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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 καίριο ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ 2020 για την απασχόληση·

2. τονίζει ότι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών έχει κρίσιμη σημασία για την 
μελλοντική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την καινοτομία·

3. επισημαίνει ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για να αναζωογονηθούν οι οικονομίες της Ευρώπης με περαιτέρω άνοιγμα των συνόρων 
για αγαθά και υπηρεσίες, την προσφορά περισσότερων επιλογών, το άνοιγμα νέων 
επιχειρηματικών ευκαιριών για εταιρείες, και τέλος τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

4. επιδοκιμάζει το COM (2011)803¹ και υποστηρίζει σθεναρά την εστίαση στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις με ενισχυμένη εφαρμογή του «τεστ ΜΜΕ», που θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στην εκτέλεση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

5. 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 στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης· 

6. 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·

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών 
παραμένει κατακερματισμένη· ζητεί την λήψη μέτρων για την αύξηση της κινητικότητας 
σε όλη την ΕΕ απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων μέσω της ενίσχυσης του συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς· 

8. καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας να πραγματοποιήσει 
εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων και να προσδιορίσει τομείς υπερβολικών 
επιβαρύνσεων, ασυνεπειών και απηρχαιωμένων ή αναποτελεσματικών μέτρων ιδιαίτερα 
στο πλαίσιο της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων που επηρεάζουν αρνητικά 
την λειτουργία της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα 
εφαρμογής του κανόνα «Μία εντός, μία εκτός» σε σχέση με τις επιβαρύνσεις·
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9. 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·


