµορφα στην Ένωση. Αυτό έχει ως συνέπεια
άνισους όρους ανταγωνισµού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τόσο στο εσωτερικό
της Ένωσης όσο και στο εξωτερικό, καθώς και άνισο ανταγωνισµό µεταξύ των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τρίτων κρατών. Στο διεθνές
επίπεδο, η ΕΕ συναντά δυσκολίες για την απόκτηση καλύτερης πρόσβασης στις
αγορές, δεδοµένου ότι έχει περιορισµένη χρήση µόχλευσης στις εµπορικές
διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες µέλη της Σ∆Σ ή/και στις διαπραγµατεύσεις διµερών
συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών.
2.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

«Συµφιλίωση αγοράς και κοινωνικής διάστασης»: ο Mario Monti προτείνει µια πραγµατική
πιθανή οδό ανάκαµψης για την ενιαία αγορά και για την ίδια την Ευρώπη. Παρότι έχει
αποδείξει ότι µπορεί να ανταπεξέλθει στην κρίση, αποτελεί πάντοτε αντικείµενο ανησυχίας.
Πρέπει να θέσουµε εκ νέου τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο αυτής της µεγάλης αγοράς
και να επανεπενδύσουµε στην «οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας».
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Ένα καλό κοινωνικό σύστηµα, ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα και µια
αποτελεσµατική επαγγελµατική κατάρτιση, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και µια
απαιτητική πολιτική σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία συµβάλλουν στην
εύρυθµη λειτουργία των αγορών και είναι παράγοντες πλούτου και ανάπτυξης. Αυξάνουν την
ελκυστικότητα µιας χώρας, δηµιουργούν κοινωνικό ιστό και όπως άλλοι διαρθρωτικοί
παράγοντες, όπως η ποιότητα και η πυκνότητα των υποδοµών, αποτελούν αποφασιστικούς
παράγοντες της συνολικής ανταγωνιστικότητας.
Αντίθετα, η φτώχεια, η ανεργία, ο αποκλεισµός, ο φόβος για το µέλλον αποτελούν
οικονοµικό κόστος και µειονέκτηµα για την κοινωνία. Αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα κατανοητό
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες, παντού στην Ευρώπη και στον κόσµο, συµµετέχουν
στην ανάπτυξη του περιβάλλοντός τους, επενδύοντας σε ιδρύµατα, στην κοινωνία των
πολιτών, στους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους, στους προµηθευτές ή πελάτες τους, σε
συµπράξεις που επιδιώκουν τη διασφάλιση αειφόρου και αλληλέγγυας ανάπτυξης για όλους.
Η ενιαία αγορά συµµετέχει επίσης στην οικοδόµηση της ταυτότητας κάθε πολίτη: η
εκµάθηση γλωσσών στο σχολείο, τα ταξίδια, οι σπουδές στο εξωτερικό, η χρήση του ευρώ, η
ποικιλία των προτεινόµενων προϊόντων… όλα αυτά είναι καθηµερινές πτυχές που σηµαίνουν
ότι όλοι µας, ανεξάρτητα αν είµαστε καταναλωτές, εργαζόµενοι, φοιτητές, αποταµιευτές,
επιχειρηµατίες, χρήστες δηµοσίων υπηρεσιών, ασθενείς, συνταξιούχοι… είµαστε επίσης
ευρωπαίοι! Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι όσο µεγαλώνουν βλέπουν αυτόν τον χώρο να
συρρικνώνεται: στην επαγγελµατική ζωή, στις καταναλωτικές συνήθειες ή σε θέµατα υγείας
και συνταξιοδότησης, οι ευρωπαϊκές ευκαιρίες καθίστανται λιγότερο προσβάσιµες.
Τηρώντας τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας για τα οποία την ευθύνη φέρουν τα κράτη
µέλη, πολλά είναι τα πεδία όπου η ανθρώπινη διάσταση της «κοινωνικής» οικονοµίας της
αγοράς πρέπει να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη οικοδόµηση της εµπιστοσύνης και
να διασφαλίσει καλή απόδοση εντός της µεγάλης εσωτερικής αγοράς. Πρέπει επίσης να
τονιστεί η σηµασία του ρόλου των κοινωνικών εταίρων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο της Ένωσης, όπου ο ρόλος τους είναι αναγνωρισµένος στο µέτρο που µεταφέρουν τις
προσδοκίες των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας, ενώ ο διάλογος µπορεί να καταλήξει
πολλές φορές σε συµφωνία ευρωπαϊκής εµβέλειας.
Πολλές είναι επίσης οι νοµικές πράξεις που εξουσιοδοτούν πιο ρητά τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα να επενδύσουν εκ νέου στην εν λόγω κοινωνική διάσταση και να ενσωµατώσουν τις
κοινωνικές επενδύσεις και τις επενδύσεις γενικού συµφέροντος στην οικονοµική και
χρηµατοπιστωτική ανάκαµψη.
Ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων επιβεβαιώνει ένα σύνολο οικονοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων, στα οποία παρέχει µεγαλύτερη προβολή. ∆υνάµει της συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές
που αναφέρονται στον Χάρτη ο οποίος έχει την ίδια νοµική αξία µε τις συνθήκες. Η Επιτροπή
δεσµεύεται να διασφαλίσει ότι ο Χάρτης θα ληφθεί υπόψη κατά τη χάραξη των πολιτικών της
Ένωσης18. Η «οριζόντια κοινωνική ρήτρα»19 η οποία περιέχεται εφεξής στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπει να αξιολογηθεί η καταλληλότητα όλων των πολιτικών
µέτρων βάσει των κοινωνικών τους επιπτώσεων, πρέπει να αναβιώσει και να συνοδεύει όλους
τους συλλογικούς προβληµατισµούς µας.
18
19
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«Στρατηγική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2010) 573 τελικό της 19.10.2010.
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 9.
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Μια νέα φιλοδοξία θα αποσκοπεί στο να τεθούν αποτελεσµατικές αγορές στην υπηρεσία
της δηµιουργικότητας και του δυναµισµού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και,
παράλληλα, στο να συµφιλιωθούν οι Ευρωπαίοι µε την ενιαία αγορά τους. Θα πρέπει να
ενσωµατώσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε πιο αειφόρες προοπτικές, προβλέποντας και
αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικότερα τις κρίσεις και εδραιώνοντας την οικονοµική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης. Η ενίσχυση της συνοχής και κυρίως της
εδαφικής διάστασής της παραµένει απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της
ενιαίας αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει προσεχώς τις προτάσεις της
για τη βελτίωση των επιπτώσεων της πολιτικής για τη συνοχή, για την ενίσχυση του
προσανατολισµού της προς τα αποτελέσµατα και την επίδοση, για να καταστήσει την
εφαρµογή της πιο απαιτητική και για να συγκεντρώσει τους πόρους της Ένωσης στις µεγάλες
προτεραιότητες. Θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες βελτίωσης των υποδοµών της ενιαίας
αγοράς, ενθαρρύνοντας επίσης την προσφυγή στις συµπράξεις µεταξύ δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα.
Η εν λόγω Πράξη για την Ενιαία αγορά ενδιαφέρει τους πολίτες ως φορείς της οικονοµίας.
Τα θέµατα που συνδέονται µε τα δικαιώµατα µη οικονοµικής φύσης που απολαύουν οι
πολίτες στην καθηµερινότητά τους εξετάζονται παράλληλα στην «Έκθεση 2010 για την
ιθαγένεια της Ένωσης: άρση των εµποδίων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων των
πολιτών της ΕΕ», η οποία εγκρίθηκε παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.1. Βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών και των βασικών υποδοµών
Ενώ το ευρωπαϊκό σχέδιο βασίζεται στις δυνάµεις της αγοράς, που διασφαλίζει ότι οι πολίτες
έχουν πρόσβαση στη µεγαλύτερη δυνατή επιλογή αγαθών και υπηρεσιών, µε τη χαµηλότερη
δυνατή τιµή, και ενθαρρύνει την καινοτοµία, θέτει ωστόσο στο επίκεντρο των
προβληµατισµών του την κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και αναγνωρίζει ότι
µόνο οι δυνάµεις της αγοράς δεν µπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις συλλογικές ανάγκες που
εκφράζονται.
Για τον λόγο αυτό η Ένωση αναγνωρίζει, ιδίως στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και στο πρωτόκολλο
αριθ. 26 που επισυνάπτεται στις συνθήκες, την κοινωνική χρησιµότητα και την οικονοµική
αξία των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και επιβεβαιώνει, σύµφωνα µε την
αρχή της επικουρικότητας, τη δυνατότητα για τις δηµόσιες αρχές να παρέχουν, να εκτελούν
και να οργανώνουν τις υπηρεσίες αυτές κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των χρηστών. Για τον λόγο αυτό επίσης η Ένωση συνδύασε τη σταδιακή ελευθέρωση των
µεγάλων βιοµηχανιών δικτύου, εγγυήτρια µιας αυξηµένης ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, µε τον καθορισµό αυστηρών υποχρεώσεων δηµοσίων υπηρεσιών
έναντι όλων των πολιτών. Τέλος, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ένωση
δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη κατάλληλων διευρωπαϊκών υποδοµών, εντοπίζοντας
τους συνδέσµους που λείπουν στους διάφορους τοµείς και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξή τους
µε την παροχή κινήτρων.
Πολλές δραστηριότητες που ασκούνται καθηµερινά από τις δηµόσιες υπηρεσίες υπόκεινται
σε οικονοµική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρµογής του ενωσιακού
δικαίου. Ειδικότερα, εναπόκειται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής, σύµφωνα
µε το άρθρο 106 της ΣΛΕΕ, να µεριµνά ώστε οι αντισταθµίσεις αυτές, εφόσον συνιστούν
κρατική ενίσχυση, να συµβιβάζονται µε την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την
αξιολόγηση και θα δεσµευτεί στην ενδεχόµενη αναθεώρηση της απόφασης και του πλαισίου
όσον αφορά τις αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (συχνά αναφερόµενη ως
«δέσµη µέτρων Altmark»).
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Η εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανόνων σε θέµατα δηµοσίων υπηρεσιών εγείρει πολλά
ερωτήµατα πρακτικής φύσης για τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και ορισµένους φορείς του
τοµέα, ιδίως στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Η Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει
συνεπώς να διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός ρυθµιστικού πλαισίου που επιτρέπει στις
δηµόσιες υπηρεσίες να ολοκληρώνουν τις αποστολές τους και να ανταποκρίνονται
αποτελεσµατικά στις ανάγκες όλων των πολιτών. Η Ένωση πρέπει επίσης να καθορίσει µια
νέα φιλοδοξία εντοπίζοντας και συµβάλλοντας στην ταχεία υλοποίηση των σηµαντικότερων
υποδοµών για την εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
για τους Ευρωπαίους. Ειδικότερα, η στρατηγική Ευρώπη 2020 προβλέπει την ανάπτυξη
υποδοµών που καθιστούν δυνατή την ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους το
2013. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι έως το 2020
πρόσβαση σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο, 30 Mbps ή µεγαλύτερες,
και τουλάχιστον 50% των νοικοκυριών να έχει συνδροµή σε συνδέσεις του διαδικτύου άνω
των 100 Mbps.
Πρόταση αριθ. 25: Η Επιτροπή δεσµεύεται να εκδώσει έως το 2011
ανακοίνωση συνοδευόµενη από σύνολο δράσεων για τις υπηρεσίες γενικού
συµφέροντος.
Η Ένωση και τα κράτη µέλη της πρέπει να µεριµνούν ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των Ευρωπαίων να λειτουργούν ευκολότερα στο κατάλληλο επίπεδο, να υπάγονται σε σαφείς
κανόνες χρηµατοδότησης, να είναι πολύ υψηλής ποιότητας και πράγµατι προσβάσιµες σε
όλους. Σε αυτήν την προοπτική, οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής θα καταρτισθούν γύρω από
τρεις άξονες.
Πρώτον, θα παρέχουν στις δηµόσιες διοικήσεις ένα «κουτί µε εργαλεία» εύκολο και
αποτελεσµατικό στη χρήση, το οποίο θα καλύπτει όλα τα σχετικά θέµατα (όπως τη
χρηµατοδότηση, τις δηµόσιες συµβάσεις ή τη συνεργασία µεταξύ δηµόσιων αρχών), και θα
τους επιτρέπει να παρέχουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τοµέων αρµοδιοτήτων τους και µε
έναν σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας, τοπικές δηµόσιες υπηρεσίες ποιότητας που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να τους βοηθήσει να
αξιολογούν καλύτερα την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών και να προβαίνουν σε τοµεακές
και διεθνικές συγκρίσεις.
∆εύτερον, θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να κρίνουν την εξέλιξη της ποιότητας των
υπηρεσιών που τους παρέχονται στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων ελευθέρωσης των
µεγάλων βιοµηχανιών δικτύων (υπηρεσίες µεταφορών, ταχυδροµικές υπηρεσίες, ενέργεια).
Τέλος, θα ανταποκρίνονται καλύτερα στην απαίτηση καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες
τις οποίες οι Ευρωπαίοι θεωρούν σηµαντικές για την καθηµερινότητά τους (για παράδειγµα
τις ταχυδροµικές υπηρεσίες), υπό τον όρο ότι η ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών
συνεπάγεται επίσης την προσβασιµότητά τους, συµπεριλαµβανοµένων και των τιµών. Τα
ενδεχόµενα εµπόδια σε καθολικές υπηρεσίες ποιότητας θα πρέπει να αποτελέσουν το
αντικείµενο εις βάθος ανάλυσης, βασιζόµενης στην εµπειρία επιτόπου. Αυτή η µέριµνα για
την ικανοποίηση των αναγκών όλων θα πρέπει επίσης να στηρίζεται σε µια δυναµική εξέλιξη
των αναγκών των Ευρωπαίων, οι οποίες µεταβάλλονται σύµφωνα µε την ταχεία εξέλιξη της
κοινωνίας και των κοινωνικών πρακτικών.
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Η Επιτροπή δεσµεύεται κυρίως:
– να συνεχίσει τη διασφάλιση της επικαιροποίησης των απαντήσεων σε πρακτικές
ερωτήσεις που τίθενται από τους πολίτες και τις δηµόσιες αρχές σχετικά µε την εφαρµογή
του ενωσιακού δικαίου (κρατικές ενισχύσεις και δηµόσιες συµβάσεις) στις υπηρεσίες
γενικού συµφέροντος·
– να λάβει µέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιολόγηση και στην καλύτερη σύγκριση,
σε ευρωπαϊκή κλίµακα, της ποιότητας της προσφοράς των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος, ιδίως βάσει της εµπειρίας που αποκτήθηκε επιτόπου· και
– να προβεί στην εξέταση της σκοπιµότητας και της δυνατότητας επέκτασης των
υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε νέους τοµείς λαµβάνοντας υπόψη την
εξέλιξη των σηµαντικών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών, ενδεχοµένως βάσει του
άρθρου 14 της ΣΛΕΕ.
Οι προτάσεις που αφορούν την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των κανόνων που
εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις —συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ
των δηµόσιων αρχών— και µια οδηγία για τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών έχουν την
ίδια λογική βάση, δεδοµένου ότι προτίθενται επίσης να συµπληρώσουν το «κουτί µε τα
εργαλεία» το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των δηµόσιων αρχών σχετικά µε το θέµα αυτό.
Επιπλέον, είναι σκόπιµο να τονιστεί ότι οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον
εκσυγχρονισµό των υποδοµών των µεγάλων βιοµηχανιών δικτύου οι οποίες αναφέρονται
ανωτέρω (ενέργεια, µεταφορές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες) αντανακλούν επίσης τη
φιλοδοξία της Ένωσης να ανταποκριθεί στην πρόκληση του εκσυγχρονισµού των υποδοµών
µας γενικού συµφέροντος.
Πρόταση αριθ. 26: Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 αναθεώρηση των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών, καθώς και πρόταση σχετικά µε το συνολικό πλαίσιο
χρηµατοδότησης των υποδοµών µεταφοράς.
Σήµερα, και παρά τις σηµαντικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
διαθέτει αρκετά διασυνδεδεµένο, διαλειτουργικό και αποτελεσµατικό δίκτυο διασυνοριακών
υποδοµών µεταφοράς. Όµως, οι υποδοµές µεταφοράς είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη
διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να προωθούν τη µεγέθυνση
και την αειφόρο ανάπτυξη. Εκτός από την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών
σε θέµατα σχεδιασµού, χρηµατοδότησης και διαχείρισης έργων, η απουσία συνολικού
πλαισίου χρηµατοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα επιτρέπει να στοχοθετηθούν τα
πιο σηµαντικά κενά στην ενιαία αγορά αποτελεί σηµαντική τροχοπέδη. Το εν λόγω πλαίσιο
χρηµατοδότησης θα καθοριστεί βάσει του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που
προβλέπεται για τα µέσα του 2011.
Πρόταση αριθ. 27: Η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε τις
προτεραιότητες των ενεργειακών υποδοµών έως το 2020-2030, ώστε να
συµβάλει στην υλοποίηση µιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, ανταποκρινόµενη στο πρόβληµα των συνδέσεων που λείπουν και
διευκολύνοντας την ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τα
απαιτούµενα εργαλεία για την εφαρµογή των εν λόγω προτεραιοτήτων θα
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προταθούν το 2011 σε ένα νέο µέσο για την ασφάλεια και τις ευρωπαϊκές
ενεργειακές υποδοµές.
Η δηµιουργία ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας απαιτεί σύγχρονες υποδοµές. Οι βασικοί στόχοι
της ενεργειακής πολιτικής εφοδιασµού της Ένωσης ενδηµούν στον ανταγωνιστικό, βιώσιµο
και ασφαλή χαρακτήρα της. Αυτό απαιτεί ενεργειακές υποδοµές καλύτερα διασυνδεδεµένες
µε τα εθνικά ενεργειακά δίκτυα, ικανές να ενσωµατώσουν αυξηµένο µερίδιο ανανεώσιµης
ενέργειας και καθιστώντας δυνατή τη διαφοροποίηση των πηγών. Για να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις αυτές, οι υφιστάµενες υποδοµές χρήζουν ταχέως εκσυγχρονισµού, αναβάθµισης
και ενοποίησης. Μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις ενεργειακές υποδοµές είναι απαραίτητη
ώστε να αλλάξει ο τρόπος σχεδιασµού και ανάπτυξης των δικτύων στην ΕΕ. Πρέπει να
αναζητηθούν λύσεις για σηµαντικούς συνδέσµους που λείπουν, όπως τα ενεργειακά δίκτυα
στη Βόρεια Θάλασσα ή ο νότιος διάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου. Τα δίκτυα πρέπει να
καταστούν πιο ευφυή ώστε η ενέργεια να χρησιµοποιείται και να µεταφέρεται
αποτελεσµατικότερα. Η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών χορήγησης αδειών πρέπει να
ενισχυθεί και να καταστεί διαφανέστερη και πρέπει να αναζητηθούν νέες λύσεις
χρηµατοδότησης που θα επιτρέψουν την υλοποίηση γιγάντιων επενδύσεων άνω των 200
δισεκατ. ευρώ20 κατά την προσεχή δεκαετία για τα µεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στα οποία θα προστεθούν περίπου 400 δισεκατ.
ευρώ για τη συντήρηση, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση των εθνικών δικτύων
διανοµής.
Πρόταση αριθ. 28: Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να
εκδώσουν την πρόταση απόφασης σχετικά µε την εκπόνηση προγράµµατος
δράσεων για το ευρωπαϊκό ραδιοφάσµα, για µια αποτελεσµατικότερη
διαχείριση και χρήση του ευρωπαϊκού ραδιοφάσµατος.
Το ευρωπαϊκό ραδιοφάσµα πρέπει να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικότερα και µε τρόπο πιο
εναρµονισµένο και συντονισµένο, ώστε να υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθµό διαθέσιµο φάσµα
για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Εάν οι ίδιες ζώνες
φάσµατος είναι προσβάσιµες υπό ευέλικτους τεχνικούς όρους σε όλη την ΕΕ, οι οικονοµίες
κλίµακας που θα υλοποιηθούν θα καταστήσουν δυνατή τη µείωση των τιµών των
επικοινωνιών για όλους τους χρήστες.
2.2.

Ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά

Σύµφωνα µε τον Mario Monti, το αίσθηµα κόπωσης που παρατηρείται από ορισµένους σε
σχέση µε την εσωτερική αγορά εξηγείται, επίσης, από την αντίληψη ότι οι διαδοχικές
ελευθερώσεις πραγµατοποιούνται εις βάρος των κεκτηµένων κοινωνικών δικαιωµάτων
διαφόρων οικονοµικών φορέων. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η επιβεβαίωση της έννοιας
της «κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας» ως ένας από
τους βασικούς στόχους απαιτούν από εµάς να υιοθετήσουµε µια πληρέστερη θεώρηση για
την ενιαία αγορά. Οι οικονοµικές ελευθερίες και οι ελευθερίες συλλογικών δράσεων πρέπει
να είναι «εναρµονισµένες». Η αναζωογόνηση του διαλόγου µεταξύ κοινωνικών εταίρων είναι
ουσιαστική και θα µπορεί να καταλήξει επιπλέον σε νοµοθεσίες «από και για» τους
κοινωνικούς εταίρους όπως προβλέπεται ρητά στη συνθήκη της Λισαβόνας.
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Οι ελευθερίες µιας ενιαίας αγοράς πρέπει να αποβαίνουν προς όφελος των ισχυρότερων και
των ασθενέστερων. Καθένας πρέπει να µπορεί να επωφελείται από τις ευκαιρίες που παρέχει
η ενιαία αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και των ηλικιωµένων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προσβασιµότητα των ατόµων µε σοβαρά
προβλήµατα όρασης και ακοής στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στα πολιτιστικά,
παραδείγµατος χάρη µε την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων (αυτόµατος
υποτιτλισµός ή ειδικές εκποµπές στα κρατικά κανάλια).
Πρόταση αριθ. 29: Βάσει της νέας στρατηγικής της για την αποτελεσµατική
εφαρµογή του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση21, η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε τα δικαιώµατα που εγγυάται ο
Χάρτης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ανάληψης συλλογικών
δράσεων, να λαµβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή θα αναλύσει προηγουµένως
και εις βάθος τις κοινωνικές επιπτώσεις όλων των νοµοθετικών προτάσεων
για την ενιαία αγορά.
Πρόταση αριθ. 30: Η Επιτροπή θα θεσπίσει νοµοθετική πρόταση το 2011
που αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρµογής της οδηγίας σχετικά µε την
απόσπαση των εργαζοµένων, η οποία θα µπορεί να συµπεριλάβει ή να
συµπληρωθεί από διευκρίνιση της άσκησης των θεµελιωδών κοινωνικών
δικαιωµάτων στο πλαίσιο των οικονοµικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς.
Η άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών συνεπάγεται τη δυνατότητα αποστολής
προσωπικού σε άλλο κράτος µέλος. Η απόσπαση των εργαζοµένων συνιστά εποµένως
σηµαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου
να διασφαλιστούν µε κατάλληλο τρόπο τα σχετικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, η οδηγία
για την απόσπαση των εργαζοµένων προβλέπει έναν βασικό πυρήνα προστατευτικών
διατάξεων του κράτους υποδοχής οι οποίες πρέπει επίσης να εφαρµόζονται στους
αποσπασµένους εργαζόµενους. Επιπλέον, πολύπλοκες εθνικές διοικητικές διαδικασίες καθώς
και δυσκολίες διπλής φορολόγησης εξακολουθούν να περιπλέκουν την απόσπαση των
εργαζοµένων, καθιστώντας δυσχερέστερη την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η
εφαρµογή, η επιβολή και οι όροι τήρησης της εν λόγω οδηγίας µπορούν να βελτιωθούν και να
διευκρινιστεί η ερµηνεία της.
Πρόταση αριθ. 31: Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για τις
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών (ταµεία συντάξεων) το 2011 και θα εκπονήσει
άλλες προτάσεις βάσει της πράσινης βίβλου του Ιουλίου 2010 σχετικά µε τις
συντάξεις, µεταξύ άλλων για την άρση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι
µετακινούµενοι εργαζόµενοι για την οργάνωση της σύνταξής τους.
Οι εργαζόµενοι θα πρέπει επίσης να µπορούν να απολαµβάνουν τα συνταξιοδοτικά τους
δικαιώµατα ενόψει της σύνταξής τους. Στον τοµέα αυτό πρέπει να αναληφθούν δράσεις λόγω
της γήρανσης του πληθυσµού και των επιπτώσεων της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής
κρίσης στα δηµόσια οικονοµικά και την οικονοµική σταθερότητα. Η πράσινη βίβλος του
21
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Ιουλίου 2010 ξεκίνησε τη συζήτηση όσον αφορά τις προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να
δοθούν απαντήσεις ώστε οι Ευρωπαίοι να µπορούν να επωφελούνται από κατάλληλες και
εγγυηµένες συντάξεις µακροπρόθεσµα.
Πρόταση αριθ. 32: Η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαβούλευση µε τους
κοινωνικούς εταίρους ώστε να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την
πρόβλεψη της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης.
Πέρα από την καθαρά αντιδραστική προσέγγιση για την αντιµετώπιση της οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οι στρατηγικές πρόβλεψης επέτρεψαν στις επιχειρήσεις την
πρόληψη των κοινωνικών συγκρούσεων µέσω προορατικής διαχείρισης των
αναδιαρθρώσεων κατόπιν διαπραγµατεύσεων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση της οικονοµικής
επιτυχίας και κοινωνική επιταγή, δεδοµένου ότι καθιστά δυνατή νέα ανακατανοµή πόρων
προς αναδυόµενους τοµείς, και παρέχει στους εργαζόµενους νέες ευκαιρίες όταν οι θέσεις
εργασίας τους βρίσκονται σε κίνδυνο. Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση θα
επέτρεπε να οικοδοµηθεί ένα στέρεο περιβάλλον βασιζόµενο στην αµοιβαία εµπιστοσύνη.
2.3.

