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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ COM(2010)603 και η 
ανακοίνωση σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά COM(2010)608 είναι 
συμπληρωματικές πρωτοβουλίες που θέτουν τους πολίτες στην καρδιά της ενιαίας αγοράς 
και συμβάλλουν στο να ξεπερασθεί ο παρών κατακερματισμός της ΕΕ·

Β. υπενθυμίζοντας το πνεύμα του ψηφίσματός του της 20ής Μαΐου 20101 σχετικά τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες, και την 
υιοθέτηση της έκθεσης Monti, η οποία πριμοδοτεί μια προσέγγιση βασισμένη στους 
πολίτες σύμφωνα με την οποία οι ανησυχίες πολιτών και καταναλωτών εντάσσονται 
πλήρως στην ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς, καθώς και την ενίσχυση της θέσης των 
πολιτών της ΕΕ και τη δημιουργία νέας πολιτικής ώθησης στην έννοιας της ιδιότητας του 
πολίτη της ΕΕ·

1. επιδοκιμάζει την έκθεση αυτή και επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί να επιτύχει 
πλήρη ολοκλήρωση αίροντας τα εναπομένοντα διασυνοριακά εμπόδια που φράσσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, παρέχοντας 
τοιουτοτρόπως απτά οφέλη σε ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις· 

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με «την 
ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών» και «τις 20 βασικότερες ανησυχίες», στις οποίες 
τονίζονται, αφενός, τα κενά που αφορούν την πληροφόρηση, τη νομοθεσία και την 
εφαρμογή της και τα οποία εμμένουν εντός της Ενιαίας Αγοράς, καθώς και ο
ανταγωνισμός των πολιτών και η άγνοια ως προς τα δικαιώματά τους εντός της αγοράς, 
αφετέρου· 

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά ως προς την επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν τους πολίτες, όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών ταμείων των μετακινούμενων εργαζομένων 
αλλά ότι παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η 
νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς της ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών· 

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης ενός Χάρτη των 
Δικαιωμάτων των Πολιτών, όπως ακριβώς ζητήθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 20ης Μαΐου 2010, στο οποίο επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και διασυνοριακά θέματα εντός της Ενιαίας Αγοράς· 
φρονεί πως ο Χάρτης αυτός πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμα και να χρησιμεύουν ως 
πρακτικός οδηγός για όλους τους πολίτες που κινούνται, εργάζονται, πωλούν και 
αγοράζουν διερχόμενοι σύνορα· 
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5. ζητεί να προβλεφθεί μια σφαιρικότερη νομοθετική προσέγγιση στην ΕΕ προς 
διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η οποία θα 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών, θα δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και 
θα επενδύει σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργία θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να 
αρθούν τα εναπομένοντα εμπόδια στις τέσσερις ελευθερίες.


