
EL    EL 

EL 



EL    EL 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 27.1.2011 
COM(2011) 20 τελικό 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Προς µια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων της διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης σύµφωνα µε την οδηγία για τις 

υπηρεσίες 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

{SEC(2011) 102 τελικό} 



EL 2   EL 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Προς µια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων της διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης σύµφωνα µε την οδηγία για τις 

υπηρεσίες 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
 

Οι υπηρεσίες αποτελούν την κινητήρια δύναµη της οικονοµίας της ΕΕ. Σε γενικές γραµµές, οι 
9 στις 10 νέες θέσεις εργασίας δηµιουργούνται στον τοµέα αυτό. Συνεπώς, µια πραγµατικά 
ολοκληρωµένη ενιαία αγορά υπηρεσιών που λειτουργεί σωστά αποτελεί σηµαντικό µέσο για 
τη µεγέθυνση, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την προώθηση της καινοτοµίας που 
χρειάζεται η Ευρώπη, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της παγκοσµίως. 
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών αποτελούν επίσης το επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»1, στο 
πλαίσιο της οποίας έχει επισηµανθεί ότι «µε βάση την οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να 
δηµιουργηθεί µια ανοικτή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες.» Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης που 
εξέδωσε πρόσφατα η Επιτροπή µε τίτλο «Προς µια Πράξη για την Ενιαία αγορά»2, 
επισηµάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω εµβάθυνσης της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας «αµοιβαίας αξιολόγησης» που προβλέπεται 
στην οδηγία για τις υπηρεσίες3.  

Στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει τα κυριότερα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας «αµοιβαίας αξιολόγησης» και στηρίζεται σ’ αυτά για τη µετάβαση σε µια νέα 
φάση της οικοδόµησης µιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, όπου τα οφέλη της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες εδραιώνονται και συµπληρώνονται µε µια σειρά περαιτέρω δράσεων. Η παρούσα 
ανακοίνωση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που περιγράφει µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες τις εργασίες στο πλαίσιο της διαδικασίας «αµοιβαίας 
αξιολόγησης» και τα πρώτα αποτελέσµατα των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων στις οποίες 
προέβησαν τα κράτη µέλη για τη µεταφορά της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. 

1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ  

Η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα 
στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, υπήρξε από την αρχή 
ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Η ενιαία αγορά 
υπηρεσιών δεν προοριζόταν να αποτελέσει, και δεν πρέπει να θεωρηθεί, αυτοσκοπός. Είναι 
ένα µέσο βελτίωσης των καθηµερινών συνθηκών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020 τελικό. 
2 «Προς µια Πράξη για την Ενιαία αγορά - Για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό 
 Ανταγωνιστικότητας», COM(2010) 608 τελικό. 
3 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, 

σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. ΕΕ L 376/36 της 27.12.2006. 
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τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις τεράστιες 
δυνατότητες που προσφέρει ως µοχλό για τη δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης και 
απασχόλησης, τη διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών και τη δηµιουργία νέων 
ευκαιριών για τις επιχειρήσεις. 

Η εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών αποτελεί ακόµη επιτακτικότερη ανάγκη 
στο πλαίσιο της παρούσας οικονοµικής κρίσης. Οι υπηρεσίες είναι σήµερα η βασική 
κινητήρια δύναµη της οικονοµίας της ΕΕ και η οικονοµική δραστηριότητα παρουσιάζει 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες έντονη στροφή προς υπηρεσίες έντασης γνώσης. Οι υπηρεσίες 
αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης της ΕΕ και 
αποτελούν την πηγή του συνόλου της καθαρής δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, περίπου το 75% των συναλλαγών στον τοµέα των 
υπηρεσιών αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε τοµέα της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας, και ιδίως στη βιοµηχανία. Η µεγαλύτερη ολοκλήρωση και η 
καλύτερη λειτουργία των αγορών υπηρεσιών θα βελτιώσουν εποµένως την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της ΕΕ στο σύνολό της. 

Ωστόσο, δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί όλο το δυναµικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Οι 
υπηρεσίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν µόνο το ένα πέµπτο περίπου των συνολικών 
εµπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ, ποσοστό που είναι µικρό σε σύγκριση µε την παρουσία 
τους στην οικονοµία (ακόµη και αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισµένες υπηρεσίες είναι 
από τη φύση τους λιγότερο εµπορεύσιµες ή/και έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα). Η 
έλλειψη δυναµισµού στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών υπηρεσιών καθίσταται 
προφανής όταν συγκρίνουµε τις συναλλαγές αυτές µε τις συναλλαγές υπηρεσιών της ΕΕ σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Από το 2004, οι συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών µεταξύ της ΕΕ 
και του υπόλοιπου κόσµου αυξάνονται µε ταχύτερους ρυθµούς απ’ ότι στο εσωτερικό της 
ενιαίας αγοράς. Σήµερα µόνο το 8% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε άλλα 
κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι καινοτόµες δραστηριότητες που είναι ζωτικής σηµασίας για 
την ανάπτυξη παραµένουν εντός των εθνικών συνόρων και, συχνά, δεν επιτυγχάνεται η 
απαιτούµενη κρίσιµη µάζα. Έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες επιλογής για τους χρήστες των 
υπηρεσιών, καθώς και οι δυνατότητες της Ευρώπης για καινοτοµία. Επιπλέον, η αύξηση της 
παραγωγικότητας ήταν αργή κατά τα τελευταία χρόνια σε διάφορους κλάδους των 
υπηρεσιών, εν µέρει λόγω της χαµηλής έντασης του ανταγωνισµού, ο οποίος εξακολουθεί να 
προσκρούει σε αδικαιολόγητα εµπόδια στην ενιαία αγορά. 

Με λίγα λόγια, η οικονοµία της ΕΕ χρειάζεται επειγόντως µεγαλύτερη ολοκλήρωση και 
εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τοµέα των υπηρεσιών. Αυτό είναι αναγκαίο για να 
µπορέσουν οι επιχειρήσεις – στους τοµείς των υπηρεσιών και της βιοµηχανίας - να 
αναπτυχθούν, να δηµιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τη θέση 
τους σε παγκόσµιο επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή είναι επίσης απαραίτητη αν θέλουµε να ξαναβρεί 
η οικονοµία της ΕΕ τον δρόµο της ανάκαµψης. Η επίτευξη µεγαλύτερης ανάπτυξης στον 
τοµέα των υπηρεσιών θα συµβάλει επίσης στην πλαισίωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην 
οικονοµία της ΕΕ και στην αντιστάθµιση της απώλειας θέσεων απασχόλησης σε άλλους 
τοµείς. 

