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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς 
(2009/2141(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τα μέτρα 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά2,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (SEC(2009)1007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επανεξέταση 
της ενιαίας αγοράς: εξάλειψη των εμποδίων και της αναποτελεσματικότητας με τη 
βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής (2007/2024(INI))3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τον ρόλο του εθνικού 
δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (Ανταγωνιστικότητα - Εσωτερική 
Αγορά, Βιομηχανία και Έρευνα) της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ("How to make the Internal Market work better")6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί αποτελεσματικά είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία ενός σταθερού και καινοτόμου οικονομικού 
περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι καταναλωτές θα νοιώθουν ελεύθεροι να αγοράζουν 
αγαθά και οι επιχειρήσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η εσωτερική αγορά έχει μακρά ιστορία, πρέπει 
ακόμη να γίνουν πολλά για να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητές της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς 
                                               
1 ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σελ. 17.
2 ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σελ. 47.
3 ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σελ. 80.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0421.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0352.
6 Έγγραφο του Συμβουλίου 13024/09.
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την ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή των κοινοτικών κανόνων που αφορούν τη 
λειτουργία της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τη νομοθεσία 
για την εσωτερική αγορά στο εθνικό τους δίκαιο εντός των προθεσμιών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην καλύτερη μεταφορά της νομοθεσίας για την 
εσωτερική αγορά συνεχίζοντας να συνεργάζονται στενά τόσο στη φάση
διαπραγμάτευσης όσο και στη διαδικασία μεταφοράς ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συναντώνται σε τακτική βάση για την αποτίμηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρεί θετική τη δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων της 
εσωτερικής αγοράς διότι θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος μεταφοράς του 
κοινοτικού δικαίου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και ο 
πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές έχουν κοινό στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον μέσο έλλειμμα μεταφοράς του 1% συμπίπτει με το 
στόχο του 1% που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το 2007, 
αλλά ότι εννέα κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει ακόμη αυτό το στόχο,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράγοντας κατακερματισμού είναι 6%, που σημαίνει ότι 
100 οδηγίες δεν έχουν μεταφερθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 οδηγίες βρίσκονται πάνω από δύο έτη πίσω από την 
προθεσμία μεταφοράς τους, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του στόχου 
της "μηδενικής ανοχής", που αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το 
2002,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρακολούθηση της μεταφοράς 
ορισμένων οδηγιών που είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευκολότερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά 
με το ποιες οδηγίες δεν έχουν μεταφερθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη, θα ήταν 
χρήσιμη τόσο για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού όσο και για την άσκηση 
πίεσης, και εκ μέρους των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα μέλη των 
εθνικών κοινοβουλίων,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα 
της μεταφοράς,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ότι αφορά την εσωτερική αγορά, το κέντρο βάρους έχει 
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μετατοπισθεί από το νομοθετικό έργο στην υλοποίηση, ο πίνακας αποτελεσμάτων της 
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να παρέχει σε τακτική βάση πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, 
συμπεριλαμβάνοντας δείκτες σχετικά με το πραγματικό άνοιγμα των επιμέρους 
αγορών, για την καλύτερη παρακολούθηση της αποδοτικότητας και των τάσεων,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση και οι διασυνοριακές ανταλλαγές, μέσω, μεταξύ 
άλλων, του ηλεκτρονικού δικτύου που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή, είναι σημαντικές 
για την καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της εσωτερικής 
αγοράς,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βασίζονται στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανονισμών της εσωτερικής αγοράς για να μπορέσουν να επωφεληθούν 
πλήρως από τις δυνατότητές της,

Εισαγωγή

1. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιλέγουν τα μέτρα 
που τα εξυπηρετούν αλλά να αναλαμβάνουν την εφαρμογή όλων·

2. ελπίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν στενά και θα αναλάβουν 
από κοινού την ευθύνη της πλήρους εκμετάλλευσης του δυναμικού της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, 
προβαίνοντας στην αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς, στην εναρμόνιση, 
στην περαιτέρω απλούστευση της νομοθεσίας και σε άλλα μέσα με στόχο τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων·

