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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών καλύπτει άνω του 65 % του συνολικού 
ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ, και ότι είναι άκρως σημαντική μια πιο 
ολοκληρωμένη και καλύτερα λειτουργούσα ενιαία αγορά των υπηρεσιών για την 
οικονομική ανάκαμψη και την καταπολέμηση της ανεργίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία περί υπηρεσιών 
αφορά το 45 % του ΑΕΠ της ΕΕ και το 43 % της απασχόλησης στην Ένωση·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί 
υπηρεσιών με τίτλο «Η εταιρική σχέση για τη νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών 
2012-2015», η οποία ανταποκρίνεται στην υποχρέωση δήλωσης που ορίζεται στο άρθρο 
41 της οδηγίας περί υπηρεσιών· επαναλαμβάνει πως χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της οδηγίας περί υπηρεσιών στην ΕΕ·

2. επισημαίνει πως όλοι οι κύριοι φορείς οφείλουν να δεσμευθούν να φροντίσουν 
ουσιαστικά για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς, ενώ παράλληλα 
θα συνυπολογίσουν την κοινωνική της διάσταση·

3. αναφέρει πως επί δυο δεκαετίες η ενιαία αγορά σημείωσε μεγάλη επιτυχία· πιστεύει δε 
συγχρόνως πως χρειάζεται να επικεντρωθούν περαιτέρω προσπάθειες στην προώθηση της 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, καθώς έτσι θα μπορέσει η ΕΕ να 
ξεπεράσει τη σημερινή κρίση·

4. επισημαίνει τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία Αγορά – Πράξη ΙΙ –
Μαζί για μια νέα ανάπτυξη», με στόχο την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
εντός της ΕΕ, την τόνωση της ανάπτυξης και τη προώθηση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους, και επιδοκιμάζει την στήριξη που προσφέρει στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα.