Η έκδοση και η επακόλουθη µεταφορά στο δίκαιο των κρατών µελών της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες ήταν ένα κρίσιµο ορόσηµο στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για 
τις υπηρεσίες. Τούτο επιτεύχθηκε µε την άρση των αδικαιολόγητων εµποδίων, την 
απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και µε την ενίσχυση του εκσυγχρονισµού των 
δηµόσιων διοικήσεων. Ωστόσο, πολλά αποµένουν να γίνουν. Η ανακοίνωση της Επιτροπής 
µε τίτλο «Προς µια Πράξη για την Ενιαία Αγορά» που εκδόθηκε πρόσφατα επιβεβαίωσε τη 
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σηµασία της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες και την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξής της. 
Λαµβάνοντας ως αφετηρία τα αποτελέσµατα της διαδικασίας «αµοιβαίας αξιολόγησης» στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα 
εργασίας που θα µας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου αυτού και επίσης 
συµπληρώνει και ενισχύει άλλες εν εξελίξει προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών, και ιδίως τις επακόλουθες ενέργειες της 
«παρακολούθησης της αγοράς εµπορίου και διανοµής»4 και της εµβληµατικής πρωτοβουλίας 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µε τίτλο «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την 
Ευρώπη»5 καθώς και τις επικείµενες πρωτοβουλίες σχετικά µε τη βελτίωση της λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς για το ηλεκτρονικό εµπόριο6. 

                                                 
4 Βλ. την έκθεση «Παρακολούθηση της αγοράς εµπορίου και διανοµής - Προς µια πιο αποτελεσµατική 

και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εµπορίου και διανοµής για το 2020», COM(2010)355 τελικό. 
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 –Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη, COM(2010) 2020. 
6 ∆ηµόσια διαβούλευση για το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά και την 

εφαρµογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο (2000/31/ΕΕ) Αύγουστος 2010. 
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2. Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ – ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες είναι πολύ διαφοροποιηµένες και συχνά σύνθετες δραστηριότητες. Το ίδιο 
ισχύει και για τους κανόνες που τους επιβάλλουν τα κράτη µέλη και τα εµπόδια που 
ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών οι οποίοι προσπαθούν 
να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά. Οι υπηρεσίες θίγονται περισσότερο από τα εµπόδια 
σε σχέση µε τα εµπορεύµατα, λόγω του άυλου χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών, της 
σηµασίας της τεχνογνωσίας του παρόχου των υπηρεσιών, της χρήση εξοπλισµού πέραν των 
εθνικών συνόρων, κ.λπ.. Τα εµπόδια θίγουν επίσης τις ΜΜΕ, ιδίως τις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις (95% των παρόχων υπηρεσιών στην ΕΕ), περισσότερο απ’ ότι τις µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. Πολλά από τα εµπόδια αυτά είναι οριζόντιου χαρακτήρα, δηλαδή είναι κοινά 
για ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων των παρόχων 
υπηρεσιών. Επιπλέον, έχουν ορισµένα κοινά σηµεία, όπως το γεγονός ότι συχνά οφείλονται 
στη γραφειοκρατία, στην έλλειψη ασφάλειας του δικαίου όσον αφορά τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες και στην έλλειψη αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών7. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τον ∆εκέµβριο 
του 2006 την οδηγία για τις υπηρεσίες, ένα οριζόντιο µέσο για την ενιαία αγορά, το οποίο 
καλύπτει µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 40% του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ. Η µεταφορά της οδηγίας στη νοµοθεσία των 
κρατών µελών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2009. Κατά την τριετή 
περίοδο µεταφοράς της χρειάστηκε να καταβληθούν υπεράνθρωπες προσπάθειες σε όλα τα 
επίπεδα των εθνικών διοικήσεων και να εξασφαλιστεί ισχυρή πολιτική στήριξη και από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

Τα αποτελέσµατα της µεταφοράς της οδηγίας, έστω και αν δεν έχει ολοκληρωθεί σε 
ορισµένα κράτη µέλη, αποτελούν σηµαντικό βήµα προόδου όσον αφορά την άρση των 
εµποδίων και τον εκσυγχρονισµό/απλοποίηση της νοµοθεσίας. Εκατοντάδες δυσµενείς 
διακρίσεις, αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ καταργήθηκαν σε 
σηµαντικούς κλάδους υπηρεσιών όπως το λιανικό εµπόριο, οι υπηρεσίες των νοµοθετικά 
κατοχυρωµένων επαγγελµάτων, ο κλάδος των κατασκευών, του τουρισµού ή της παροχής 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Αυτό επιτεύχθηκε µέσω περισσότερων από 1.000 νόµων για τη 
µεταφορά της οδηγίας στη νοµοθεσία των κρατών µελών, ορισµένοι εκ των οποίων ήταν 
γενικού χαρακτήρα ("omnibus laws") και περιελάµβαναν δεκάδες τροποποιήσεις σε διάφορα 
τµήµατα της νοµοθεσίας. Πολλά κράτη µέλη έχουν επίσης θεσπίσει ειδικούς µηχανισµούς για 
την πρόληψη της δηµιουργίας νέων εµποδίων στο µέλλον, όπως υποχρεώσεις εσωτερικής 
κοινοποίησης, κατευθυντήριες γραµµές για τη µελλοντική νοµοθεσία ή «δοκιµές για την 
ενιαία αγορά » στο πλαίσιο της εκτίµησης των επιπτώσεων των νέων απαιτήσεων. Τέλος, 
στην εθνική νοµοθεσία έχουν εισαχθεί διατάξεις για τη διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών από παρόχους που είναι νόµιµα εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη. Οι διατάξεις 
αυτές, αν εφαρµοστούν σωστά, θα βελτιώσουν σηµαντικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών8. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το πλήρες δυναµικό της οδηγίας θα 
αξιοποιηθεί µόνο όταν όλα τα κράτη µέλη ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούµενες 

                                                 
7 Για µια πλήρη ανάλυση, βλ. την έκθεση του 2002 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο - «Η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» COM (2002) 441 τελικό της 
30.7.2002. 