Πρόσβαση στην απασχόληση και στη δια βίου µάθηση

Η απασχόληση βρίσκεται, δικαίως, στο επίκεντρο των προβληµατισµών των Ευρωπαίων. Η
ενιαία αγορά αποτελεί µια θαυµάσια ευκαιρία η οποία παραµένει ακόµη εν µέρει
ανεκµετάλλευτη, αξιοποίησης της κατάρτισης ή των προσόντων και ανταπόκρισης σε
προσφορές απασχόλησης σε άλλα κράτη µέλη. Πρέπει να προταθούν συγκεκριµένα εργαλεία
για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ροής των ικανοτήτων στο εσωτερικό της ενιαίας
αγοράς.
Η κατάρτιση στην Ευρώπη είναι µία από τις πιο ελκυστικές πτυχές των ελευθεριών και των
ευκαιριών που παρέχονται στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, η δυνατότητα σπουδών και
κατάρτισης σε άλλο κράτος µέλος δεν αποτελεί µόνο υπόθεση προσωπικής εξέλιξης, αλλά
επιτρέπει τη δια βίου απόκτηση νέων ικανοτήτων που θα συµβάλουν στην οικοδόµηση της
οικονοµίας της γνώσης του αύριο.
Πρόταση αριθ. 33: Η Επιτροπή θα προτείνει το 2012 νοµοθετική
πρωτοβουλία για τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων, βάσει αξιολόγησης του κεκτηµένου του 2011,
ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζοµένων και να
προσαρµοστεί η κατάρτιση στις σηµερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επαγγελµατικής ταυτότητας.
Το δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος σε άλλο κράτος µέλος αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις
ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη. Η σηµασία του είναι ουσιαστική για τους πολίτες και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών, οι οποίες µπορούν να παρεµποδίζονται από απαιτήσεις που αφορούν την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων που αποκτώνται σε άλλο κράτος µέλος. Στην
Ένωση υπάρχουν 4.600 νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Πολλοί επαγγελµατίες
βρίσκονται ακόµη σήµερα αντιµέτωποι µε µακρές και δεσµευτικές διαδικασίες πριν από την
αναγνώριση των προσόντων τους· τα θέµατα αναγνώρισης πτυχίων αφορούν 20% των
υποθέσεων SOLVIT. Οδηγία του 2005 επέφερε απλοποιήσεις, ιδίως για τη διευκόλυνση της
προσωρινής κινητικότητας των επαγγελµατιών. Το σηµερινό σύστηµα πρέπει να αξιολογηθεί

EL

28

EL

ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν πλήρως αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες που παρέχει η εν
λόγω οδηγία. Για παράδειγµα, η οδηγία πρότεινε τη χρησιµοποίηση επαγγελµατικής
ταυτότητας χωρίς να δώσει πραγµατικά αποτελέσµατα σε αυτήν. Μια τέτοια ταυτότητα θα
µπορούσε να αποτελέσει προστιθέµενη αξία για ορισµένα επαγγέλµατα και τους
ενδιαφερόµενους πολίτες. Οµοίως, υπάρχουν αυξανόµενες ανάγκες σε ειδικευµένο εργατικό
δυναµικό, οι οποίες θα είναι όλο και πιο δύσκολο να ικανοποιηθούν στο µέλλον µε τη µείωση
του πληθυσµού σε ηλικία απασχόλησης. Το σύστηµα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη
σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στα εκπαιδευτικά συστήµατα και στα συστήµατα
κατάρτισης των κρατών µελών µε στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την επιστροφή
στην απασχόληση. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή έχει αρχίσει εργασίες αξιολόγησης της
οδηγίας του 2005 οι οποίες θα καταλήξουν στην εκπόνηση πράσινης βίβλου το 2011 και σε
αναθεώρηση της οδηγίας το 2012.
Πρόταση αριθ. 34: Η Επιτροπή θα δηµιουργήσει σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη µια «κάρτα νέων σε κίνηση», η οποία θα διευκολύνει την κινητικότητα
όλων των νέων να µεταβούν σε άλλο κράτος µέλος για σπουδές. Θα
ενισχύσει τον διαδικτυακό τόπο της που είναι αφιερωµένος στη «Νεολαία σε
κίνηση», παρέχοντας πληροφορίες για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως και
τις δυνατότητες σπουδών και κατάρτισης στην Ευρώπη.
Η κινητικότητα θα πρέπει να καταστεί ένα κανονικό στάδιο στην κατάρτιση κάθε νέου
Ευρωπαίου που θα του επιτρέψει στη συνέχεια να έχει πρόσβαση σε ένα καταξιωµένο
επάγγελµα αφού αποκτήσει νέες ικανότητες και ιδιαίτερα γλωσσικές. Στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή πρότεινε σειρά µέτρων στην ανακοίνωσή της
«Νεολαία σε κίνηση» η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις
γνώσεις, τις ικανότητες και την εµπειρία που έχουν ανάγκη για να βρουν µια πρώτη
απασχόληση. Μεταξύ αυτών των µέτρων, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τη
δυνατότητα καθιέρωσης ευρωπαϊκών φοιτητικών δανείων κινητικότητας ώστε να παρέχεται η
ευκαιρία σε περισσότερους νέους ευρωπαίους, ιδίως αυτούς που βρίσκονται σε
µειονεκτικότερη θέση, να αποκτήσουν την εµπειρία µιας περιόδου σπουδών, κατάρτισης ή
θέσης σε επιχείρηση σε άλλη χώρα.
Πρόταση αριθ. 35: Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την εφαρµογή του
ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων σε σύµπραξη µε τα κράτη µέλη. Θα
προτείνει σύσταση του Συµβουλίου για να προωθήσει και να επικυρώσει την
κατάρτιση εκτός σχολείου («µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση»). Θα
προτείνει επίσης τη δηµιουργία ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων»
το οποίο θα επιτρέπει στον καθένα να καταγράφει τις γνώσεις του και τις
δεξιότητες που απόκτησε καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Θα γεφυρώσει
το κενό µεταξύ του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων και
της ονοµατολογίας των επαγγελµάτων στην Ευρώπη.
Παρά την επιτυχία προγραµµάτων όπως το Erasmus, η ακαδηµαϊκή αναγνώριση πτυχίων και
περιόδων κατάρτισης σε ένα άλλο κράτος µέλος παραµένει ακόµη προβληµατική22. Για την
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προώθηση της κινητικότητας πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα µεταφοράς δεξιοτήτων
και γνώσεων.
2.4.

Νέα µέσα για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς

Το κεφάλαιο αυτό για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς παρουσιάζει τρεις προτάσεις για
µία ενιαία αγορά στηριζόµενη σε µια «κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό
ανταγωνιστικότητας». Πρώτον, η πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα πρέπει
να καταστήσει δυνατή την ελευθέρωση των αποθεµάτων ταλέντων και χρηµατοδοτικών
πόρων που υφίστανται στα κράτη µέλη, συµφιλιώνοντας τους επαγγελµατίες της διαχείρισης
και της χρηµατοδότησης µε τους επιχειρηµατίες που είναι κάτοχοι καινοτόµων σχεδίων στο
κοινωνικό επίπεδο και φορείς ανάπτυξης. Η δεύτερη πτυχή σχετικά µε τους νοµικούς τύπους
προτείνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του νοµικού περιβάλλοντος στο οποίο
διαµορφώνεται ένα µέρος των δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονοµίας. Τέλος, η
τελευταία πτυχή σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και την κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων προτείνει πρωτοβουλία για τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου της επιχείρησης
στη σύγχρονη οικονοµία.
Πρόταση αριθ. 36: Η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλία για την
κοινωνική επιχειρηµατικότητα το 2011, ώστε να στηρίξει και να συνοδεύσει
την ανάπτυξη καινοτόµων εταιρικών έργων στο κοινωνικό επίπεδο στο
εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, χρησιµοποιώντας ιδίως την κοινωνική
αξιολόγηση, τη δεοντολογική και περιβαλλοντική επισήµανση, τις δηµόσιες
προµήθειες, την καθιέρωση ενός νέου καθεστώτος επενδυτικών κεφαλαίων
και τη χρήση ανενεργών αποταµιεύσεων.
Κατά τα τελευταία έτη, επιχειρηµατίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται µεµονωµένα ή µεγάλες
εταιρείες έχουν δροµολογήσει ιδιαίτερα καινοτόµα έργα στο κοινωνικό επίπεδο. Η πρώτη
αυτή δεκαετία του 2000 κατέδειξε σε όλη την Ευρώπη και τον κόσµο την ύπαρξη ενός
τεράστιου δυναµικού καινοτοµίας του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας. Χωρίς απαραίτητα
την απόρριψη της λογικής των κερδών, τα έργα αυτά τα οποία γεννήθηκαν από τη βούληση
ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων κατέδειξαν δηµιουργικές λύσεις σε σηµαντικά
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα τα οποία συχνά προκύπτουν από µια κατάσταση
αποκλεισµού (πρόσβαση στα γεωργικά προϊόντα διατροφής, στην κατοικία, στην υγειονοµική
περίθαλψη, στην αγορά εργασίας, στις τραπεζικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες που επιτρέπουν
καλύτερη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία κ.λπ.), καθώς και από τη γήρανση του
πληθυσµού. Η καινοτοµία που εισήγαγαν τα νέα αυτά µοντέλα δηµιουργεί οικονοµική
ανάπτυξη και θετικό αντίκτυπο για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (επιχειρηµατίες, µισθωτούς,
καταναλωτές, επενδυτές και άλλους οικονοµικούς εταίρους κ.λπ.). Η οργάνωση των
δηµόσιων και των ιδιωτικών προµηθειών (οι πολιτικές αγορών στον ιδιωτικό τοµέα και η
εταιρική κοινωνική ευθύνη), η βελτιωµένη πρόσβαση στις χρηµατοδοτήσεις (τραπεζικές ή
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές ιδίως µε τη χρήση των ανενεργών αποταµιεύσεων), η
καθιέρωση ενός νέου καθεστώτος επενδυτικών κεφαλαίων για την προώθηση και τη
βελτίωση της ρευστότητας των επενδύσεων στα έργα µεγάλης κοινωνικής, οικονοµικής και
τεχνολογικής καινοτοµίας στην χρηµατοοικονοµική βιοµηχανία και τους καταναλωτές
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και η καθιέρωση ad hoc εργαλείων επικοινωνίας θα
αποτελέσουν µοχλούς δράσης.
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Πρόταση αριθ. 37: Για πολλούς λόγους όσον αφορά κυρίως τη φύση της
χρηµατοδότησής της ή την επιλογή των µετόχων ή των ενδιαφερόµενων
µερών που στηρίζουν και συνοδεύουν έργα µεγάλης κοινωνικής,
οικονοµικής και ενίοτε τεχνολογικής καινοτοµίας, η κοινωνική οικονοµία
διαρθρώνεται µέσω µιας ποικιλίας διαφορετικών νοµικών καθεστώτων
(ιδρύµατα, συνεταιρισµοί, αλληλασφαλιστικές ενώσεις κ.λπ.). Η Επιτροπή
θα προτείνει µέτρα τα οποία θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ποιότητας των
σχετικών νοµικών δοµών ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους και να
διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους εντός της ενιαίας αγοράς.
Θα προταθούν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
- Η Επιτροπή θα παρουσιάσει κανονισµό σχετικά µε το καταστατικό των ευρωπαϊκών
ιδρυµάτων πριν από το τέλος του 2011.
Οι δραστηριότητες των ιδρυµάτων σηµείωσαν σηµαντική ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη
και οι δράσεις τους επιτρέπουν να επιτευχθούν φιλόδοξοι στόχοι σε τοµείς όπου η ευρωπαϊκή
δηµιουργικότητα και καινοτοµία έχουν καταστεί ουσιαστικές για την ανταγωνιστικότητα της
ενιαίας αγοράς σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, ιδίως σε θέµατα έρευνας. Ο διοικητικός
φόρτος, η καταγραφή σε άλλο κράτος, το βάρος της απόδειξης που επιβάλλεται στα ιδρύµατα
ενός κράτους µέλους το οποίο εγκαθίσταται σε άλλο κράτος µέλος της Ένωσης, οι δυσκολίες
συγκέντρωσης χρηµατοδοτικών πόρων σε διασυνοριακή βάση στο εσωτερικό της Ένωσης
αποτελούν εµπόδια τα οποία παρεµποδίζουν σήµερα την ανάπτυξη των ιδρυµάτων στην
Ευρώπη και για τα οποία ένας κανονισµός σχετικά µε το καταστατικό των ευρωπαϊκών
ιδρυµάτων θα αποτελούσε λύση.
- Η Επιτροπή θα προτείνει δηµόσια διαβούλευση (πράσινη βίβλος) σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής
εταιρείας και θα λάβει µέτρα µετά την έγκριση της έκθεσης αξιολόγησής της το 2012.
Οι συνεταιρισµοί κατέχουν ένα πολύ σηµαντικό µέρος στη δοµή και το δυναµισµό της
οικονοµίας. Επιπλέον, προτείνουν µηχανισµούς µοναδικής αλληλεγγύης µεταξύ των µελών
τους δηµιουργώντας στερεή µετοχική διάρθρωση που ευνοεί τη δηµιουργία ισχυρής οµάδας,
την κατοχή µετοχών από τους εργαζόµενους και τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις.
- Η Επιτροπή θα εκπονήσει το 2011 µελέτη σχετικά µε την κατάσταση των ενώσεων
αλληλασφάλισης σε όλα τα κράτη µέλη για να εξετάσει κυρίως τις διασυνοριακές
δραστηριότητές τους.
Οι ενώσεις αλληλασφάλισης είναι παρούσες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρότι η
σπουδαιότητά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πάνω από 120 εκατ. Ευρωπαίοι είναι, για
παράδειγµα, µέλη ενός ταµείου αλληλασφάλισης υγείας στην Ευρώπη. Στον τοµέα των
ασφαλίσεων και στον τοµέα των υπηρεσιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ο τοµέας
της αλληλασφάλισης αντιπροσωπεύει σηµαντικό µέρος της απασχόλησης.
Πρόταση αριθ. 38: Η Επιτροπή θα διεξάγει δηµόσια διαβούλευση (πράσινη
βίβλος) σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης. Θα διεξάγει επίσης δηµόσια
διαβούλευση σχετικά µε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση
της διαφάνειας της ενηµέρωσης από τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις
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κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και τον σεβασµό των δικαιωµάτων
του ανθρώπου. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην
ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών.
Είναι πρωταρχικής σηµασίας οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δείξουν τη µεγαλύτερη
υπευθυνότητα, τόσο έναντι των εργαζοµένων τους και των µετόχων τους όσο και έναντι της
κοινωνίας εν γένει. Η διακυβέρνησή τους θα πρέπει να βελτιωθεί ιδίως όσον αφορά τη
σύνθεση και πολυµορφία στα διοικητικά συµβούλια, συµπεριλαµβανοµένης της
εκπροσώπησης των γυναικών, τη µακροπρόθεσµη δέσµευση των µετόχων ή την κατοχή
µετοχών από εργαζόµενους. Για να ενισχυθεί τόσο η εταιρική διακυβέρνηση όσο και η
κοινωνική —και µάλιστα η κοινωνιακή— ευθύνη των επιχειρήσεων, ο προβληµατισµός θα
πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της διαφάνειας, ιδίως στους τοµείς των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και στα µέσα για τη βελτίωση της
λειτουργίας της επιχείρησης µε σκοπό να επιτευχθεί, ιδίως, µεγαλύτερη συµµετοχή των
εργαζοµένων, να βελτιωθούν οι σχέσεις µε τους µετόχους της και να διευκολυνθεί µια πιο
κατάλληλη αποτίµηση των επιχειρήσεων εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών αγορών.
2.5.

