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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας:

- να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό  ρόλο στην επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ 2020 για την απασχόληση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιοτικής και 
βιώσιμης απασχόλησης· η Ενιαία Αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί με μέγιστη 
αποφασιστικότητα και ταχύτητα· η Ενιαία Αγορά δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για 
την επίτευξη κοινωνικής προόδου·

2. θεωρεί ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών έχει 
καίρια σημασία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ενιαία Αγορά· επισημαίνει  
ότι η Ενιαία Αγορά πρέπει να θέσει στο επίκεντρο τα δικαιώματα όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, όχι μόνο με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών ή επιχειρήσεων, 
αλλά και ως πολιτών και εργαζομένων· είναι  σημαντική η εντατικότερη και πιο έγκαιρη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων μερών στον 
σχεδιασμό, τη θέσπιση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων για τη 
προώθηση της ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ενιαία Αγορά·

3. επισημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ 2020 για τη βελτίωση της 
ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η Ενιαία Αγορά, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της διατήρησης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των 
οικονομικών προτεραιοτήτων και της κοινωνικής πρόνοιας·

4. τονίζει ότι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών έχει κρίσιμη σημασία για την 
μελλοντική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την καινοτομία· επικρίνει 
το γεγονός ότι οι ΜΜΕ επιβαρύνονται από υπερβολικό όγκο ενωσιακών νομοθετημάτων·  
η Ενιαία Αγορά έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο όσον αφορά την προώθηση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης με στόχο την υλοποίηση μιας  οικονομίας της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ακόμα 
επωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς σε πολλούς τομείς· 
επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να αναζωογονηθούν οι οικονομίες της Ένωσης με περαιτέρω 
άνοιγμα των συνόρων για αγαθά και υπηρεσίες, την περαιτέρω ενθάρρυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των εργαζομένων,  την προσφορά 
περισσότερων επιλογών, το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για εταιρείες, και 
τέλος τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη προσέγγιση νέων πελατών, ιδίως 
ατόμων με αναπηρίες, με πιο προσιτές υπηρεσίες και προϊόντα· οι ΜΜΕ που έχουν τις 
μεγαλύτερες δυνατότητες πρέπει να υποστηριχθούν από μια αυστηρή εφαρμογή του «τεστ 
ΜΜΕ» κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας· 
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6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, ενθαρρύνοντας  περισσότερες 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·  επισημαίνει ότι  το πλαίσιο της οικονομικής 
διακυβέρνησης πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο διασυνδεδεμένων και αμοιβαία 
συνεκτικών πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση και ότι η πλήρης 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του 
στόχου· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών·

7. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του 
κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ: προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011)0803) και υποστηρίζει την επικέντρωση στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι οι διατάξεις για θέματα υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων δεν θα πρέπει να θεωρούνται κανονιστικά βάρη και ότι σε ορισμένους 
τομείς οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι οι ίδιες για όλα τα μεγέθη εταιριών· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι η εξατομικευμένη νομοθεσία για τους διάφορους τύπους ΜΜΕ θα 
διευκόλυνε επίσης την πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές·  

8. αναγνωρίζει στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς τον πολύτιμο ρόλο της μονοαπευθυντικής 
θυρίδας, ηλεκτρονικής και φυσικής, στην μείωση των διοικητικών βαρών και του 
κόστους των συναλλαγών, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, το άνοιγμα της 
αγοράς, τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερες δημόσιες 
δαπάνες και περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων για πρόσβαση στις 
αγορές και διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης·

9. πιστεύει ότι η ψηφιακή Ενιαία Αγορά μόνον θα μπορούσε να έχει παρόμοιο αντίκτυπο με 
το πρόγραμμα της Ενιαίας Αγοράς το 1992· ενθαρρύνει την ολοκλήρωση της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς για την μεγιστοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και των 
επιχειρηματικών ευκαιριών·

10. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών παραμένει κατακερματισμένη· ζητεί την 
λήψη μέτρων για την αύξηση της κινητικότητας σε όλη την Ένωση απλοποιώντας και 
επιταχύνοντας τις διοικητικές διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων μέσω της ενίσχυσης του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς· 
θεωρεί ότι  η Επιτροπή ορθά σημειώνει ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ανά 
την Ένωση εξακολουθεί να είναι υπερβολικά χαμηλή και ότι χρειάζονται 
αποτελεσματικότερα μέτρα για να εξαλειφθούν όλα τα σχετικά διοικητικά εμπόδια·

11. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρχει μία εύκολα προσβάσιμη πρωτοβάθμια υπηρεσία παροχής 
βοήθειας σε εθνικό επίπεδο, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις και 
οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πελατών με αναπηρίες,  όταν αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην προσπάθειά τους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που τους προσφέρει η Ενιαία Αγορά. η εν λόγω υπηρεσία παροχής βοήθειας 
μπορεί να συσταθεί επίσης αναπτύσσοντας περαιτέρω τα υφιστάμενα κέντρα SOLVIT·

12. καλεί τα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας ευφυέστερα τα εργαλεία πληροφορικής να 
ενημερώνουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να 
ασκούν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες ενώ η προσβασιμότητα των 
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ατόμων με αναπηρίες είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου αυτά να πληροφορούνται τα 
δικαιώματά τους και τις παρεχόμενες ευκαιρίες μέσω προσιτών τρόπων·

13. επιμένει στην κοινωνική και δημοσιονομική σύγκλιση ως παράγοντα ολοκλήρωσης της 
Εσωτερικής Αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη που έχουν περίπου το ίδιο ΑΕγχΠ να 
επιταχύνουν τη διαδικασία σύγκλισης μέσω ενισχυμένης συνεργασίας·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν αποτελεσματικούς ελέγχους για 
την πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή συλλογικών 
συμβάσεων· 

15. επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα θεωρούνται προστιθέμενη αξία για την 
Ένωση και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς·

16. υπογραμμίζει ότι κατά την ανάλυση βασικών τομέων υπηρεσιών για τη λειτουργία της 
Ενιαίας Αγοράς ιδίως των τομέων του εμπορίου, των υπηρεσιών επιχειρήσεων, των 
ψηφιακών αγορών και των μεταφορών στην ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της 
Ενιαίας Αγοράς, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρίες που 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στο δομημένο περιβάλλον και στις υπηρεσίες που δεν έχουν 
σχεδιαστεί για όλους·

17. εκτιμά ότι για την καλύτερη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
ίσων όρων ανταγωνισμού και ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν στο 
εσωτερικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία στον ίδιο βαθμό, καθώς και ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ασκήσει τις εξουσίες επιβολής που διαθέτει κατά των παραβατών 
κατά τρόπο συνεπή και χωρίς να ευνοεί κανένα·

18. ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση για την προώθηση του θεματολογίου για την 
έξυπνη νομοθεσία στα επόμενα δύο χρόνια ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς που 
αφορούν την βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών φορέων, το οποίο 
προτείνεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, δίνοντας νέα εντολή στην 
υφιστάμενη συμβουλευτική επιτροπή εσωτερικής αγοράς να εξετάσει την ολοκλήρωση 
της Ενιαίας Αγοράς και τα ζητήματα διακυβέρνησης εστιάζοντας σε θέματα 
προσβασιμότητας σύμφωνα με την επικυρωμένη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

20. καλεί την Επιτροπή να επιβάλει την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς διασφαλίζοντας την 
εφαρμογή των οδηγιών της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη.
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