8 Βλ. στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης επισκόπηση των νοµοθετικών αλλαγών που 
υιοθετήθηκαν από τα κράτη µέλη και τους τοµείς των υπηρεσιών που θα ωφεληθούν περισσότερο. 
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νοµοθετικές αλλαγές για τη µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
εκείνα τα κράτη µέλη που έχουν θεσπίσει οριζόντιους νόµους - πλαίσιο για τη µεταφορά της 
οδηγίας, αλλά δεν έχουν (ή έχουν ελάχιστα) τροποποιήσει την υφιστάµενη τοµεακή 
νοµοθεσία για την άρση των αδικαιολόγητων εµποδίων. 

Οι νοµοθετικές αλλαγές αντιπροσωπεύουν µόνο ένα µέρος των επιτευγµάτων στο στάδιο της 
µεταφοράς. Σηµαντικές προσπάθειες καταβλήθηκαν και εξακολουθούν να καταβάλλονται για 
τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων διοικήσεων, ιδίως µέσω της δηµιουργίας «κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης» - πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, τα οποία 
ήδη λειτουργούν στα περισσότερα κράτη µέλη. Επίσης, αναπτύσσεται ένα πνεύµα 
διοικητικής συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, µεταξύ 
άλλων µέσω της χρήσης του «ηλεκτρονικού συστήµατος πληροφοριών για την εσωτερική 
αγορά». Και στην περίπτωση αυτή, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα της οδηγίας γίνονται πλήρως αισθητά. 

Συνολικά, συντηρητικές εκτιµήσεις προβλέπουν ότι η µεταφορά της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα να αποφέρει οικονοµικά οφέλη έως και 140 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ, που αντιπροσωπεύουν έως και 1,5% αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ9. Αυτές οι 
εκτιµήσεις δεν λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα της απλοποίησης των διοικητικών και 
κανονιστικών ρυθµίσεων σε καθαρά εθνικό επίπεδο, τα οποία αναµένεται ότι θα είναι επίσης 
σηµαντικά. 

Η σηµασία που έχει η οδηγία για τις υπηρεσίες όσον αφορά την ανάπτυξη της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών δεν τελειώνει εδώ. Πράγµατι, η οδηγία προβλέπει µια σειρά 
µηχανισµών και µέσων για την επίτευξη περαιτέρω προόδου, µετά το στάδιο της µεταφοράς 
της στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Ιδιαίτερα ισχυρό µέσο αποτελεί η διαδικασία 
αµοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται στην οδηγία, την οποία ακολούθησαν τα κράτη 
µέλη και η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2010. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τις 
κυριότερες διαπιστώσεις στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και επισηµαίνει στη βάση 
αυτή ένα σύνολο δράσεων για την περαιτέρω εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
και την καλύτερη προσέγγιση των αναγκών των πολιτών της ΕΕ και των επιχειρήσεων. Η 
ανακοίνωση στηρίζεται στα αποτελέσµατα των συζητήσεων µεταξύ των κρατών µελών και 
της Επιτροπής και στα βασικά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι συζητήσεις αυτές, 
καθώς και στις απόψεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης. 

3. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η «αµοιβαία αξιολόγηση» ήταν µια καινοτόµος και τεκµηριωµένη διαδικασία από οµότιµους 
ειδικούς εµπειρογνώµονες, η οποία προβλέπεται από την ίδια την οδηγία για τις υπηρεσίες. 
Παρότι ένας µηχανισµός του είδους αυτού δεν θα ήταν κατάλληλος ή απαραίτητος στο 
πλαίσιο της µεταφοράς του συνόλου των οδηγιών της ΕΕ, οι ιδιαιτερότητες της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες τον καθιστούν αναγκαίο. Πρώτον, το ευρύ πεδίο εφαρµογής της απαιτούσε από 
τα κράτη µέλη να προβούν σε συστηµατική και διεξοδική επανεξέταση της νοµοθεσίας 
τους. ∆εύτερον, η οδηγία ανέθετε στα κράτη µέλη την αξιολόγηση ορισµένων νοµικών 
απαιτήσεων που συνήθως επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών: απαιτήσεις σχετικά 
µε την εγκατάσταση (όπως τα συστήµατα αδειοδότησης, οι εδαφικοί περιορισµοί ή οι 

                                                 
9 "Expected economic benefits of the European Services Directive", Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis (CPB), Νοέµβριος 2007. 
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περιορισµοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου) και απαιτήσεις σχετικά µε τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (όπως υποχρεώσεις εγγραφής, κοινοποίησης ή 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις). Τα κράτη µέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να εκτιµήσουν τις 
εν λόγω απαιτήσεις βάσει ορισµένων κριτηρίων που ορίζονται στην οδηγία για να 
αποφασίσουν αν θα έπρεπε να τις διατηρήσουν, να τις τροποποιήσουν, ή να τις καταργήσουν. 

Λόγω της έκτασης και του σύνθετου χαρακτήρα των καθηκόντων αυτών, η ανταλλαγή 
πληροφοριών και εµπειριών καθώς και η αξιολόγηση από οµότιµους ειδικούς 
εµπειρογνώµονες στο πλαίσιο της διαδικασίας «αµοιβαίας αξιολόγησης» είχαν 
κεφαλαιώδη σηµασία για τη συµµετοχή όλων των κρατών µελών στις προσπάθειες για την 
επιτυχή µεταφορά του φιλόδοξου αυτού νοµοθετήµατος στην εθνική νοµοθεσία. Αξίζει να 
σηµειωθεί, ωστόσο, ότι ορισµένα συναφή µε τη µεταφορά της οδηγίας θέµατα, όπως η 
δηµιουργία των «κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης», δεν συµπεριελήφθησαν στο εγχείρηµα 
αυτό. 

