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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς1,

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013 - Συμβολή στην Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0752),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Καλύτερη 
διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

1. υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά συνιστά βασικό παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· ωστόσο, το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές 
απόψεις·

2. επισημαίνει ότι η πλήρης και δέουσα εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα 
μπορούσε να δημιουργήσει δυναμικό ανάπτυξης μεταξύ 0,8 % και 2,6 % του ΑΕγχΠ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του που η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013 στηρίχτηκε για πρώτη φορά σε έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

4. αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι, παρά τις ισχυρές ενδείξεις για τον σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η ενιαία αγορά για την υπέρβαση της κρίσης, δεν 
λαμβάνεται υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2013 το δυναμικό ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας που συνεπάγεται η κατάλληλη και επαρκής εφαρμογή 
και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

5. υποστηρίζει την απόδοση εξαιρετικής σημασίας, στο πλαίσιο των ανά χώρα συστάσεων, 
στην εξάλειψη των αδικαιολόγητων περιορισμών και εμποδίων πρόσβασης στους τομείς 
των υπηρεσιών· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις 
συστάσεις αυτές·

6. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς κατά 
προτεραιότητα στην επόμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο 2014, και να λάβει πλήρως υπόψη στις επόμενες ανά χώρα συστάσεις βασικούς 
τομείς ανάπτυξης, όπως οι τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας, των μεταφορών και της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς, καθώς και τα μέτρα που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη 
πράξη για την ενιαία αγορά, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.
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7. ζητεί, στο μεταξύ, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για επιβολή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και παρακολούθηση αυτής, μεταξύ 
άλλων μέσω «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU sweeps)·

8. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω 
της καθιέρωσης, ως ειδικού πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, ο οποίος να περιλαμβάνει πίνακα επιδόσεων της 
εσωτερικής αγοράς, ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη, εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών της εσωτερικής αγοράς και ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

9. επισημαίνει την έλλειψη συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στη συζήτηση σχετικά 
με πτυχές της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013, και τους απευθύνει έκκληση 
να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις τους έτσι ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το ανεκμετάλλευτο δυναμικό 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.