3. υποστηρίζει ειδικότερα την ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των εθνικών 
κοινοβουλίων και των άλλων φορέων κατά τη φάση διαπραγμάτευσης και τη 
διαδικασία μεταφοράς της νομοθεσίας·

4. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ένα ετήσιο φόρουμ για την εσωτερική αγορά με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς 
και άλλων παραγόντων, ώστε να αναληφθεί μία σαφέστερη δέσμευση σχετικά με τη 
μεταφορά, την εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά·

5. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά στους πίνακες αποτελεσμάτων 
της εσωτερικής αγοράς λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή και 
την επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, καθώς και δείκτες σχετικά με το 
πραγματικό άνοιγμα των επιμέρους αγορών·

6. ζητεί, μολονότι γνωρίζει ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς 
δημοσιεύεται ανά εξάμηνο και ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές μόνο 
άπαξ του έτους, οι πίνακες αυτοί να δημοσιεύονται συγχρόνως, ώστε να δίνεται μία 
καλύτερη συνολική εικόνα της εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς·
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Μεταφορά

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι το έλλειμμα μεταφοράς του 1% επιτυγχάνεται για τρίτη 
συνεχή φορά· προτρέπει τα κράτη μέλη που απέτυχαν να φτάσουν το στόχο αυτό να 
λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους·

8. υπενθυμίζει ότι ο αριθμός των οδηγιών που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη παραμένει πολύ υψηλός και ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε ο αριθμός αυτός να μειωθεί άμεσα, αρχίζοντας από 
τις οδηγίες που η μεταφορά τους έχει καθυστερήσει για μία διετία ή περισσότερο·

9. καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερέστερη πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της 
σχετικά με τις οδηγίες που δεν έχουν εφαρμοστεί στα επιμέρους κράτη μέλη·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν στην Επιτροπή πίνακες αντιστοιχίας με
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη 
μεταφορά των οδηγιών ώστε να υπάρχει πιο λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με την 
ποιότητα της μεταφοράς·

Εφαρμογή

11. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν την αποτελεσματικότερη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών που ενέχονται στην εφαρμογή 
των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, προωθώντας και ενισχύοντας τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς εντός των εθνικών τους διοικητικών δομών·

12. τονίζει την ανάγκη σωστής κατάρτισης και εκπαίδευσης των δημοσίων λειτουργών και 
των δικαστικών αρχών σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς·

13. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
τη λειτουργικότητα των διασυνοριακών δικτύων στο πλαίσιο των συστημάτων 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή (π.χ. το σύστημα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
για τα μη εδώδιμα επικίνδυνα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (RAPEX), το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) ή το Δίκτυο 
Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC)), λαμβάνοντας τα 
απαιτούμενα μέτρα, όπως είναι η χορήγηση των απαραίτητων πόρων·

Επιβολή της νομοθεσίας

14. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για 
την πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρηματιών για τα δικαιώματά τους στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, πράγμα που θα τους επιτρέψει να ασκήσουν στην 
πράξη αυτά τα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην οριστική 
διαμόρφωση του προγράμματος που προβλέπει τη δημιουργία υπηρεσιών βοήθειας 
στην ενιαία αγορά, με στόχο τον εξορθολογισμό της πληροφόρησης, την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνδρομής για την επίλυση προβλημάτων, καθώς και 
την καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες·
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15. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να 
βελτιώσουν τη δυνατότητα των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, ειδικότερα δε του 
SOLVIT, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής· 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τα δίκτυα των κέντρων SOLVIT με την 
παροχή επαρκών οικονομικών πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού·

°

°   °

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Μία εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί αποτελεσματικά είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 
ενός σταθερού και καινοτόμου οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι καταναλωτές 
θα αισθάνονται ελεύθεροι να αγοράζουν αγαθά και οι επιχειρήσεις να δημιουργούν νέες 
θέσεις εργασίας. Μολονότι η εσωτερική αγορά έχει μακρά ιστορία, πρέπει ακόμα να γίνουν 
πολλά για να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητές της.

Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά εάν δεν μεταφερθούν, υλοποιηθούν 
και εφαρμοσθούν κατάλληλα οι κοινοτικοί κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Στις 29 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή ενέκρινε μία σύσταση σχετικά με τα "μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς". Η σύσταση αυτή καθώς και ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς του Ιουλίου 2009 αποτελούν τη βάση της παρούσας 
έκθεσης. Η εισηγήτριά σας υποστηρίζει τη σύσταση της Επιτροπής και τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν να εφαρμόσουν όλα τα προτεινόμενα μέτρα, και όχι να 
επιλέξουν ορισμένα από αυτά.

Η πρόταση της Επιτροπής με την οποία συμφωνεί ιδιαίτερα η εισηγήτριά σας είναι η 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων κατά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και μεταφοράς 
της νέας νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Θα ήθελε να διευρύνει αυτή την ιδέα 
προτείνοντας στην Επιτροπή να διοργανώνει ένα ετήσιο φόρουμ για την εσωτερική αγορά 
που θα συγκεντρώνει εκπροσώπους από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη, καθώς και 
άλλους παράγοντες, με στόχο την ανάληψη μιας σαφέστερης δέσμευσης σε ό,τι αφορά τη 
μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά.

Επιπλέον η εισηγήτριά σας κρίνει ότι είναι σημαντικό ο πίνακας αποτελεσμάτων της 
εσωτερικής αγοράς και ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές να δημοσιεύονται 
συγχρόνως, παρότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς δημοσιεύεται ανά 
εξάμηνο και ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές μόνο μία φορά κατ' έτος, ούτως 
ώστε να υπάρχει μία καλύτερη συνολική εικόνα της εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς.

Μεταφορά

Είναι επιτακτικής σημασίας τα κράτη μέλη να μεταφέρουν εγκαίρως τους κανόνες για την 
εσωτερική αγορά στην εθνική τους νομοθεσία. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική 
αγορά που δημοσιεύεται δύο φορές το έτος από το 1997, εξετάζει πόσο γρήγορα και πόσο 
σωστά το κάθε κράτος μέλος μεταφέρει τις οδηγίες για την ενιαία αγορά στην εθνική του 
νομοθεσία. Επισημαίνει επίσης τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει που εκκρεμούν 
κατά των κρατών μελών. Πρόσφατα υπήρξε σημαντική βελτίωση στο θέμα αυτό.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά του Ιουλίου 2009 καταδεικνύει ότι για 
τρίτη συνεχή φορά το μέσο έλλειμμα μεταφοράς της ΕΕ είναι 1%, εντός του στόχου που 
έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η εισηγήτριά σας επισημαίνει, εντούτοις, ότι εννέα κράτη 
μέλη δεν έχουν επιτύχει το στόχο αυτό, εκφράζει δε τον προβληματισμό της για το γεγονός 
ότι ο αριθμός των οδηγιών που έχουν καθυστερήσει πολύ να μεταφερθούν παραμένει πολύ 
υψηλός. Υπάρχουν 22 οδηγίες των οποίων η προθεσμία μεταφοράς έχει λήξει από πλέον της 
διετίας. Επίσης, 6% των οδηγιών δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από όλα τα κράτη
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μέλη, με αποτέλεσμα 100 οδηγίες της εσωτερικής αγοράς να έχουν ελλιπή εφαρμογή στο 
σύνολο της ΕΕ. Η εισηγήτριά σας καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν,
ούτως ώστε ο αριθμός αυτός να μειωθεί άμεσα αρχίζοντας από τις 22 οδηγίες που έχουν 
καθυστερήσει πάνω από 2 χρόνια.

Στο ψήφισμά του Σεπτεμβρίου 2008 για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς,
το Κοινοβούλιο ζήτησε πιο εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σχετικά με το ποιες οδηγίες δεν 
έχουν μεταφερθεί, δεδομένου ότι στις στατιστικές όλες οι οδηγίες έχουν την ίδια βαρύτητα. 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η εισηγήτριά σας καλεί την Επιτροπή να παράσχει πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχετικά με τις οδηγίες που δεν έχουν ακόμα 
εφαρμοσθεί στα επιμέρους κράτη μέλη. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και στην άσκηση πιέσεων, και από τους βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να παρακολουθήσει σωστά την ποιότητα της μεταφοράς των 
οδηγιών θα πρέπει τα κράτη μέλη να υποβάλουν πίνακες αντιστοιχίας που θα παρουσιάζουν 
λεπτομερώς τα εθνικά μέτρα με στόχο τη μεταφορά μιας οδηγίας. Η εισηγήτριά σας 
προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το αίτημα αυτό.