Τον Οκτώβριο του 2009, στο πλαίσιο της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου του Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη συµφώνησαν σχετικά µε τη 
µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για το τόσο σηµαντικό αυτό εγχείρηµα στο οποίο 
συµµετέχουν 30 χώρες10 και το οποίο καλύπτει περίπου 35.000 απαιτήσεις. Οι εργασίες 
ξεκίνησαν το 2010 και στο διάστηµα Ιανουαρίου - Μαρτίου διεξήχθησαν συναντήσεις 
µεταξύ των κρατών µελών, σε «οµάδες» των πέντε χωρών, για να συζητήσουν την 
κατάσταση στις επιµέρους αυτές χώρες και να προετοιµάσουν το έδαφος για περαιτέρω 
συζητήσεις. Στη συνέχεια, στο διάστηµα Μαρτίου – Οκτωβρίου, διεξήχθησαν «συνεδριάσεις 
ολοµέλειας» κατά τις οποίες εξετάστηκαν οι ειδικές απαιτήσεις και οι κύριοι τοµείς 
υπηρεσιών που καλύπτονται από την οδηγία11. Τα ενδιαφερόµενα µέρη κλήθηκαν να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους σε µια δηµόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου 
και ολοκληρώθηκε στα µέσα Σεπτεµβρίου 2010. 

4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4.1. Τι έχει επιτευχθεί; 

Η συνολική εκτίµηση της «αµοιβαίας αξιολόγησης» της διαδικασίας είναι πολύ θετική. Με τη 
διεξαγωγή διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των κρατών µελών έχει επιτευχθεί διαφάνεια 
όσον αφορά τα αποτελέσµατα της µεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες και έχει 
διευκολυνθεί η επισήµανση και η προώθηση των ορθών κανονιστικών πρακτικών. Οι 
συζητήσεις συνέβαλαν επίσης στην προαγωγή της συνήθειας διεξαγωγής διαλόγου. Οι 
επαφές και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών (από τις διµερείς επαφές 
και τις επαφές µεταξύ µικρών «οµάδων» µέχρι τις επαφές µεταξύ µεγαλύτερων οµάδων) 
έχουν πολλαπλασιαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και είχαν καθοριστική σηµασία 
για τα αποτελέσµατά της. 

                                                 
10 Οι τρεις χώρες ΕΖΕΣ που αποτελούν µέρος της συµφωνίας ΕΟΧ - Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 

Νορβηγία-συµµετείχαν επίσης. 
11 Οι παρακάτω κλάδοι υπηρεσιών επισηµάνθηκαν από τα κράτη µέλη ως κλάδοι µε προτεραιότητα: 

κατασκευές και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητη περιουσία, τουρισµός και συναφείς υπηρεσίες, 
υπηρεσίες στον κλάδο των τροφίµων και των ποτών, υπηρεσίες των νοµοθετικά κατοχυρωµένων 
επαγγελµάτων, υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εµπορίου, υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και υπηρεσίες 
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η επιτροπή της οδηγίας για τις υπηρεσίες ενηµερώθηκε σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας κατά τη συνεδρίασή της 15ης Οκτωβρίου 2010.  
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Η διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης επέτρεψε επίσης να διαµορφωθεί λεπτοµερής εικόνα 
της κατάστασης για σηµαντικό τµήµα της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Είναι η πρώτη 
φορά που τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προέβησαν από κοινού σε διεξοδική αξιολόγηση 
των εθνικών κανόνων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Αυτό αφορά 
τους κανόνες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τους κανόνες που 
θέτουν επαγγελµατικές ενώσεις µε ρυθµιστικές εξουσίες. Στο πλαίσιο αυτό, η αµοιβαία 
αξιολόγηση είχε έναν άνευ προηγουµένου «αντίκτυπο ενιαίας αγοράς» στα κράτη µέλη, 
καθόσον όλα τα επίπεδα των εθνικών διοικήσεων κλήθηκαν να αξιολογήσουν µε κριτικό 
πνεύµα τους δικούς τους κανόνες και εκείνους που ισχύουν στα άλλα κράτη µέλη από την 
άποψη της ενιαίας αγοράς. 

Τέλος, η διαδικασία αυτή έχει επίσης αποδειχθεί πολύτιµο εργαλείο για τον εντοπισµό των 
εµποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται στην ενιαία αγορά και για τη θέση των βάσεων 
για µελλοντικές δράσεις πολιτικής στον τοµέα των υπηρεσιών. Όλα αυτά κατέστησαν 
δυνατά χάρη στην ενεργό συµµετοχή των κρατών µελών, τα οποία συµφώνησαν µε τη 
διαδικασία και συµµετείχαν ενεργά σ’ αυτήν. 

4.2. Τι αποµένει να γίνει; 

Οι συζητήσεις µε τα κράτη µέλη και οι εισηγήσεις των ενδιαφεροµένων έχουν καταδείξει ότι 
η ενιαία αγορά παραµένει ένα έργο σε εξέλιξη σε ορισµένους κλάδους υπηρεσιών, ιδίως 
όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. 

Όπως φαίνεται, το πρόβληµα οφείλεται, ως ένα βαθµό, στο ότι µια σειρά κανόνων της ΕΕ 
που θεσπίστηκαν µε την πάροδο των ετών για να διευκολύνουν τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών δεν χρησιµοποιούνται πλήρως και, ενίοτε, δεν µεταφέρονται 
στην εθνική νοµοθεσία ή δεν εφαρµόζονται µε τον σωστό τρόπο. Οι υπηρεσίες υπόκεινται 
συχνά σε διαφορετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισµένες από αυτές εφαρµόζονται 
κατά οριζόντιο τρόπο, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες ή η οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο12. Άλλες, όπως η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων13, 
ρυθµίζουν καίρια θέµατα για µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν 
ακόµη πολλές πράξεις της ΕΕ µε πολύ σηµαντικό αντίκτυπο στον τοµέα των υπηρεσιών, 
όπως αυτές που ρυθµίζουν τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η αµοιβαία αξιολόγηση κατέδειξε ότι µερικές φορές υπάρχει 
έλλειψη σαφήνειας ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης των πράξεων αυτών. Επίσης, µερικές 
φορές η µεταφορά/εφαρµογή των πράξεων αυτών σε εθνικό επίπεδο δεν φαίνεται να 
λαµβάνει επαρκώς υπόψη την καθαυτή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στην πράξη, αυτό 
οδηγεί σε αβεβαιότητα ως προς το ποιοι κανόνες ισχύουν, ιδίως στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, εις βάρος της ικανότητας και της βούλησης των ΜΜΕ να 
δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. 