Μια ενιαία αγορά στην υπηρεσία των καταναλωτών

Για τους ευρωπαίους καταναλωτές, η ενιαία αγορά πρέπει να αντιπροσωπεύει µια
προστιθέµενη αξία παρέχοντάς τους ποικίλα αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα τα οποία, σε
µεγάλο βαθµό, αποτελούν προϋπόθεση για την κυκλοφορία ή την εργασία εντός της ενιαίας
αγοράς. Τέλος, οι εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν στους ευρωπαίους καταναλωτές
υψηλή προστασία έναντι κάθε κινδύνου συνδεόµενου µε την ποιότητα των παρεχόµενων
προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι καταναλωτές δεν διαθέτουν συχνά πληροφορίες που θα τους επέτρεπαν να επιλέγουν την
καλύτερη τιµή ή να προβαίνουν σε τεκµηριωµένη επιλογή των προϊόντων, διότι οι
πληροφορίες µπορεί να παρουσιάζονται κατά τρόπο που καθιστά τη σύγκριση δύσκολη και
ασαφή. Αυτό ισχύει ιδίως για τις διασυνοριακές προσφορές και τα έξοδα παράδοσης. Σήµερα,
ο καταναλωτής δεν διαθέτει για τις αγορές του όλα τα στοιχεία ώστε να προβεί σε
τεκµηριωµένη επιλογή. Η Επιτροπή θα διενεργήσει αξιολόγηση των υφιστάµενων πρακτικών
σε σχέση µε ιστότοπους σύγκρισης τιµών και θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές για τους
εν λόγω ιστότοπους βάσει των βέλτιστων πρακτικών και των εµπειριών των κρατών µελών.
Πρόταση αριθ. 39: Η Επιτροπή θα εκπονήσει το 2011 πολυετές σχέδιο
δράσης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εποπτείας της αγοράς. Επιπλέον,
σε συνεργασία µε τις τελωνειακές υπηρεσίες και τις εποπτικές αρχές των
αγορών των κρατών µελών, η Επιτροπή θα εκπονήσει το 2011
κατευθυντήριες γραµµές για τους τελωνειακούς ελέγχους στον τοµέα της
ασφάλειας των προϊόντων. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης αναθεώρηση
της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί
ένα συνεκτικό και αποτελεσµατικό πλαίσιο για την ασφάλεια των
καταναλωτικών αγαθών στην ΕΕ.
Οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν να προστατεύεται η υγεία τους και τα δικαιώµατά τους σε όλη
την ΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για απειλές ή για κινδύνους τους οποίους δεν µπορούν να
αντιµετωπίσουν µεµονωµένα. Για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, η Επιτροπή θα
ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ. Ο στόχος θα
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επιτευχθεί µέσω ενός σχεδίου δράσης το οποίο θα αρχίσει το 2011. Πρόκειται για την
ενίσχυση του συντονισµού των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, ώστε να διασφαλιστεί
ότι τα εµπορεύµατα που κυκλοφορούν ελεύθερα στην ενιαία αγορά είναι ασφαλή και
αξιόπιστα για τον καταναλωτή. Αυτό θα εγγυάται ισότιµες συνθήκες ανταγωνισµού, που θα
επιτρέπουν στις σοβαρές επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που
παρέχει µία αγορά 500 εκατ. καταναλωτών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει αναθεώρηση
της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ώστε να αναπτυχθεί ένα συνεκτικό και
αποτελεσµατικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών
στην ΕΕ.
Πρόταση αριθ. 40: Η Επιτροπή θα εγκρίνει νοµοθετική πρωτοβουλία για
την πρόσβαση σε ορισµένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, στις αρχές του
2011. Θα καλέσει επίσης τον τραπεζικό τοµέα να παρουσιάσει πρωτοβουλία
αυτορρύθµισης η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της
συγκρισιµότητας των τραπεζικών εξόδων έως το τέλος του 2011.
Οι πολίτες, και ιδίως οι φοιτητές, αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά το άνοιγµα τραπεζικών
λογαριασµών ή την απόκτηση κάρτας πληρωµής σε κράτος µέλος στο οποίο έχουν πρόσφατα
µετακοµίσει, ή στο οποίο δεν είναι κάτοικοι. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δικαιολογούν
την αρνητική αυτή στάση ισχυριζόµενα ότι ορισµένες κατηγορίες δυνητικών καταναλωτών
αντιπροσωπεύουν αυξηµένο κίνδυνο για µια τράπεζα και πρέπει, συνεπώς, να επιδείξουν
ιδιαίτερη προσοχή. Προβάλλουν επίσης το επιχείρηµα ότι δεν είναι σε θέση να σχηµατίσουν
µια ακριβή εικόνα του ιστορικού επιστροφής πίστωσης του δανειολήπτη. Ωστόσο, σε πολλές
περιπτώσεις, η άρνηση ανοίγµατος λογαριασµού δεν µπορεί να θεωρηθεί αντικειµενικά
δικαιολογηµένη και ανάλογη. Εξάλλου, η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα τραπεζικά
έξοδα αποτελεί µείζον εµπόδιο στον τοµέα των λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι
πελάτες δεν µπορούν να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα έξοδα των τραπεζικών
λογαριασµών τους, γεγονός που τους αποτρέπει από το να αλλάξουν λογαριασµό ώστε να
επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους. Οι καταναλωτές στα κράτη µέλη όπου τα τραπεζικά έξοδα
είναι περίπλοκα και αδιαφανή πληρώνουν συνεπώς υψηλότερα έξοδα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Μια
µεγαλύτερη διαφάνεια αποτελεί επίσης προϋπόθεση για διασυνοριακές συναλλαγές και την
επιτυχία της λειτουργίας του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ (SEPA). Μελέτη 224
τραπεζών, οι οποίες καλύπτουν το 81% της λιανικής τραπεζικής αγοράς όσον αφορά τις
καταθέσεις πελατών, εκτίµησε ότι 66% των ιστοτόπων τους στο διαδίκτυο απαιτούσαν
συµπληρωµατικές πληροφορίες για τον καθορισµό του κόστους τραπεζικού λογαριασµού. Η
µελέτη αυτή κατέδειξε επίσης ότι οι διαφορές µεταξύ των τιµών των τραπεζικών
λογαριασµών, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ πιο σηµαντικές από εκείνες
άλλων υπηρεσιών.
Πρόταση αριθ. 41: Η Επιτροπή θα προτείνει, έως τον Φεβρουάριο 2011,
οδηγία που αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης ενιαίας αγοράς
για την ενυπόθηκη πίστωση µε υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών.
Η αγορά των λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ένας τοµέας από τον οποίο δεν
µπορούν να επωφεληθούν ακόµη πλήρως οι καταναλωτές. Συχνά είναι διστακτικοί όταν
πρόκειται να αλλάξουν πάροχο υπηρεσιών ή διαθέτουν πολύ λίγες πληροφορίες για να
µπορούν να συγκρίνουν τις διαθέσιµες προσφορές. Οι δυσκολίες αυτές τείνουν να αυξάνουν
όταν η αναζήτηση γίνεται πέρα από τα σύνορα. Παράλληλα µε τις διαρθρωτικές
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µεταρρυθµίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, οι µεταρρυθµίσεις
πρέπει να συνεχιστούν για να αυξηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις λιανικές
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Τα εµπόδια αυτά αποτελούν µέρος εκείνων που πλήττουν
περισσότερο τους πολίτες στην καθηµερινότητά τους. Οι ευρωπαϊκές ενυπόθηκες αγορές
είναι ζωτικής σηµασίας για εκατοµµύρια ευρωπαίους πολίτες: ένα ενυπόθηκο δάνειο
αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές χρηµατοπιστωτικές αποφάσεις στη ζωή, δηµιουργώντας
οικονοµική δέσµευση πολλών δεκαετιών. Η ανεύθυνη συµπεριφορά εκ µέρους των φορέων
µπορεί να δηµιουργήσει ρήγµα στα θεµέλια του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε
αποτέλεσµα δυνάµει σοβαρές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Η ολοκλήρωση των
ενυπόθηκων αγορών παραµένει επίσης περιορισµένη. Το επίπεδο απευθείας διασυνοριακού
δανείου παραµένει χαµηλό και εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικές αποκλίσεις µεταξύ
των κρατών µελών όσον αφορά τις τιµές, την επιλογή των προϊόντων και τις προσεγγίσεις
στις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως οι µη
τραπεζικοί δανειοδότες και οι µεσίτες πιστώσεων. Οι πιστωτές και οι µεσίτες πιστώσεων
αντιµετωπίζουν εµπόδια τα οποία τους εµποδίζουν να ασκήσουν επιχειρηµατικές
δραστηριότητες σε άλλο κράτος µέλος ή αυξάνουν κατά τρόπο δυσανάλογο το κόστος τους.
Οµοίως, οι πολίτες αντιµετωπίζουν εµπόδια όταν επιθυµούν να συνάψουν ενυπόθηκη
πίστωση σε άλλο κράτος µέλος, ή ακόµη από έναν δανειοδότη ο οποίος είναι εγκατεστηµένος
στο ίδιο κράτος µέλος για την απόκτηση ακινήτου που βρίσκεται αλλού στην ΕΕ και συχνά
το αίτηµά τους για πίστωση απορρίπτεται. Η αναζήτηση καλύτερης τιµής ή προϊόντος σε
διαφορετικά κράτη µέλη είναι επίσης δύσκολη και µάλιστα αδύνατη λόγω της έλλειψης
συγκρίσιµων πληροφοριών Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών ενυπόθηκης πίστης θα
προωθούσε τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και θα συνεπαγόταν σηµαντικά οφέλη για
τους καταναλωτές. Αυτό θα οδηγούσε σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των ενυπόθηκων
δανειστών και στη διαθεσιµότητα µεγαλύτερου φάσµατος προϊόντων.
Πρόταση αριθ. 42: Η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση, έως το τέλος του
2010, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισµό και στην κατάργηση των
φορολογικών εµποδίων µε τα οποία βρίσκονται ακόµη αντιµέτωποι οι
ευρωπαίοι πολίτες.
Ορισµένα εµπόδια τα οποία παρεµποδίζουν τους πολίτες από το να µπορούν να
µετακινούνται, να εγκαθίστανται και να προµηθεύονται ελεύθερα αγαθά και υπηρεσίες σε
ολόκληρη την ΕΕ οφείλονται σε φορολογικά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά ενδέχεται να
συνίστανται σε δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση απαλλαγής από τη διπλή φορολόγηση,
λόγω του περιορισµένου πεδίου εφαρµογής των συµβάσεων σε θέµατα διπλής φορολόγησης
ή της απουσίας τέτοιων συµβάσεων, λόγω φορολογικών κανόνων που εισάγουν διακρίσεις
και αλληλεπικαλύψεων µεταξύ διαφόρων φορολογικών συστηµάτων, καθώς και σε δυσκολίες
που αφορούν τη φορολογική νοµοθεσία δύο ή περισσότερων κρατών µελών, και σε
δυσκολίες σε σχέση µε αιτήµατα µείωσης φόρου ή φορολογικές επιστροφές σε άλλο κράτος
µέλος. ∆υσκολίες µπορούν να προκύψουν ειδικότερα για τους διασυνοριακούς εργαζόµενους,
στους τοµείς της φορολογίας αυτοκινήτων και της φορολογίας των συντάξεων και των
κληρονοµιών.
Πρόταση αριθ. 43: Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2012 πρόταση τροποποίησης
του κανονισµού όσον αφορά τα δικαιώµατα των επιβατών αεροπορικών
µεταφορών, ιδίως βάσει των συνεπειών από την πρόσφατη κρίση που
προέκυψε λόγω της έκρηξης του ισλανδικού ηφαιστείου και, σε περίπτωση
έγκρισης της νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε τον οδικό τοµέα (λεωφορεία
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και πούλµαν), θα εκδώσει ανακοίνωση για τα δικαιώµατα των επιβατών σε
όλους τους τρόπους µεταφοράς.
Παρά την ισχύουσα νοµοθεσία, ιδίως για τους τοµείς των αεροµεταφορών, των
σιδηροδροµικών µεταφορών και σύντοµα των θαλάσσιων µεταφορών, τα δικαιώµατα των
επιβατών ποικίλλουν ακόµη ανάλογα µε τον επιλεγόµενο τρόπο µεταφοράς και δεν τηρούνται
πάντοτε εκ µέρους των φορέων. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης του
ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά και θίγει τον στόχο διασφάλισης επαρκώς ενιαίου
επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών, προς το συµφέρον των πολιτών αλλά και της ευρωπαϊκής
οικονοµίας στο σύνολό της.
3.