Εφαρμογή

Μετά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη φαίνεται ότι δεν 
αποδίδουν μεγάλη σημασία στη σωστή εφαρμογή τους. Προσπαθούν να αποφύγουν την 
παραπομπή τους σε διαδικασίες επί παραβάσει προβαίνοντας στα απολύτως απαραίτητα. 
Παρόλα αυτά ο αριθμός των διαδικασιών για παράβαση παραμένει πολύ υψηλός, με 
ορισμένα κράτη μέλη να υπερβαίνουν το μέσο όρο της ΕΕ των 47 υποθέσεων.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εντείνουν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών που ενέχονται στην εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, 
προωθώντας και ενισχύοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εντός των εθνικών τους 
διοικητικών δομών .

Η εισηγήτριά σας θα ήθελε επίσης να επισημάνει την ανάγκη συμπληρωματικής κατάρτισης 
και διασυνοριακών ανταλλαγών των δημοσίων λειτουργών και των δικαστών. Τον Ιούλιο 
2008 το Κοινοβούλιο ενέκρινε μία έκθεση σχετικά με το ρόλο του εθνικού δικαστή στο 
ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα τονίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης στην κοινοτική 
νομοθεσία των δικαστών σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού συστήματος, πρόσβασης σε 
ενημερωμένη πληροφόρηση στη μητρική τους γλώσσα, καθώς και την ανάγκη αύξησης των 
γλωσσικών ικανοτήτων τους. Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι οι επισημάνσεις αυτές είναι 
ακόμη επίκαιρες και ιδιαίτερα σημαντικές στο χώρο της εσωτερικής αγοράς.

Επιπλέον η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν σημαντικές 
προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι τα διασυνοριακά δίκτυα στο πλαίσιο των συστημάτων
ηλεκτρονικής πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή, ειδικότερα το σύστημα 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα 
μη εδώδιμα επικίνδυνα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (RAPEX), το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) ή το Δίκτυο Συνεργασίας για την 
Προστασία των Καταναλωτών (CPC) θα λειτουργούν αποτελεσματικά, λαμβάνοντας τα 
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αναγκαία μέτρα, όπως είναι η χορήγηση των απαραίτητων πόρων. Το ΙΜΙ δίνει τη 
δυνατότητα στις διοικητικές αρχές να βρουν τις αρμόδιες αρχές σε άλλο κράτος μέλος και να 
απευθύνουν τα αιτήματά τους, με τυποποιημένες και μεταφρασμένες ήδη ερωτήσεις και 
απαντήσεις .Το σύστημα ΙΜΙ διευκολύνει την διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο της 
οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ) και της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) Τα συστήματα RAPEX και RASFF επιτρέπουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών για τα επικίνδυνα προϊόντα (ή άλλους 
κινδύνους) Το CPC είναι ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε 
διασυνοριακό επίπεδο, με την εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων των αρχών για τη διενέργεια 
ερευνών και την επιβολή της νομοθεσίας.

Επιβολή της νομοθεσίας

Τέλος, και ίσως σημαντικότερο, η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιταχύνουν τις προσπάθειές τους στην παροχή πληροφόρησης προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις για τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά, ώστε να μπορέσουν να 
ασκήσουν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα. Ειδικότερα, η εισηγήτριά σας υποστηρίζει το 
σχέδιο για τη δημιουργία υπηρεσιών βοήθειας στην ενιαία αγορά (SMAS), που στοχεύει στην 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις διάφορες πληροφορίες την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και συνδρομής για την επίλυση προβλημάτων, και τον εξορθολογισμό αυτών των 
πληροφοριών. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την ενίσχυση της Επιτροπής, να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες αυτών των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, και ειδικότερα 
του SOLVIT. Η εισηγήτριά σας καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τα δίκτυα των 
κέντρων SOLVIT με τη χορήγηση επαρκών οικονομικών πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού.