Η αµοιβαία αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι οι εναποµένουσες δυσκολίες απορρέουν από 
το γεγονός ότι τα κράτη µέλη κάνουν ευρεία χρήση της δυνατότητας να περιορίζουν την 
παροχή ορισµένων υπηρεσιών σε ορισµένες µόνο επιχειρήσεις. Υπάρχουν 800 
διαφορετικές δραστηριότητες στην ΕΕ, που θεωρούνται ότι είναι νοµοθετικώς κατοχυρωµένα 

                                                 
12 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 

ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά, (ΕΕ L 178 της 17.7.200, σ.1). 

13 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, 
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22). 
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επαγγέλµατα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη και προορίζονται για τους παρόχους µε 
ειδικά προσόντα. Παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν βάσιµοι 
πολιτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την πρακτική αυτή (για παράδειγµα, λόγω της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν ή των επιπτώσεών τους 
στην ασφάλεια των καταναλωτών), αυτό δεν φαίνεται να ισχύει πάντα. Πολλές 
δραστηριότητες ρυθµίζονται σε λίγα µόνο κράτη µέλη και περισσότερο από το 25% των 
δραστηριοτήτων αυτών ρυθµίζονται σε ένα µόνο κράτος µέλος (για παράδειγµα στην 
περίπτωση της παροχής υπηρεσιών από φωτογράφους, µπάρµαν, κατασκευαστές κορσέδων ή 
καµαριέρες). Το θέµα αυτό είναι µάλλον εκείνο που αναφέρεται συχνότερα από τα κράτη 
µέλη ως εµπόδιο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ιδίως για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, 
και συγκεκριµένα µεταξύ των κρατών µελών στα οποία δεν κατοχυρώνεται νοµοθετικά η 
δραστηριότητα και των κρατών µελών στα οποία η δραστηριότητα αυτή κατοχυρώνεται 
νοµοθετικά (για παράδειγµα, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας φωτογράφος µπορεί να µην είναι 
σε θέση να φωτογραφίσει µια εκδήλωση σε κράτος µέλος που επιτρέπει τη δραστηριότητα 
αυτή µόνο σε άτοµα µε ειδικά επαγγελµατικά προσόντα, εκτός εάν µπορεί να αποδείξει ότι 
διαθέτει επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον δύο ετών). Τα κράτη µέλη επισήµαναν επίσης ότι 
σε ορισµένους κλάδους, π.χ. των κατασκευών, φαίνεται πως υπάρχει µεγάλος αριθµός 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένων «ειδικοτήτων», η σηµασία των οποίων µπορεί να αµφισβητηθεί 
λόγω του δαπανηρού κατακερµατισµού της αγοράς που προκαλούν, και που µπορεί να 
αποτελέσουν εµπόδιο για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών (για παράδειγµα, κάποιος 
«ηλεκτροτεχνίτης» µπορεί να αντιµετωπίσει δυσκολίες αν θελήσει να παράσχει υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος µέλος στο οποίο ορισµένες από τις δραστηριότητές του παρέχονται µόνο από 
ένα άλλο νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα, αυτό του «εγκαταστάτη ηλεκτρολογικού 
εξοπλισµού»). 

Κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο της αµοιβαίας αξιολόγησης, τέθηκαν επίσης ζητήµατα που 
συνδέονται µε απαιτήσεις όσον αφορά τη νοµική µορφή (για παράδειγµα, περιορισµοί ως 
προς τις νοµικές µορφές που µπορούν να επιλέξουν οι επιχειρηµατίες οι οποίοι 
αναλαµβάνουν ορισµένες δραστηριότητες, όπως είναι η απαγόρευση στους παρόχους 
υπηρεσιών του κλάδου της βιοτεχνίας να λάβουν τη µορφή εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου (για παράδειγµα, υποχρεώσεις να 
έχουν ειδικά προσόντα για να µπορούν να συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών 
που παρέχουν ορισµένες υπηρεσίες, όπως ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο για να κατέχει 
κάποιος εταιρικό κεφάλαιο σε εταιρεία παροχής φορολογικών συµβουλών πρέπει να είναι 
ειδικευµένος φοροτεχνικός). Παρότι κάποιες από τις απαιτήσεις αυτές µπορεί να στηρίζονται 
σε σοβαρούς πολιτικούς λόγους (για παράδειγµα, διασφάλιση της ανεξαρτησίας ή της 
προσωπικής συµµετοχής του παρόχου υπηρεσιών) δηµιουργούν, ωστόσο, εµπόδια στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Παρά τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν µέσω της 
µεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. 
Συνεπώς, η αιτιολόγηση ή/και η αναλογικότητα ορισµένων κανόνων συζητήθηκαν εκτενώς 
κατά τη διάρκεια της αµοιβαίας αξιολόγησης. Οι περιορισµοί όσον αφορά τις διαθέσιµες 
νοµικές µορφές ευθύνονται συχνά για τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες ή οι 
επαγγελµατίες που επιθυµούν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος µέλος, δεδοµένου ότι 
περιορίζουν τις δυνατότητες επιλογής του µέσου που θεωρούν ως το πλέον κατάλληλο σε 
θέµατα όπως της φορολογίας ή της χρηµατοδότησης. Απαιτήσεις όσον αφορά το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσµα τον 
περιορισµό των δυνατοτήτων εξασφάλισης χρηµατοδότησης καθώς και των διαθέσιµων 
επιχειρηµατικών µοντέλων. Τέλος, η επιβολή απαιτήσεων όσον αφορά τη νοµική µορφή ή το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να 
έχει ιδιαίτερα περιοριστικά αποτελέσµατα, όπως τη στέρηση ορισµένων παρόχων από τη 
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δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, κυρίως λόγω της νοµικής µορφής υπό την 
οποία λειτουργούν. 

Η διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης επιβεβαίωσε επίσης ότι συχνά επιβάλλονται 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις στους φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών από το κράτος 
µέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, παραβλέποντας το γεγονός ότι ο πάροχος µπορεί να 
είναι ήδη επαρκώς ασφαλισµένος στον τόπο εγκατάστασής του (για παράδειγµα, ένας 
σύµβουλος σε θέµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που µεταβαίνει σε άλλο κράτος µέλος µε 
σκοπό να υποβάλει αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για λογαριασµό πελάτη του είναι 
υποχρεωµένος να συνάψει νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, ακόµη και αν ο κίνδυνος έναντι του 
πελάτη αυτού είναι ήδη ασφαλισµένος). Βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες, χρειάστηκε να 
αξιολογηθεί, σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, κατά πόσον η επιβολή υποχρεώσεων του 
είδους αυτού ήταν δικαιολογηµένη και σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες η απαίτηση αυτή κρίνεται δικαιολογηµένη, οι πάροχοι ενδέχεται να 
αντιµετωπίσουν ένα πολύ πρακτικό πρόβληµα: φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες 
όσον αφορά την ασφάλιση διασυνοριακών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (η ασφάλιση 
µπορεί να είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί στην αγορά ή να υπόκειται σε εξαιρετικά επαχθείς 
όρους). Αυτό επισηµάνθηκε κατά τη διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης ως θέµα που 
δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε τοµείς όπως 
της παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις ή των κατασκευών.  