∆ΙΑΛΟΓΟΣ,

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

Η ενιαία αγορά δεν αποτελεί ιδιοκτησία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων ή ορισµένων
µεγάλων πανευρωπαϊκών οµίλων: οικοδοµείται από κάθε Ευρωπαίο ο οποίος σε
καθηµερινή βάση εργάζεται, εξοικονοµεί, αγοράζει, επενδύει... Η οικοδόµηση και η
χρησιµοποίηση της ενιαίας αγοράς εξαρτώνται πράγµατι από όλους τους Ευρωπαίους!
Βασική φιλοδοξία της εν λόγω Πράξης είναι να προτείνει ένα νέο πλαίσιο διαλόγου ώστε να
καταστούν ο προβληµατισµός και η εφαρµογή των κειµένων στην υπηρεσία αυτών των
Ευρωπαίων: στον ρόλο της µε την υποβολή προτάσεων, την παροχή κινήτρων και την παροχή
ενός χώρου για διάλογο και συζητήσεις, η Επιτροπή δεσµεύεται να ξαναδώσει νόηµα στην
ενιαία αγορά ώστε να προσφέρει περισσότερα στους Ευρωπαίους. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα αποφασίσουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους,
για τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν όσον αφορά τα κράτη.
Ωστόσο, η Πράξη αυτή για την ενιαία αγορά δεν µπορεί να επιτύχει εάν η εν λόγω διαδικασία
υποβολής προτάσεων, λήψης αποφάσεων, εφαρµογής και παρακολούθησης δεν ανοίξει
περισσότερο και σε προγενέστερο στάδιο στους άλλους εταίρους.
Πολλές πτυχές αυτής της Πράξης, για παράδειγµα τα µέτρα που αφορούν τις δηµόσιες
υπηρεσίες ή τις φορολογικές πτυχές, άπτονται του πεδίου αρµοδιοτήτων των κρατών µελών
και των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεών τους. Αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος
για τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές όλων των επιπέδων πρέπει να εµπλέκονται
και να συµµετέχουν πλήρως στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, σε συντονισµό µε την
ενεργό συµµετοχή τους στην πολιτική συνοχής.
Η εν λόγω Πράξη για την Ενιαία αγορά αντανακλά την ισχυρή βούληση του Προέδρου
Barroso να δώσει µεγαλύτερη ευκαιρία στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και να εφαρµόσει
κατά τρόπο λειτουργικό τις κύριες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
έκθεσης του Mario Monti. Η Πράξη αυτή δεσµεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
επίτευξη αποτελεσµάτων, την άρση των εµποδίων για την προετοιµασία του µέλλοντος και
την ενίσχυση της Ευρώπης για την αντιµετώπιση των προκλήσεων.
Αναµφισβήτητα, η Πράξη αυτή και η εφαρµογή της θα χαρακτηριστούν από µια ισχυρή
βούληση διεξαγωγής διαλόγου, σύναψης εταιρικών σχέσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και
αντικειµενικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τους.
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Η επιρροή δεν µπορεί να επιβληθεί µε νόµους και διατάγµατα, οικοδοµείται. Για τον λόγο
αυτό η Επιτροπή δεν θα αποφύγει καµία συζήτηση, ακόµη και τις πιο δύσκολες: τα
ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές,
την κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα και τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τις ενώσεις
κ.λπ. σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Η Πράξη αυτή προτείνει 50 δράσεις µε στόχους που καθορίζονται σε χρονοδιάγραµµα για τις
φάσεις διαβούλευσης στις οποίες θα προβεί η Επιτροπή σύµφωνα µε τις αρχές της έξυπνης
ρύθµισης. Με διαφάνεια και αίσθηµα ευθύνης, η Επιτροπή καλεί καθέναν από τους
εταίρους της να προετοιµάσει αυτές τις φάσεις διαλόγου, να υποβάλει τις παρατηρήσεις
του και να αναλάβει την ευθύνη για το µέλλον της µεγάλης ενιαίας αγοράς µας.
Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει τον ρόλο της στην εποπτεία και την
αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών της ενιαίας αγοράς. Έχει επίγνωση των
προσπαθειών που ζητείται να καταβάλουν τα κράτη µέλη για να οδηγηθούν προς µία πιο
ενωµένη και ανταγωνιστική αγορά. Θα είναι ανοικτή στις διαβουλεύσεις αλλά θα παραµείνει
επιφυλακτική όσον αφορά τους στόχους.
Πρόταση αριθ. 44: Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργαστούν για να
συνεχιστεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενισχύοντας τη διαδικασία
αξιολόγησης του κεκτηµένου, ιδίως βάσει της διαδικασίας «αµοιβαίας
αξιολόγησης» της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία εφαρµόζεται επί του
παρόντος από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Η εµπειρία από τη
διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα
επεκταθεί και σε άλλες βασικές νοµοθεσίες της ενιαίας αγοράς.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη δραστηριότητα αξιολόγησης στηριζόµενη στην αξιοποίηση των
συγκεκριµένων εµπειριών, δοκιµάζοντας και ενισχύοντας τις συνέργειες µεταξύ των
υφιστάµενων µέσων (εποπτεία της αγοράς, τοµεακές έρευνες, πίνακας ανακοινώσεων των
καταναλωτών κ.λπ.). Προς τον σκοπό αυτό, θα καταρτίζει τακτικά κατάλογο ("Top 20") των
προσδοκιών των φορέων της ενιαίας αγοράς (επιχειρήσεων, καταναλωτών, εργαζόµενων,
φοιτητών, συνταξιούχων). Ο κατάλογος αυτός θα αποτελεί βαρόµετρο της κατάστασης της
ενιαίας αγοράς και της λειτουργίας της στην πράξη.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά την κατάσταση της ενιαίας αγοράς σε συνεργασία
µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς διοργανώνοντας κάθε έτος µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ένα Φόρουµ της ενιαίας αγοράς, µε τη συµµετοχή των άλλων θεσµικών
οργάνων, των εκπροσώπων των κρατών µελών (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), των εθνικών κοινοβουλίων, των πολιτών και των
ενδιαφεροµένων µερών. Το πρώτο φόρουµ θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το 2011.
Πρόταση αριθ. 45: Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, στις αρχές του 2011,
στρατηγική για την επέκταση του συστήµατος πληροφόρησης της
εσωτερικής αγοράς (IMI) σε άλλους νοµοθετικούς τοµείς το 2011, µε στόχο
να δηµιουργηθεί ένα πραγµατικό ηλεκτρονικό δίκτυο «face to face» των
ευρωπαϊκών διοικήσεων. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει το αντικείµενο
νοµοθετικής πρότασης.
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Το σύστηµα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI) έχει σχεδιαστεί ως ένα ευέλικτο
εργαλείο στήριξης της διοικητικής συνεργασίας προς όφελος των διαφόρων τοµεακών
νοµοθεσιών. Επί του παρόντος χρησιµοποιείται για την οδηγία σχετικά µε τα επαγγελµατικά
προσόντα και για την οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες. Για την πλήρη αξιοποίηση του
δυναµικού της IMI, πρέπει να αναπτυχθεί µια σαφής στρατηγική ώστε να επεκταθεί η IMI σε
άλλους τοµείς και να δηµιουργηθούν συνέργειες µεταξύ της IMI και άλλων εργαλείων
τεχνολογιών πληροφοριών. Η στρατηγική θα αναπτυχθεί λεπτοµερώς στην ανακοίνωση της
Επιτροπής. Το βασικό εµπόδιο για την επέκταση της IMI είναι η απουσία νοµικής βάσης η
οποία θα ικανοποιεί πλήρως τους υπεύθυνους της προστασίας δεδοµένων σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο. Για τη διευθέτηση αυτού του προβλήµατος, θα συζητηθεί η δυνατότητα
εκπόνησης πρότασης κανονισµού. Η πρόταση θα θεσπίζει τους κανόνες διαχείρισης
δεδοµένων και άλλους όρους για τη χρησιµοποίηση της IMI, και θα καθιστά δυνατή τη
συνεργασία στους τοµείς όπου αυτή είναι αναγκαία για την εφαρµογή του δικαίου της
εσωτερικής αγοράς, αλλά που δεν προβλέπεται ρητά από το ισχύον δίκαιο.
Πρόταση αριθ. 46: Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 πρωτοβουλία για τη
χρήση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στην ΕΕ. Η
Επιτροπή θα εκδώσει επίσης σύσταση το 2011 σχετικά µε το δίκτυο
εναλλακτικών
συστηµάτων επίλυσης των διαφορών για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στο
να διασφαλιστεί ότι θα καθιερωθούν απλά εξωδικαστικά µέσα προσφυγής
και µε καλή σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας για την εξέταση των
διασυνοριακών διαφορών κατανάλωσης. Έως το 2012, η Επιτροπή θα
προτείνει ένα επιγραµµικό ευρωπαϊκό σύστηµα επίλυσης διαφορών για τις
ψηφιακές συναλλαγές. Η Επιτροπή θα διεξάγει εξάλλου το 2010-2011
δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή προσέγγιση συλλογικών
προσφυγών, ώστε να προσδιοριστούν οι όροι που θα µπορούσαν να
ενταχθούν στο νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις έννοµες
τάξεις των κρατών µελών.
Εάν επιθυµούµε οι καταναλωτές να µπορούν να κάνουν τις αγορές τους έχοντας πλήρη
εµπιστοσύνη σε άλλο κράτος µέλος και να επωφελούνται από τα δικαιώµατα που τους
παρέχει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση
προβλήµατος θα µπορούν να αποζηµιωθούν. ∆ικαιώµατα που δεν µπορούν να τηρούνται
στην πράξη είναι άνευ αξίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις πρόσφατης έρευνας, οι ζηµίες που
προκαλούνται στους ευρωπαίους καταναλωτές λόγω προβλήµατος που αφορά αγορασθέν
αγαθό ή υπηρεσία ανέρχονται στο 0,3% του ευρωπαϊκού ετήσιου ΑΕΠ. Οι εναλλακτικοί
τρόποι επίλυσης των διαφορών και παροχής βοήθειας σε περίπτωση καταγγελιών, όπως τα
ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, µπορούν να επιφέρουν µία εύκολη, ταχεία και φθηνή λύση
για τους καταναλωτές και διατηρούν τις σχέσεις των επιχειρήσεων µε την πελατεία τους.
Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις δεν είναι αρκετά ενήµεροι για τα εναλλακτικά
υφιστάµενα συστήµατα επίλυσης των διαφορών και τέτοιου είδους συστήµατα δεν υπάρχουν
σε πολλούς τοµείς. Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, για παράδειγµα, οι
καταναλωτές συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προσφύγουν σε δαπανηρές και
επαχθείς δικαστικές διαδικασίες. Σε ορισµένα κράτη µέλη δεν υπάρχουν εξωδικαστικοί
µηχανισµοί επίλυσης των διαφορών. Επιπλέον, οι υφιστάµενοι µηχανισµοί δεν έχουν
καταδείξει µέχρι σήµερα ότι ήταν ικανοποιητικά αποτελεσµατικοί σε διασυνοριακή βάση.
Είναι συνεπώς ανάγκη να καλυφθούν τα κενά στη γεωγραφική και τοµεακή κάλυψη του
δικτύου FIN-NET. Επιπλέον, δεν είναι πάντοτε εύκολο να ασκείται συλλογική προσφυγή,
είτε ενώπιον των δικαστηρίων είτε σε εξωδικαστικό πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις µπορούν να
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υποστούν στρεβλώσεις ανταγωνισµού εάν δεν υφίστανται ισότιµοι όροι ανταγωνισµού.
∆υνατότητες να πραγµατοποιηθούν οικονοµίες κλίµακας σε συνδυασµό µε προσφυγές
χάνονται. Η βελτίωση των εναλλακτικών µηχανισµών επίλυσης των διαφορών µεταξύ
καταναλωτών και επιχειρήσεων, ιδίως στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, θα
είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, θα ενίσχυε την εµπιστοσύνη
των καταναλωτών και θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.
Πρόταση αριθ. 47: Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα
αναπτύξει µια πιο αποφασιστική πολιτική για την τήρηση των κανόνων της
ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή δεσµεύεται να προετοιµάσει σχέδια µεταφοράς
στο εθνικό δίκαιο και σχέδια πινάκων αντιστοιχίας για τις νοµοθετικές
προτάσεις που προβλέπονται στην Πράξη και να µειώσει τη µέση διάρκεια
εξέτασης των φακέλων παράβασης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να
µειώσουν το έλλειµµά τους ως προς τη µεταφορά των οδηγιών της ενιαίας
αγοράς στο εσωτερικό δίκαιο σε 0,5% και να κοινοποιήσουν τους πίνακες
αντιστοιχίας τους µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.
Σηµαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλλονται για την
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών στη διαχείριση
της ενιαίας αγοράς, ιδίως µε την εφαρµογή της «σύστασης για τις εταιρικές σχέσεις» του
200923. Οι συνεχιζόµενες προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της εφαρµογής
των κανόνων της ενιαίας αγοράς απέφεραν τους καρπούς τους, όπως δείχνει, για παράδειγµα,
το χαµηλό επίπεδο του µέσου ελλείµµατος µεταφοράς στην εθνική νοµοθεσία στον τελευταίο
πίνακα ανακοινώσεων της εσωτερικής αγοράς24.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, ωστόσο, πέρα από την προθεσµία που προβλέπεται στις
οδηγίες, απαιτούνται κατά µέσο όρο επτά επιπλέον µήνες έως ότου µεταφερθούν πλήρως στο
εθνικό δίκαιο25. Οι στατιστικές που δηµοσιεύθηκαν αναφέρουν 36% καθυστερήσεις για το
2008 στη γνωστοποίηση των µέτρων µεταφοράς, 31% καθυστερήσεις για το 2009 και 30%
καθυστερήσεις για το 201026. Υπάρχουν ωστόσο κενά, ιδίως το γεγονός ότι η εθνική
νοµοθεσία δεν είναι πάντοτε σύµφωνη µε τις οδηγίες τις οποίες µεταφέρει στο εθνικό δίκαιο.
Το µάκρος των επίσηµων διαδικασιών επί παραβάσει τις οποίες κινεί η Επιτροπή και οι
σηµαντικές καθυστερήσεις στην εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου από τις εθνικές
αρχές συνιστούν επίσης προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Είναι επίσης αναγκαίο
να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στα ζητήµατα εφαρµογής των κανόνων τη στιγµή της
εκπόνησής τους και της αξιολόγησής τους ή/και της τροποποίησής τους. Η Επιτροπή θα