Τέλος, η διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης επιβεβαιώνει την ανάγκη να καταστεί η ενιαία 
αγορά υπηρεσιών πιο συγκεκριµένη, χωρίς να λησµονείται ότι αυτή διαµορφώνεται από την 
ταυτόχρονη εφαρµογή µεγάλου αριθµού κανόνων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε µια 
όλο και µεγαλύτερη και ποικιλόµορφη Ένωση. Χρειαζόµαστε περισσότερο διάλογο (τόσο 
µεταξύ των διοικήσεων των κρατών µελών όσο και µεταξύ των διοικήσεων και των παρόχων 
υπηρεσιών) για θέµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς, όπως η ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, αλλά και περισσότερη διαφάνεια για να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η 
εµφάνιση νέων εµποδίων. Λόγω του µεγέθους και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η σηµασία που έχουν τα εκτελεστικά µέτρα σε εθνικό επίπεδο και 
ειδικότερα η θέση στη διάθεση των παρόχων υπηρεσιών αποτελεσµατικών, γρήγορων και 
προσιτών µέσων προσφυγής σε εθνικό επίπεδο ώστε να µπορούν να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατα που τους παρέχει η ενιαία αγορά, αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία.  

5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα βασικά πορίσµατα της αµοιβαίας αξιολόγησης καταδεικνύουν ότι η Επιτροπή πρέπει να 
λάβει περαιτέρω µέτρα για να µπορέσει η ευρωπαϊκή οικονοµία να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά υπηρεσιών.  

Πριν από οτιδήποτε άλλο, η Επιτροπή θα συνεχίσει και θα εντείνει τη συνεργασία µε τα 
κράτη µέλη σε µεµονωµένη βάση, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης και ορθή µεταφορά και 
εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε όλα τα κράτη µέλη. Κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2011, η Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει µια σειρά διµερών συναντήσεων µε τα κράτη 
µέλη στα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για εσφαλµένη ή ελλιπή µεταφορά της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να ληφθούν επίσηµα µέτρα επιβολής.  

Παράλληλα, το 2011, η Επιτροπή θα προβεί σε µια πρώτη οικονοµική εκτίµηση της 
µεταφοράς της οδηγίας στη νοµοθεσία των κρατών µελών και των επιπτώσεών της στη 
λειτουργία των αγορών υπηρεσιών.  
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Επιπλέον, η Επιτροπή, µε βάση το κοινοτικό κεκτηµένο, θα λάβει µια σειρά πρόσθετων 
µέτρων για να δοθεί νέα ώθηση στην ενιαία αγορά υπηρεσιών.  

5.1. «Έλεγχος επιδόσεων» της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 

Η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη, θα προβεί σε «έλεγχο επιδόσεων» της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών. Στόχος εδώ θα είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση από τη σκοπιά των 
χρηστών της ενιαίας αγοράς, όπως για παράδειγµα µιας εταιρείας που επιθυµεί να ιδρύσει 
θυγατρική σε άλλο κράτος µέλος, των αυτοαπασχολούµενων που θέλουν να παρέχουν 
υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο, των ΜΜΕ ή των καταναλωτών που επιθυµούν να 
χρησιµοποιήσουν υπηρεσίες που παρέχει κάποιος εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος. Ο 
«έλεγχος επιδόσεων» θα παράσχει µια εκτίµηση του τρόπου εφαρµογής και της 
αποτελεσµατικότητας διαφόρων νοµοθετικών πράξεων της ΕΕ.  

Για τη διαµόρφωση µιας ρεαλιστικής και χρήσιµης εικόνας της λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών µέσω του «ελέγχου επιδόσεων», είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη και 
άλλες πράξεις της ΕΕ πέραν της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Επιπλέον, ο «έλεγχος επιδόσεων» 
δεν πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε αφηρηµένη βάση, αλλά βάσει συγκεκριµένων κλάδων και 
δραστηριοτήτων (περιπτωσιολογικές µελέτες) που θα προβάλλουν τον τρόπο µε τον οποίο 
λειτουργεί η ενιαία αγορά και τους τοµείς στους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν 
προβλήµατα. Μια ιδέα θα ήταν να καθοριστεί µια σειρά πρακτικών σεναρίων σε 
συγκεκριµένους κλάδους όπου οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πολύ συχνά έρχονται 
αντιµέτωποι µε τη µη ικανοποιητική λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να καθοριστεί για 
κάθε τοµέα η σειρά προτεραιότητας µε βάση την απασχόληση και το αναπτυξιακό δυναµικό. 
Αυτό δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι τα αποτελέσµατα του «ελέγχου επιδόσεων» θα 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον µόνο για τους συγκεκριµένους κλάδους. Λόγω του συχνά 
οριζόντιου χαρακτήρα των εµποδίων στον τοµέα των υπηρεσιών και των νοµοθετικών 
πράξεων που ισχύουν γι 'αυτά, ο «έλεγχος επιδόσεων» θα είναι επίσης χρήσιµες για τον 
εντοπισµό θεµάτων οριζόντιου χαρακτήρα. Με βάση τη διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης, 
φαίνεται ότι οι υπηρεσίες στον τοµέα των κατασκευών, τον κλάδο του τουρισµού και της 
παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις προσφέρονται για τον «έλεγχο επιδόσεων». Σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, ο «έλεγχος επιδόσεων» θα δώσει σε διάφορες υπηρεσίες της 
Επιτροπής την ευκαιρία να συνεργαστούν µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες των κρατών 
µελών προκειµένου να αξιολογήσουν τα προβλήµατα όσον αφορά την από κοινού εφαρµογή, 
σε εθνικό επίπεδο, των πράξεων της ΕΕ, τις αιτίες των προβληµάτων αυτών και τις πιθανές 
λύσεις. Η ανάλυση θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον 
τρόπο λειτουργίας συγκεκριµένων τοµέων στην πράξη14, και να περιλαµβάνει εισηγήσεις των 
ενδιαφερόµενων µερών.  

Ο «έλεγχος επιδόσεων» θα επιτρέψει τη διατύπωση συµπερασµάτων ανά κλάδο σχετικά µε 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και, ενδεχοµένως, τη διαπίστωση της ανάγκης 
να αναληφθούν και άλλες δράσεις, όπως η νοµοθετική παρέµβαση, εάν απαιτείται.  

Το 2011, µε βάση την εισήγηση των κρατών µελών όσον αφορά τους συγκεκριµένους 
κλάδους που θα πρέπει να εξεταστούν, η Επιτροπή θα δροµολογήσει τον «έλεγχο επιδόσεων» 
της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Στόχος θα είναι να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, ώστε να 

                                                 
14 Για παράδειγµα, ο πίνακας αποτελεσµάτων για τους καταναλωτές, τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή, 

παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία των αγορών υπηρεσιών στην πράξη, 
από την άποψη των καταναλωτών. 
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υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσµατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και, 
εάν απαιτείται, να προτείνει περαιτέρω µέτρα µέχρι το τέλος του 2012.  

5.2. Στοχοθετηµένες δράσεις για την αντιµετώπιση των εναποµενόντων ρυθµιστικών 
εµποδίων που περιορίζουν αδικαιολόγητα τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης εντοπίστηκαν διάφορα ειδικά θέµατα 
τα οποία φαίνεται να προκαλούν προβλήµατα στις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην ενιαία 
αγορά και τα οποία χρήζουν διεξοδικότερης εξέτασης. Ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση 
του µεγέθους των εν λόγω προβληµάτων πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στο 
πλαίσιο του «ελέγχου επιδόσεων». Παράλληλα, η Επιτροπή θα ασχοληθεί ειδικότερα µε τα 
προβλήµατα αυτά προκειµένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η κατάσταση και η ανάγκη λήψης 
ειδικών µέτρων σε επίπεδο ΕΕ.  

- Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του θέµατος των δραστηριοτήτων περιορισµένης 
πρόσβασης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς στους οποίους η σύνδεση µε τα επαγγελµατικά 
προσόντα που απαιτούνται δικαιολογεί περαιτέρω συζήτηση. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει 
να γίνει λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη επίτευξης περισσότερο ολοκληρωµένων αγορών 
υπηρεσιών που θα προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως απαιτούν οι αποδέκτες 
των υπηρεσιών. Με βάση αυτή την εκτίµηση και τα συµπεράσµατα του «ελέγχου 
επιδόσεων», η Επιτροπή θα αποφασίσει µέχρι το 2012 σχετικά µε το ενδεχόµενο ανάληψης 
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών. 

- Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση µε στόχο την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον 
οποίο οι περιορισµοί σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου και τη νοµική 
µορφή επηρεάζουν ορισµένους τοµείς υπηρεσιών, αφενός, και τη συλλογή στοιχείων σχετικά 
µε τις οικονοµικές επιπτώσεις των κανόνων αυτών. Με βάση την εκτίµηση αυτή και τα 
συµπεράσµατα του «ελέγχου επιδόσεων», η Επιτροπή θα αποφασίσει µέχρι το 2012 σχετικά 
µε το ενδεχόµενο ανάληψης συγκεκριµένων πρωτοβουλιών.  

- Οι δυσκολίες που προκύπτουν για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών λόγω των 
απαιτήσεων ασφάλισης θα πρέπει να εξεταστούν πρώτα µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλιστικού κλάδου, µε στόχο την εξεύρεση πρακτικών λύσεων. 
Με βάση αυτή την εκτίµηση και τα συµπεράσµατα του «ελέγχου επιδόσεων», η Επιτροπή θα 
αποφασίσει µέχρι το 2012 σχετικά µε το ενδεχόµενο ανάληψης συγκεκριµένων 
πρωτοβουλιών.  

5.3. Στοχοθετηµένες δράσεις που θα καταστήσουν πιο αισθητή την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών  

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η ρήτρα του άρθρου 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
σχετικά µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εφαρµόζεται σωστά και µε συνέπεια σε όλα 
τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρµογή της και θα συζητά τα 
συµπεράσµατά της µε όλα τα κράτη µέλη. Η διαδικασία αυτή µπορεί να στηρίζεται στην ίδια 
την οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία ήδη προβλέπει την υποβολή εκθέσεων από την 
Επιτροπή σχετικά µε τη λειτουργία της εν λόγω ρήτρας. Η παρακολούθηση θα πρέπει, σε 
µεγάλο βαθµό, να βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών και απόψεων από τα κράτη µέλη και 
τους ενδιαφεροµένους. 



EL 13   EL 

Η Επιτροπή θα εκδίδει ετησίως κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή από τα κράτη 
µέλη της ρήτρας για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την εξέλιξη της διασυνοριακής 
παροχής υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Οι πρώτες από τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές 
θα έχουν εκδοθεί έως τα τέλη του 2011.  

Στο µέλλον, είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί η διαφάνεια για την αποφυγή νέων 
κανονιστικών εµποδίων. Η οδηγία για τις υπηρεσίες προβλέπει ήδη την υποχρέωση των 
κρατών µελών να κοινοποιούν τις νέες απαιτήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τις 
απαιτήσεις που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Υπάρχει άµεση ανάγκη να 
εδραιωθεί η υποχρέωση αυτή µε την παροχή κατευθυντηρίων γραµµών στις διοικήσεις των 
κρατών µελών σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της. Στη συνέχεια, θα είχε σηµασία να 
εξεταστεί αν δικαιολογείται µια στοχοθετηµένη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της.  

Το 2011, η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για την εδραίωση του συστήµατος 
κοινοποίησης στην οδηγία για τις υπηρεσίες και για να καθοδηγήσει τις εθνικές διοικήσεις 
όσον αφορά την εφαρµογή της. Μέχρι το τέλος του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση 
σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος και την ανάγκη στοχοθετηµένης διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρµογής της.  