αναπτύξει µέσα στήριξης, για παράδειγµα µε τη συστηµατική κατάρτιση σχεδίων µεταφοράς
για τις νοµοθετικές προτάσεις που αναφέρονται στην Πράξη. Τα σχέδια αυτά θα βοηθήσουν
στο να δοθεί προσοχή στις δυσκολίες µεταφοράς σε πρώιµο στάδιο.
Απαιτείται µια ανανεωµένη προσπάθεια στην εφαρµογή και την τήρηση των κανόνων· ακόµη
περισσότερο γιατί πρόκειται για µια σηµαντική προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της
ενιαίας αγοράς, διότι οι κανόνες πρέπει να είναι ο ίδιοι για όλους. Αυτό προϋποθέτει µια
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Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς (2009/524/ΕΚ) της 29ης Ιουνίου 2009.
Βλ. Πίνακα ανακοινώσεων της εσωτερικής αγοράς, αριθ. 21.
Βλ. Πίνακα ανακοινώσεων της εσωτερικής αγοράς, αριθ. 21.
Αριθµητικά στοιχεία τα οποία βασίζονται στον αριθµό διαδικασιών παράβασης που κινήθηκαν βάσει
δεδοµένων που διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_fr.htm
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στέρεα εταιρική σχέση και αποφασιστική συνεργασία µε τα κράτη µέλη ώστε να συνεχιστεί η
µείωση του ελλείµµατος µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Απαιτείται η ανάληψη αµοιβαίας
δέσµευσης για την επαλήθευση της συµφωνίας του εθνικού δικαίου µε τις πιο σηµαντικές
ρυθµίσεις της ενιαίας αγοράς, χάρη στη συστηµατική χρήση πινάκων αντιστοιχίας στους
οποίους πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Οι πίνακες αυτοί θα
διαβιβάζονται από την Επιτροπή στα κράτη µέλη για κάθε νέα οδηγία προτεραιότητας που
περιέχεται στην Πράξη. Πρέπει επίσης να αναληφθούν κοινές προσπάθειες για την
επιτάχυνση των διαδικασιών επί παραβάσει της Επιτροπής και τη συµµόρφωση µε τις
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου καθορίζοντας από κοινού φιλόδοξους στόχους καθώς και για την
ανάπτυξη της σηµαντικής ρύθµισης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών όπως
το SOLVIT και το EU-PILOT.
Πρόταση αριθ. 48: Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη διαβούλευση και το διάλογο
µε την κοινωνία των πολιτών κατά την προετοιµασία και την εφαρµογή των
κειµένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο να λαµβάνονται υπόψη οι
απόψεις των καταναλωτών, των ΜΚΟ, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων,
των αποταµιευτών, των χρηστών και των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται πριν από την έγκριση
των προτάσεων και ιδίως όσον αφορά τις εργασίες των οµάδων
εµπειρογνωµόνων.
Η πολιτική της ενιαίας αγοράς δεν µπορεί παρά να εµπλουτιστεί από τη συµβολή ενός ευρέος
φάσµατος ενδιαφεροµένων µερών. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι επαγγελµατίες των σχετικών
τοµέων αποτελούν µόνο µικρό µέρος της συµβολής που δέχεται η Επιτροπή. Η άποψη των
καταναλωτών, των µικροεπενδυτών, των µικρών επιχειρήσεων, των εκπροσώπων των
µισθωτών, των ΜΚΟ και των εκπρόσωπων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µπορεί
να είναι εποικοδοµητική για την εφαρµογή των µέτρων επιτόπου, και να βοηθήσει να
προσδιοριστεί κατά πόσον οι προτεινόµενες πολιτικές µπορούν συγκεκριµένα να
συνεισφέρουν περισσότερα στους πολίτες.
Πρόταση αριθ. 49: Το 2010, η Επιτροπή θα συνεχίσει την προώθηση µιας
µονοαπευθυντικής θυρίδας η οποία παρέχει στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις πληροφορίες και πρόσβαση στην υπηρεσία συνδροµής για τα
δικαιώµατα που τους παρέχει η ενιαία αγορά, µέσω διαδικτύου, τηλεφώνου,
ή προσωπικής επαφής, αναπτύσσοντας τη διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη
σου» και συντονίζοντάς την καλύτερα µε την «Europe Direct». Η Επιτροπή
θα ενισχύσει επίσης τις εταιρικές σχέσεις µε τα κράτη µέλη ώστε οι
πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες και τις εθνικές διαδικασίες να
διατίθενται επίσης µέσω αυτής της µονοαπευθυντικής θυρίδας.
Πολλές εκθέσεις δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν καλά τα δικαιώµατά τους και δεν
ξέρουν προς τα πού να στραφούν ώστε να τα ασκήσουν σε περίπτωση προβλήµατος παρά την
πληθώρα επίσηµων πηγών πληροφοριών και συστηµάτων συνδροµής που έχουν
δροµολογηθεί από την Επιτροπή. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση αυτή, η πύλη «Η Ευρώπη
σου» σχεδιάστηκε εκ νέου ως µονοαπευθυντική θυρίδα και οι διαθέσιµες πληροφορίες
επανασυντάχθηκαν από την άποψη των χρηστών. Ο στόχος κατά τους προσεχείς µήνες είναι
να γίνει γνωστή στους Ευρωπαίους και να προστεθεί στις διαθέσιµες πληροφορίες για να
καταστεί ακόµη πιο χρήσιµη, ιδίως παρέχοντας εθνικές πληροφορίες (συγκεκριµένη
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κατάσταση σε κάθε κράτος µέλος, απαιτούµενες διατυπώσεις, τοπικές επαφές κ.λπ.). Αυτό
δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συνεργασία µε τα κράτη µέλη.
Πρόταση αριθ. 50: Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη θα
ενισχύσει τα άτυπα εργαλεία επίλυσης προβληµάτων, ιδίως παγιώνοντας και
ενισχύοντας το σχέδιο «EU Pilot», το δίκτυο SOLVIT και τα δίκτυα των
ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών. Όσον αφορά το SOLVIT, βάσει
αξιολόγησης που διενεργήθηκε το 2010, η Επιτροπή θα διατυπώσει
συγκεκριµένες προτάσεις το 2011. Μακροπρόθεσµα, θα εξετάσει τους όρους
ενδεχόµενης συµπληρωµατικής ανάπτυξης των εν λόγω εργαλείων και
άλλων εναλλακτικών µηχανισµών επίλυσης των διαφορών, αναπτύσσοντας
στενότερους δεσµούς µεταξύ τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι
µακροπρόθεσµα θα µπορούν να εξετάζουν αποτελεσµατικότερα όλα τα
προβλήµατα που συνδέονται µε την ενιαία αγορά.
Μετά από 8 έτη λειτουργίας του SOLVIT, ο αριθµός των περιπτώσεων που εξετάστηκαν έχει
υπερδεκαπλασιαστεί και τα κέντρα καλούνται να εξετάζουν τελείως διαφορετικές
περιπτώσεις, υπερβαίνοντας ενίοτε την αυστηρή εντολή που τους έχει ανατεθεί. Για τη
διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του δικτύου στο µέλλον, πρέπει να διεξαχθούν
συζητήσεις τόσο για την εντολή του SOLVIT, όσο και για τα µέσα διασφάλισης της
ποιότητας των επιδόσεών του και τις σχέσεις του µε άλλα εργαλεία επίλυσης προβληµάτων.
Οι συζητήσεις αυτές θα καταστήσουν δυνατό να σηµειωθεί πρόοδος µακροπρόθεσµα πέρα
από το SOLVIT, προς µία κατάσταση όπου θα υπάρχει ένα ταχύ και άτυπο σύστηµα επίλυσης
διαφορών για κάθε πρόβληµα που συναντά ένας πολίτης ή µια επιχείρηση στην ενιαία αγορά.
Όσον αφορά το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, θα αποτελέσει αντικείµενο
αξιολόγησης που θα καταλήξει το 2011 σε συγκεκριµένες προτάσεις που αποσκοπούν στην
περαιτέρω εξέλιξή του. Το σχέδιο «EU Pilot», από την πλευρά του, αποσκοπεί στη
διασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την ταχύτερη επίλυση των
προβληµάτων κατά την εφαρµογή του δικαίου της ενιαίας αγοράς, χωρίς προσφυγή σε
διαδικασίες παράβασης. Η ποικιλία και ο όγκος των προβληµάτων που υπάρχουν απαιτούν να
ενισχυθεί αυτή η πρωτοβουλία. Η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία για την επέκταση της
κάλυψης του σχεδίου από 24 σε 27 κράτη µέλη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Φιλοδοξία αυτής της Πράξης είναι η ανανέωση της Πράξης εµπιστοσύνης µεταξύ των
Ευρωπαίων και της µεγάλης αγοράς τους, ώστε να καταστεί ένα εργαλείο στην υπηρεσία της
ανάπτυξης και να µας επιτρέψει να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις.
Πρώτ’ απ’ όλα η Επιτροπή προτείνει µια σφαιρική προσέγγιση: ενίσχυση της κοινωνικής
οικονοµίας της αγοράς θέτοντας τις επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους εκ νέου στο επίκεντρο
της ενιαίας αγοράς για να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη· ανάπτυξη των πολιτικών αγοράς
στην υπηρεσία της διατηρήσιµης και ισότιµης ανάπτυξης· καθιέρωση των εργαλείων χρηστής
διακυβέρνησης, του διαλόγου, της εταιρικής σχέσης και της αξιολόγησης. Η συνολική αυτή
προσέγγιση απαιτεί συντονισµό των εργασιών της Επιτροπής και άλλων θεσµικών οργάνων,
καθώς και ενίσχυση της παρακολούθησης. Αυτό δεν θα επηρεάσει τους µηχανισµούς
παρακολούθησης που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της
στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Πρόκειται επίσης για µια συλλογική προσέγγιση που δεσµεύει την Επιτροπή, αλλά επίσης το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στον ρόλο τους και µε τις δικές τους διαδικασίες. Το
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Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών θα ανοίξουν το
πεδίο των συζητήσεων προς τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους, τους
κοινωνικούς ή οικονοµικούς εταίρους, τις ενώσεις και τους παράγοντες της κοινωνίας των
πολιτών. Επιπλέον, η Πράξη για την Ενιαία αγορά θα συζητιέται τους προσεχείς µήνες σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Μεταφρασµένη στις γλώσσες όλων των κρατών µελών, η εν λόγω
Πράξη θα απευθύνεται σε όλα τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις περιφερειακές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των άκρως
απόκεντρων περιφερειών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους και στους οικονοµικούς και
κοινωνικούς φορείς και στην κοινωνία των πολιτών. Ειδικά µέσα ενηµέρωσης θα τεθούν στη
διάθεση των ενδιαφερόµενων µερών.
Έτσι θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µιας πραγµατικά ευρωπαϊκής δηµόσιας
συζήτησης όσον αφορά τις προκλήσεις της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς µε υψηλό
βαθµό ανταγωνιστικότητας.
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την
ανάκαµψη της ενιαίας αγοράς, και ιδίως, µε τα 50 µέτρα που προτείνονται στο παρόν
έγγραφο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/smact. Συγκεκριµένα
µέσα πληροφόρησης θα τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερόµενων µερών.
Παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Επιτροπή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011 το
αργότερο. Βάσει των απαντήσεων που θα λάβει, η Επιτροπή θα προτείνει τα άλλα θεσµικά
όργανα να συµφωνήσουν στην οριστική έκδοση αυτής της Πράξης.
Οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν θα δηµοσιευθούν στο διαδίκτυο. Είναι σηµαντικό να
διαβάσετε την ειδική δήλωση περί της προστασίας προσωπικών δεδοµένων που περιέχεται
στον προαναφερόµενο ιστότοπο, προκειµένου να ενηµερωθείτε για το πώς θα
χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά δεδοµένα και οι απόψεις σας.
Στο τέλος αυτής της δηµόσιας συζήτησης και βάσει των συµπερασµάτων που θα συναχθούν,
η Επιτροπή επιθυµεί να δεσµευθούν όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, στις αρχές του 2011,
ώστε να καταστεί η εν λόγω Πράξη και τα 50 µέτρα που περιέχονται σ’ αυτή το οριστικό
πολιτικό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2011-2012. Η υλοποίησή της θα επιτρέψει να
χαρακτηριστεί δυναµικά η 20ή επέτειος της ενιαίας αγοράς στο τέλος του 2012.
Η υλοποίηση το 2012 των πρωτοβουλιών που περιέχονται στην Πράξη θα είναι η στιγµή της
αξιολόγησης της εφαρµογής της και των αποτελεσµάτων που αφορούν τη διατηρήσιµη
ανάπτυξη και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των Ευρωπαίων στην ενιαία αγορά. Για την
αξιολόγηση αυτών των αποτελεσµάτων, θα αναπτυχθούν δείκτες, οι οποίοι θα µπορούν για
παράδειγµα να µετρούν:
– την εξέλιξη του κόστους για τη χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας·
– την ποσότητα των αγαθών που αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών µεταξύ των κρατών
µελών σε ποσοστό του ΑΕΠ της ΕΕ·
– το µερίδιο των διασυνοριακών υπηρεσιών σε ποσοστό του ΑΕΠ της ΕΕ και του αριθµού
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος από το κράτος µέλος
κύριας εγκατάστασής τους·
– τον αριθµό των δηµόσιων αρχών που είναι διασυνδεδεµένες µέσω του συστήµατος
πληροφοριών για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), και τον αριθµό των ερωτήσεων που
εισήχθησαν· και
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– το ποσοστό των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν επιγραµµικά σε άλλη χώρα.
Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα σχεδιάσει µια δεύτερη φάση εµβάθυνσης της
ενιαίας αγοράς επ’ ευκαιρία της οποίας θα µπορούν να εντοπιστούν και άλλες πηγές
ανάπτυξης και εµπιστοσύνης, σε µια ανανεωµένη ενιαία αγορά. Προς τον σκοπό αυτό, η
Επιτροπή θα διενεργήσει εις βάθος εργασία έρευνας, µελέτης και ανάλυσης.
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1. Ισχυρή, διατηρήσιµη και ισότιµη ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις
1.1 Προώθηση και προστασία της δηµιουργίας
Πρόταση αριθ. 1

Ένωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την Χωρίς
έγκριση των προτάσεων για το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γλωσσικό προθεσµία καινοτοµίας
καθεστώς του και το ενιαίο σύστηµα για την επίλυση των διαφορών. Στόχος είναι τα πρώτα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ να απονεµηθούν το 2014.

Πρόταση αριθ. 2

Η Επιτροπή θα προτείνει οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής 2011
ιδιοκτησίας το 2011, ώστε να ανοίξει την πρόσβαση στα επιγραµµικά περιεχόµενα βελτιώνοντας τη
διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης οδηγία για τα ορφανά έργα.

Πρόταση αριθ. 3

Η Επιτροπή θα προτείνει το 2010 σχέδιο δράσης κατά της παραποίησης/αποµίµησης και της 2010/2011 Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πειρατείας, το οποίο θα περιέχει νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέτρα. Επιπλέον, το 2011 θα
πολιτική
υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις, ιδίως για την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου στις ανάγκες
που δηµιουργούνται από την ανάπτυξη του διαδικτύου καθώς και για την ενίσχυση της δράσης των
τελωνείων στον τοµέα αυτό και θα επανεξετάσει τη στρατηγική της για την εφαρµογή των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα τρίτα κράτη.

Ψηφιακό
θεµατολόγιο για
την Ευρώπη

1.2 Προώθηση νέων προσεγγίσεων για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη
Πρόταση αριθ. 4

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργαστούν για να συνεχιστεί η ανάπτυξη της εσωτερικής 2011
αγοράς των υπηρεσιών βάσει της διαδικασίας «αµοιβαίας αξιολόγησης» της οδηγίας για τις
υπηρεσίες, η οποία εφαρµόζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Η Επιτροπή
θα υποδείξει το 2011 τα συγκεκριµένα µέτρα προς τον σκοπό αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των
µέτρων στον τοµέα των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Πρόταση αριθ. 5

Η Επιτροπή θα αναλάβει έως το τέλος του 2011 πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του 2011
ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα επικεντρωθούν κυρίως
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές στην ψηφιακή οικονοµία. Θα περιέχουν
ανακοίνωση για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου και, επιπλέον, κατευθυντήριες γραµµές
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Πρόταση αριθ. 6

στα κράτη µέλη για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της διάταξης της οδηγίας για τις
υπηρεσίες η οποία αποσκοπεί στην καταπολέµηση των διακρίσεων έναντι των παραληπτών των
υπηρεσιών λόγω της υπηκοότητάς τους ή του τόπου κατοικίας τους.

ιθαγένεια

Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την τυποποίηση, 2011
ώστε να καταστούν οι διαδικασίες τυποποίησης πιο αποτελεσµατικές, αποδοτικές και συµµετοχικές
και να επεκταθεί η εφαρµογή των διαδικασιών αυτών στις υπηρεσίες.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική
Ένωση
καινοτοµίας
Ψηφιακό
θεµατολόγιο για
την Ευρώπη

Πρόταση αριθ. 7

Η Επιτροπή θα εκδώσει το 2011 λευκή βίβλο για την πολιτική των µεταφορών, η οποία θα προτείνει 2011
σειρά δράσεων που προορίζονται συγκεκριµένα στην άρση των υπόλοιπων εµποδίων που έχουν
εντοπιστεί µεταξύ των τρόπων µεταφοράς και µεταξύ των εθνικών συστηµάτων µεταφοράς.

Πρόταση αριθ. 8

Η Επιτροπή θα θεσπίσει το 2011 πρόταση η οποία αποσκοπεί στην αναθεώρηση της οδηγίας για την 2011
ενεργειακή φορολογία, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους κλιµατικούς και ενεργειακούς
στόχους της ΕΕ στο φορολογικό πλαίσιο, λαµβάνοντας ως βάση τους ελάχιστους συντελεστές
ειδικών φόρων κατανάλωσης για τις εκποµπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόµενο.

Πρόταση αριθ. 9

Η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στη σύσταση οµάδας υψηλού επιπέδου
για τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις µε σκοπό τη µελέτη των αδυναµιών της αγοράς και των θεµάτων
τυποποίησης, καινοτοµίας και διεθνούς εµπορίου στους τοµείς όπως η υλικοτεχνική υποστήριξη, η
διαχείριση των εγκαταστάσεων, το µάρκετινγκ και η διαφήµιση.

Πρόταση αριθ. 10

Η Επιτροπή θα εξετάσει, πριν από το 2012, τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας σχετικά µε το 2012
οικολογικό αποτύπωµα των προϊόντων, η οποία αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήµατος των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών CO2. Η
πρωτοβουλία θα εξετάζει τα µέσα για τον καθορισµό µιας κοινής ευρωπαϊκής µεθοδολογίας για την
αξιολόγηση και την ένδειξή τους.
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Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική
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Πρόταση αριθ. 11

Η Επιτροπή θα υποβάλει, στις αρχές του 2011, σχέδιο ενεργειακής απόδοσης για την αξιοποίηση του 2011
δυναµικού για σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας συµπληρώνοντας τις υφιστάµενες πολιτικές σε
όλους τους τοµείς κατανάλωσης ενέργειας.
1.3 Για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

Πρόταση αριθ. 12

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 2011
κεφαλαιαγορές. Θα περιέχει µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της προβολής των ΜΜΕ έναντι
των επενδυτών, στην ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού δικτύου χρηµατιστηρίων ή ρυθµιζόµενων
αγορών ειδικά για τις ΜΜΕ, και στο να προσαρµοστούν περισσότερο οι απαιτήσεις εισαγωγής στο
χρηµατιστήριο και οι υποχρεώσεις δηµοσιότητας στις ΜΜΕ.

Ένωση
καινοτοµίας

Πρόταση αριθ. 13

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρωτοβουλία σχετικά µε τις ΜΜΕ («Small Business Act» – νόµος 2010
περί µικρών επιχειρήσεων) έως το τέλος του 2010, ώστε να διασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, η
εφαρµογή της αρχής «Think Small First» (σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα) στην πολιτική και τη
νοµοθετική διαδικασία, για να συνδεθεί στενά η «Small Business Act» µε τη στρατηγική Ευρώπη
2020.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Πρόταση αριθ. 14

Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 αναθεώρηση των οδηγιών για τα λογιστικά πρότυπα προκειµένου 2011
να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής ενηµέρωσης και να µειωθούν τα διοικητικά
εµπόδια, ιδίως αυτά που αφορούν τις ΜΜΕ.
1.4 Χρηµατοδότηση της καινοτοµίας και των µακροπρόθεσµων επενδύσεων

Πρόταση αριθ. 15

Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα προώθησης της έκδοσης ιδιωτικών οµολογιακών δανείων
για τη χρηµατοδότηση ευρωπαϊκών έργων («οµόλογα έργου»).

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Πρόταση αριθ. 16

Η Επιτροπή θα αναζητήσει µέτρα τα οποία θα µπορούν να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις — 2012
ιδίως µακροπρόθεσµα— ώστε να συµβάλουν πιο ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Τα µέτρα αυτά θα µπορούν να αποσκοπούν στη µεταρρύθµιση της
εταιρικής διακυβέρνησης και να δηµιουργήσουν κίνητρα για τη µακροπρόθεσµη, διατηρήσιµη και
δεοντολογική επένδυση που απαιτεί µια έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.

Ένωση
καινοτοµίας

EL

45

EL

Επιπλέον, έως το 2012, η Επιτροπή θα µεριµνήσει
εδρεύουν σε κάθε κράτος µέλος να µπορούν να
Ευρωπαϊκή Ένωση (ενδεχοµένως µε τη θέσπιση
προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε δυσµενούς
δραστηριότητες.
Πρόταση αριθ. 17

Πρόταση αριθ. 18

ώστε τα ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου που
λειτουργούν και να επενδύουν ελεύθερα στην
νέου νοµοθετικού καθεστώτος). Θα καταβάλει
φορολογικής µεταχείρισης στις διασυνοριακές

Μετά την τρέχουσα αξιολόγηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας των δηµοσίων συµβάσεων, και βάσει 2012
ευρείας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο το 2012, νοµοθετικές προτάσεις που
αποσκοπούν στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισµό των ευρωπαϊκών κανόνων ώστε να καταστεί
πιο ευέλικτη η ανάθεση συµβάσεων και να καταστεί δυνατή µια καλύτερη χρήση των δηµοσίων
συµβάσεων για τη στήριξη άλλων πολιτικών.

Ένωση
καινοτοµίας
Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 νοµοθετική πρωτοβουλία σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης 2011
υπηρεσιών. Σαφείς και ανάλογοι κανόνες θα επιτρέψουν τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση και ισότιµους
όρους ανταγωνισµού για τους οικονοµικούς φορείς. Θα προωθήσουν τις συµπράξεις δηµοσίουιδιωτικού τοµέα και θα αναπτύξουν το δυναµικό µιας καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιµής για τους
χρήστες των υπηρεσιών και για τις αναθέτουσες αρχές.
1.5 ∆ηµιουργία ευνοϊκού νοµικού και φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις

Πρόταση αριθ. 19

Η Επιτροπή θα λάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συντονισµού των εθνικών φορολογικών 2011
πολιτικών, ιδίως µε την υποβολή πρότασης οδηγίας για τη θέσπιση κοινής ενοποιηµένης
φορολογικής βάσης για τις εταιρείες (ΚΕΦΒΕ) το 2011.

Πρόταση αριθ. 20

Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ το 2011, βάσει πράσινης βίβλου η οποία 2011
επιχειρεί εις βάθος επανεξέταση του συστήµατος ΦΠΑ, που προβλέπεται για το 2010.

Πρόταση αριθ. 21

Η Επιτροπή θα προτείνει το 2011 νοµοθεσία για την καθιέρωση διασύνδεσης µεταξύ των µητρώων 2011
εταιρειών.
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Πρόταση αριθ. 22

Η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2012 απόφαση για τη διασφάλιση της αµοιβαίας αναγνώρισης της 2012
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας σε όλη την ΕΕ µε
βάση επιγραµµικές υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας οι οποίες θα πρέπει να διατίθενται σε όλα τα
κράτη µέλη. Το 2011, η Επιτροπή θα προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές µε
σκοπό την παροχή νοµικού πλαισίου για διασυνοριακή αναγνώριση και διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων ασφαλούς ηλ-επαλήθευσης ταυτότητας.

Ψηφιακό
θεµατολόγιο
για την Ευρώπη

1.6 Ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές
Πρόταση αριθ. 23

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την ανάπτυξη της κανονιστικής συνεργασίας της µε τους βασικούς Σε εξέλιξη
εµπορικούς εταίρους (τόσο σε διµερές επίπεδο —κανονιστικοί διάλογοι— όσο και σε πολυµερές
επίπεδο, για παράδειγµα στο πλαίσιο του G20), µε τον διπλό στόχο να προωθήσει την κανονιστική
σύγκλιση, ιδίως ενθαρρύνοντας, εφόσον είναι δυνατό, την ισοδυναµία των καθεστώτων τρίτων
χωρών, και να ταχθεί υπέρ της ευρύτερης θέσπισης διεθνών προτύπων. Σε αυτή τη βάση, θα
διαπραγµατευθεί συµφωνίες διεθνούς εµπορίου (τόσο πολυµερείς όσο και διµερείς) δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση τόσο στην πρόσβαση στην αγορά όσο και στην κανονιστική σύγκλιση, ιδίως για
τις υπηρεσίες, τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις επιδοτήσεις.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Πρόταση αριθ. 24

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2011 νοµοθετική πρόταση για κοινοτικό µέσο που στηρίζεται στην 2011
εφαρµογή των διεθνών δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσει την ικανότητά της να
διασφαλίζει ενισχυµένη συµµετρία στην πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις στις βιοµηχανικές
χώρες και στις µεγάλες αναδυόµενες χώρες.