Τέλος, πρέπει να συνδράµουµε τους παρόχους υπηρεσιών, και ιδίως τις ΜΜΕ, στην 
άσκηση των δικαιωµάτων τους στην ενιαία αγορά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να εξαπλωθούν σε αγορές πέραν των συνόρων, εξαιτίας των 
προβληµάτων που δηµιουργεί η ύπαρξη κανονιστικών εµποδίων. Το δίκτυο SOLVIT 
διαδραµατίζει ήδη σηµαντικό ρόλο στο θέµα αυτό µε την παροχή άτυπων λύσεων για τα 
προβλήµατα που ανέκυψαν µε τις δηµόσιες αρχές. Πέρα από αυτό το είδος εναλλακτικών 
µηχανισµών επίλυσης διαφορών, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρότασης µέτρων για την 
εξασφάλιση εύχρηστων, απλών και οικονοµικώς προσιτών µέσων έννοµης προστασίας σε 
εθνικό επίπεδο για τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωµάτων που παρέχει η ενιαία αγορά.  

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων µέσων έννοµης 
προστασίας για τους παρόχους υπηρεσιών όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωµάτων τους 
στην ενιαία αγορά από τις εθνικές διοικήσεις και θα αποφασίσει για τα επόµενα βήµατα µέχρι 
το τέλος του 2012. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η µεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες στη νοµοθεσία των κρατών µελών αποτελεί 
σηµαντικό βήµα προς την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Όµως, πολλά 
αποµένουν να γίνουν. Με βάση τη διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει µια σειρά δράσεων µε απώτερο στόχο την 
εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες και την προσέγγισή της στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και των πολιτών. Είναι ευθύνη όλων µας και η επιτυχία των προτεινόµενων 
δράσεων θα εξαρτηθεί από την προσήλωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και 
ενδιαφερόµενων µερών. 
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Μελλοντικές δράσεις 

 

Στόχοι Προτεινόµενη δράση Χρονοδιάγραµµα 

Επιβεβαίωση του ότι η 
πλήρης και ορθή µεταφορά 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
συµβάλλει αποτελεσµατικά 
στην πλήρη αξιοποίηση του 
δυναµικού της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών.  

- Συµµετοχή σε διµερή 
διάλογο µε ορισµένα κράτη 
µέλη στα οποία καθυστερεί η 
µεταφορά και, εφόσον 
απαιτείται, λήψη επίσηµων 
µέτρων επιβολής. 

- ∆ιεξαγωγή µιας πρώτης 
οικονοµικής εκτίµησης της 
µεταφοράς της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες.  

Πρώτο εξάµηνο του 2011 

 

 

 

Τέλος του 2011 

 

Επιβεβαίωση της εύρυθµης 
λειτουργίας της νοµοθεσίας 
της ΕΕ που εφαρµόζεται στις 
υπηρεσίες και της 
αποτελεσµατικής συµβολής 
της στην αναβάθµιση των 
συναλλαγών στον τοµέα των 
υπηρεσιών στην ενιαία 
αγορά.  

- ∆ιεξαγωγή «ελέγχου 
επιδόσεων» της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών.  

2011-2012 

Άρση των τελευταίων 
εµποδίων στη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.  

 

- Εκτίµηση των επιπτώσεων 
που έχουν οι κανόνες των 
κρατών µελών οι οποίοι 
περιορίζουν την πρόσβαση 
σε ορισµένες δραστηριότητες 
µόνο σε παρόχους µε ειδικά 
προσόντα και απόφαση 
σχετικά µε την ανάγκη 
ανάληψης συγκεκριµένων 
πρωτοβουλιών.  

Μέχρι το τέλος του 2012 

Άρση των τελευταίων 
εµποδίων στη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.  

- Εκτίµηση των επιπτώσεων 
που έχουν οι περιορισµοί που 
τους οποίους επιβάλλουν τα 
κράτη µέλη όσον αφορά τη 
νοµική µορφή και το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
κεφαλαίου των παρόχων 
υπηρεσιών και απόφαση 
σχετικά µε την ανάγκη 
ανάληψης συγκεκριµένων 

Μέχρι το τέλος του 2012 
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πρωτοβουλιών.  

Άρση των τελευταίων 
εµποδίων στη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.  

- Εκτίµηση των δυσκολιών 
που αντιµετωπίζουν οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών, λόγω 
των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται στη 
διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών και λήψη 
απόφασης όσον αφορά την 
ανάγκη ανάληψης 
συγκεκριµένων 
πρωτοβουλιών.  

Μέχρι το τέλος του 2012 

∆ιασφάλιση του ότι οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες 
που επιθυµούν να παρέχουν 
και να λαµβάνουν 
διασυνοριακές υπηρεσίες 
µπορούν να επωφεληθούν 
από την ενιαία αγορά.  

- Παροχή κατευθυντηρίων 
γραµµών στα κράτη µέλη 
σχετικά µε την εφαρµογή της 
ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών η οποία 
προβλέπεται στην οδηγία για 
τις υπηρεσίες. 

Τέλος του 2011 και στη 
συνέχεια ετησίως 

Αποτροπή της εµφάνισης στη 
νοµοθεσία των κρατών 
µελών νέων κανονιστικών 
εµποδίων στην παροχή 
υπηρεσιών.  

- Παροχή κατευθυντηρίων 
γραµµών στα κράτη µέλη 
σχετικά µε την εφαρµογή της 
ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών η οποία 
προβλέπεται στην οδηγία για 
τις υπηρεσίες. 

- Υποβολή έκθεσης σχετικά 
µε τη λειτουργία των 
υποχρεώσεων κοινοποίησης 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και το ενδεχόµενο 
στοχοθετηµένης διεύρυνσης 
του πεδίου εφαρµογής της. 

2011 

 

 

 

Μέχρι το τέλος του 2012 

 

∆ιασφάλιση του ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
οι ΜΜΕ, µπορούν να 
επωφελούνται πλήρως από τα 
δικαιώµατά τους στην ενιαία 
αγορά  

- Εκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας των 
µέσων έννοµης προστασίας 
σε εθνικό επίπεδο για 
παραβίαση των δικαιωµάτων 
που παρέχει η ενιαία αγορά 
από τις εθνικές διοικήσεις και 
υποβολή έκθεσης σχετικά µε 
την ανάγκη ανάληψης 
συγκεκριµένων 
πρωτοβουλιών.  

Μέχρι το τέλος του 2012 
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