Ανακοίνωση
για την
εµπορική
πολιτική

2. Οι Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης
2.1 Βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και των υποδοµών γενικού συµφέροντος
Πρόταση αριθ. 25
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Η Επιτροπή δεσµεύεται να εκδώσει έως το 2011 ανακοίνωση συνοδευόµενη από σύνολο δράσεων
για τις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.
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Πρόταση αριθ. 26

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 αναθεώρηση των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για την 2011
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, καθώς και πρόταση σχετικά µε το συνολικό
πλαίσιο χρηµατοδότησης των υποδοµών µεταφοράς.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Πρόταση αριθ. 27

Η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε τις προτεραιότητες των ενεργειακών υποδοµών έως 2011
το 2020-2030, ώστε να συµβάλει στην υλοποίηση µιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, ανταποκρινόµενη στο πρόβληµα των συνδέσεων που λείπουν και διευκολύνοντας την
ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τα απαιτούµενα εργαλεία για την εφαρµογή των
εν λόγω προτεραιοτήτων θα προταθούν το 2011 σε ένα νέο µέσο για την ασφάλεια και τις
ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

Πρόταση αριθ. 28

Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να εκδώσουν την πρόταση απόφασης σχετικά µε την Χωρίς
εκπόνηση προγράµµατος δράσεων για το ευρωπαϊκό ραδιοφάσµα, για µια αποτελεσµατικότερη προθεσµία
διαχείριση και χρήση του ευρωπαϊκού ραδιοφάσµατος.

Ψηφιακό
θεµατολόγιο
για την Ευρώπη

2.2 Ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά
Πρόταση αριθ. 29

Βάσει της νέας στρατηγικής της για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη των θεµελιωδών 2011
δικαιωµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε τα δικαιώµατα που
εγγυάται ο Χάρτης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ανάληψης συλλογικών δράσεων, να
λαµβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή θα αναλύσει προηγουµένως και εις βάθος τις κοινωνικές
επιπτώσεις όλων των νοµοθεσιών για την ενιαία αγορά.

Πρόταση αριθ. 30

Η Επιτροπή θα θεσπίσει νοµοθετική πρόταση το 2011 που αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρµογής 2011
της οδηγίας σχετικά µε την απόσπαση των εργαζοµένων, η οποία θα µπορεί να συµπεριλάβει ή να
συµπληρωθεί από διευκρίνιση της άσκησης των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο
των οικονοµικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς.

Πρόταση αριθ. 31

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων 2011
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών (ταµεία συντάξεων) το 2011 και θα εκπονήσει άλλες
προτάσεις βάσει της πράσινης βίβλου του Ιουλίου 2010 σχετικά µε τις συντάξεις, µεταξύ άλλων για
την άρση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι µετακινούµενοι εργαζόµενοι για την οργάνωση της
σύνταξής τους.
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Πρόταση αριθ. 32

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να δηµιουργηθεί ένα 2011
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόβλεψη της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

2.3 Πρόσβαση στην απασχόληση και στη δια βίου µάθηση
Πρόταση αριθ. 33

Η Επιτροπή θα προτείνει το 2012 νοµοθετική πρωτοβουλία για τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων 2012
αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, βάσει αξιολόγησης του κεκτηµένου του 2011, ώστε
να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζοµένων και να προσαρµοστεί η κατάρτιση στις σηµερινές
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επαγγελµατικής
ταυτότητας.

Έκθεση για την
ιθαγένεια

Πρόταση αριθ. 34

Η Επιτροπή θα δηµιουργήσει σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη µια «κάρτα νέων σε κίνηση», η οποία 2012
θα διευκολύνει την κινητικότητα όλων των νέων να µεταβούν σε άλλο κράτος µέλος για σπουδές.
Θα ενισχύσει τον διαδικτυακό τόπο της που είναι αφιερωµένος στη «Νεολαία σε κίνηση»,
παρέχοντας πληροφορίες για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως και τις δυνατότητες σπουδών και
κατάρτισης στην Ευρώπη.

Ανακοίνωση
«Νεολαία σε
κίνηση»

Πρόταση αριθ. 35

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων σε σύµπραξη µε τα 2011
κράτη µέλη. Θα προτείνει σύσταση του Συµβουλίου για να προωθήσει και να επικυρώσει την
κατάρτιση εκτός σχολείου («µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση»). Θα προτείνει επίσης τη δηµιουργία
ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων» το οποίο θα επιτρέπει στον καθένα να καταγράφει τις
γνώσεις του και τις δεξιότητες που απόκτησε καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Θα γεφυρώσει το
κενό µεταξύ του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων και της ονοµατολογίας των
επαγγελµάτων στην Ευρώπη.

Ανακοίνωση
«Νεολαία σε
κίνηση»

2.4 Νέα µέσα για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς
Πρόταση αριθ. 36

EL

Η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα το 2011, ώστε να 2011
στηρίξει και να συνοδεύσει την ανάπτυξη καινοτόµων εταιρικών έργων στο κοινωνικό επίπεδο στο
εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, χρησιµοποιώντας ιδίως την κοινωνική αξιολόγηση, τη δεοντολογική
και περιβαλλοντική επισήµανση, τις δηµόσιες προµήθειες, την καθιέρωση ενός νέου καθεστώτος
επενδυτικών κεφαλαίων και τη χρήση ανενεργών αποταµιεύσεων.
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Πρόταση αριθ. 37

Για πολλούς λόγους όσον αφορά κυρίως τη φύση της χρηµατοδότησής της ή την επιλογή των 2011/2012
µετόχων ή των ενδιαφερόµενων µερών που στηρίζουν και συνοδεύουν έργα µεγάλης κοινωνικής,
οικονοµικής και ενίοτε τεχνολογικής καινοτοµίας, η κοινωνική οικονοµία διαρθρώνεται µέσω µιας
ποικιλίας διαφορετικών νοµικών καθεστώτων (ιδρύµατα, συνεταιρισµοί, αλληλασφαλιστικές
ενώσεις κ.λπ.). Η Επιτροπή θα προτείνει µέτρα τα οποία θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ποιότητας
των σχετικών νοµικών δοµών ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους και να διευκολυνθεί η
ανάπτυξή τους εντός της ενιαίας αγοράς.

Πρόταση αριθ. 38

Η Επιτροπή θα διεξάγει δηµόσια διαβούλευση (πράσινη βίβλος) σε θέµατα εταιρικής 2011/2012
διακυβέρνησης. Θα διεξάγει επίσης δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τις πιθανές εναλλακτικές
λύσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας της ενηµέρωσης από τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και τον σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Οι
διαβουλεύσεις αυτές θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών.

Ολοκληρωµένη
βιοµηχανική
πολιτική

2.5 Μια ενιαία αγορά στην υπηρεσία των καταναλωτών
Πρόταση αριθ. 39

Η Επιτροπή θα εκπονήσει το 2011 πολυετές σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 2011
εποπτείας της αγοράς. Επιπλέον, σε συνεργασία µε τις τελωνειακές υπηρεσίες και τις εποπτικές
αρχές των αγορών των κρατών µελών, η Επιτροπή θα εκπονήσει το 2011 κατευθυντήριες γραµµές
για τους τελωνειακούς ελέγχους στον τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων. Η Επιτροπή θα προτείνει
επίσης αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί ένα
συνεκτικό και αποτελεσµατικό πλαίσιο για την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών στην ΕΕ.

Πρόταση αριθ. 40

Η Επιτροπή θα εγκρίνει νοµοθετική πρωτοβουλία για την πρόσβαση σε ορισµένες βασικές 2011
τραπεζικές υπηρεσίες, στις αρχές του 2011. Θα καλέσει επίσης τον τραπεζικό τοµέα να παρουσιάσει
πρωτοβουλία αυτορρύθµισης η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της
συγκρισιµότητας των τραπεζικών εξόδων έως το τέλος του 2011.

Πρόταση αριθ. 41

Η Επιτροπή θα προτείνει, έως τον Φεβρουάριο 2011, οδηγία που αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας 2011
ολοκληρωµένης ενιαίας αγοράς για την ενυπόθηκη πίστωση µε υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών.
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Πρόταση αριθ. 42

Η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2010, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισµό και 2010
στην κατάργηση των φορολογικών εµποδίων µε τα οποία βρίσκονται ακόµη αντιµέτωποι οι
ευρωπαίοι πολίτες.

Έκθεση για την
ιθαγένεια

Πρόταση αριθ. 43

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2012 πρόταση τροποποίησης του κανονισµού όσον αφορά τα δικαιώµατα 2012
των επιβατών αεροπορικών µεταφορών, ιδίως βάσει των συνεπειών από την πρόσφατη κρίση που
προέκυψε λόγω της έκρηξης του ισλανδικού ηφαιστείου και, σε περίπτωση έγκρισης της
νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε τον οδικό τοµέα (λεωφορεία και πούλµαν), θα εκδώσει
ανακοίνωση για τα δικαιώµατα των επιβατών σε όλους τους τρόπους µεταφοράς.

Έκθεση για την
ιθαγένεια

3. ∆ιάλογος, εταιρική σχέση, αξιολόγηση: τα εργαλεία της χρηστής διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς
Πρόταση αριθ. 44

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργαστούν για να συνεχιστεί η ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς ενισχύοντας τη διαδικασία αξιολόγησης του κεκτηµένου, ιδίως βάσει της διαδικασίας
«αµοιβαίας αξιολόγησης» της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία εφαρµόζεται επί του παρόντος από
τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Η εµπειρία από τη διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης της οδηγίας
για τις υπηρεσίες θα επεκταθεί και σε άλλες βασικές νοµοθεσίες της ενιαίας αγοράς.

Πρόταση αριθ. 45

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, στις αρχές του 2011, στρατηγική για την επέκταση του συστήµατος 2011
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI) σε άλλους νοµοθετικούς τοµείς το 2011, µε στόχο να
δηµιουργηθεί ένα πραγµατικό ηλεκτρονικό δίκτυο «face to face» των ευρωπαϊκών διοικήσεων. Η
στρατηγική αυτή θα αποτελέσει το αντικείµενο νοµοθετικής πρότασης.

Πρόταση αριθ. 46

Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 πρωτοβουλία για τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 2011
των διαφορών στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης σύσταση το 2011 σχετικά µε το δίκτυο
εναλλακτικών συστηµάτων επίλυσης των διαφορών για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι δύο
αυτές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι θα καθιερωθούν απλά εξωδικαστικά µέσα
προσφυγής και µε καλή σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας για την εξέταση των διασυνοριακών
διαφορών κατανάλωσης. Έως το 2012, η Επιτροπή θα προτείνει ένα επιγραµµικό ευρωπαϊκό
σύστηµα επίλυσης διαφορών για τις ψηφιακές συναλλαγές. Η Επιτροπή θα διεξάγει εξάλλου το
2010-2011 δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή προσέγγιση συλλογικών προσφυγών,
ώστε να προσδιοριστούν οι όροι που θα µπορούσαν να ενταχθούν στο νοµικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις έννοµες τάξεις των κρατών µελών.
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Πρόταση αριθ. 47

Σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα αναπτύξει µια πιο αποφασιστική πολιτική για την 2011
τήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή δεσµεύεται να προετοιµάσει σχέδια
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και σχέδια πινάκων αντιστοιχίας για τις νοµοθετικές προτάσεις που
προβλέπονται στην Πράξη και να µειώσει τη µέση διάρκεια εξέτασης των φακέλων παράβασης. Η
Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να µειώσουν το έλλειµµά τους ως προς τη µεταφορά των οδηγιών της
ενιαίας αγοράς στο εσωτερικό δίκαιο σε 0,5% και να κοινοποιήσουν τους πίνακες αντιστοιχίας τους
µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Πρόταση αριθ. 48

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη διαβούλευση και το διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών κατά την 2011
προετοιµασία και την εφαρµογή των κειµένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο να λαµβάνονται
υπόψη οι απόψεις των καταναλωτών, των ΜΚΟ, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων, των
αποταµιευτών, των χρηστών και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαβουλεύσεις που
διεξάγονται πριν από την έγκριση των προτάσεων και ιδίως όσον αφορά τις εργασίες των οµάδων
εµπειρογνωµόνων.

Έκθεση για την
ιθαγένεια

Πρόταση αριθ. 49

Το 2010, η Επιτροπή θα συνεχίσει την προώθηση µιας µονοαπευθυντικής θυρίδας η οποία παρέχει 2010
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες και πρόσβαση στην υπηρεσία συνδροµής για τα
δικαιώµατα που τους παρέχει η ενιαία αγορά, µέσω διαδικτύου, τηλεφώνου, ή προσωπικής επαφής,
αναπτύσσοντας τη διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και συντονίζοντάς την καλύτερα µε την
«Europe Direct». Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τις εταιρικές σχέσεις µε τα κράτη µέλη ώστε οι
πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες και τις εθνικές διαδικασίες να διατίθενται επίσης µέσω αυτής
της µονοαπευθυντικής θυρίδας.

Έκθεση για την
ιθαγένεια

Πρόταση αριθ. 50

Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη θα ενισχύσει τα άτυπα εργαλεία επίλυσης 2011
προβληµάτων, ιδίως παγιώνοντας και ενισχύοντας το σχέδιο «EU Pilot», το δίκτυο SOLVIT και τα
δίκτυα των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών. Όσον αφορά το SOLVIT, βάσει αξιολόγησης που
διενεργήθηκε το 2010, η Επιτροπή θα διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις το 2011.
Μακροπρόθεσµα, θα εξετάσει τους όρους ενδεχόµενης συµπληρωµατικής ανάπτυξης των εν λόγω
εργαλείων και άλλων εναλλακτικών µηχανισµών επίλυσης των διαφορών, αναπτύσσοντας
στενότερους δεσµούς µεταξύ τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι µακροπρόθεσµα θα µπορούν να
εξετάζουν αποτελεσµατικότερα όλα τα προβλήµατα που συνδέονται µε την ενιαία αγορά.
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