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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες
(2010/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Ευρώπη 
2020, μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και συνολική ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti προς την Επιτροπή για την 
ανασυγκρότηση της ενιαίας αγοράς1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα πρόγραμμα δράσης με 
βάση τα αιτήματα των πολιτών – Παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη» 
(COM(2006)0211), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου 
αιώνα» (COM(2007)0724) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενιαία αγορά: εξέταση επιτευγμάτων» (SEC(2007)1521), το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς 
2 και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Η επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: 
ένα χρόνο μετά» (SEC(2008)3064),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: 
ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0726) και την 
ανακοίνωση της Επιτροπής « Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, περιλαμβανομένων των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: Μια νέα ευρωπαϊκή δέσμευση»
(COM(2007)0725) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,3, 

– Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009 , σχετικά με μέτρα 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς4 και τη σύσταση της Επιτροπής, της 
12ης Ιουλίου 2004, για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την 
εσωτερική αγορά5,

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Ιουλίου 2009 
(SEC(2009)1007) και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 20106 και της 
23ης Σεπτεμβρίου 20087 για τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή «Στρατηγική της 
ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013: - Ενδυνάμωση των καταναλωτών, 
προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους» και το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου, της 20ής Μαΐου 2008΅, για τη «Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική 

                                               
1 Αναμένεται τον Απρίλιο του 2010.
2 ΕΕ C 187/Ε της 24.7.2008, σ. 80.
3 ΕΕ C 306/Ε της 15.12.2006, σ. 277.
4 ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σ. 17.
5 ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, P7_TA(2010)0051.
7 ΕΕ C 309E, 4.12.2008, σ. 46.
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καταναλωτών 2007-2013»1,
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 με τίτλο 

«Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά -
Δεύτερη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (COM(2009)0025) 
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκδοση του 
πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2009)0076),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την 
επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330) και την έκθεση 
της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη 
συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 για την προστασία των 
καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις «Διασυνοριακές ηλεκτρονικές 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ» 
(COM(2009)0557),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
Τμήμα «Ενιαία Αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», για τα «Εμπόδια στην ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά το 2008»3,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2008 του SOLVIT σχετικά με την ανάπτυξη και 
την απόδοση του δικτύου SOLVIT (SEC(2009)0142), το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας της ενιαίας αγοράς στους πολίτες και 
στις επιχειρήσεις (SEC(2008)1882) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2010 για το SOLVIT4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς με στόχο τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου κανόνων και 
αρχών για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
οποίο προβλέπει ότι «η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα 
μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των 
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Συνθηκών»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 (3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο 
δεσμεύει την Ένωση να εργαστεί για «την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 

                                               
1 ΕΕ C 180/E/26, 17.7.2008, σ. 26.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, P7_TA-PROV(2010)0046.
3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, P7_TA-PROV(2010)0047.
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αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό 
επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος»,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν 
στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το πρωτόκολλο 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη τον κανόνα 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (Α7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη τα πάρα πολλά εμπόδια που προκύπτουν από την έλλειψη 
πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, την κατακερματισμένη και 
ανεπαρκή νομοθεσία, την ανεπαρκή μεταφορά, την εφαρμογή και τη θέσπιση κανόνων 
και μια έλλειψη διοικητικού συντονισμού και συνεργασίας και τα οποία προβάλλονται 
στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ που επιθυμούν να μετακινηθούν, να 
ψωνίσουν, να προβούν σε διασυνοριακές πωλήσεις ή συναλλαγές με το ίδιο αίσθημα 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν στα κράτη μέλη τους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό εργαζομένων, παρόχων υπηρεσιών και 
επαγγελματιών μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος λόγω της γραφειοκρατίας και του 
κινδύνου απώλειας των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης που καθιστούν περίπλοκη 
και δαπανηρή τη μετακίνηση αυτή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγοι επιχειρηματίες και ΜΜΕ παρέχουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες τους εκτός των εγχώριων αγορών, λόγω της έλλειψης σιγουριάς ως προς τις 
επενδύσεις, τις πληρωμές και της ευθύνης και λόγω νομικών, διοικητικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών διαφορών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα από 
τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και ειδικότερα την υγεία, το περιβάλλον, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την εξωτερική πολιτική,
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει ρεαλιστικούς 
στόχους για την επίτευξη μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση οικονομίας και της 
αειφόρου ανάπτυξης για το 2020. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 πρέπει να είναι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με τις 
προκλήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής ανάπτυξης και με έμφαση 
στα οφέλη για τους πολίτες, την προστασία των πολιτών και τις ΜΜΕ,

Γενικές συστάσεις

1. θεωρεί ότι η Ένωση βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα προβληματική χρονική συγκυρία στην 
ιστορία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Εκτιμά ότι οι τρέχουσες και 
μελλοντικές εξελίξεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνοχή, αποφασιστικότητα, 
δέσμευση και πυγμή, σε συνδυασμό με την ευαισθησία και την πρακτικότητα, σε πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης,

2. υπογραμμίζει ότι η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
ευρωπαίων πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ, δεδομένων των πολλών 
οικονομικών και άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ,

3. τονίζει ότι, παρά τα οικονομικά, τεχνολογικά και νομοθετικά κενά στη δομή της, η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, μαζί με την ευρωζώνη, απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο την 
πραγματική έννοια της οικονομικής ολοκλήρωσης και της ενότητας στην ΕΕ,

4. καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να «τοποθετήσει ξανά 
στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς όσους ζουν και την χρησιμοποιούν καθημερινά» 
καθώς και τη δέσμευσή της να υπερασπίσει αποφασιστικά την ενιαία αγορά μέσω της 
πλήρους χρήσης των αρμοδιοτήτων εφαρμογής της και να διαμορφώσει ένα κοινωνικό
όραμα για την ενιαία αγορά βάσει των υποχρεώσεων της συνθήκης της Λισαβόνας,

Η διαδικασία της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς δεν είναι μη αναστρέψιμη
5. Τονίζει ότι η ολοκλήρωση στην ενιαία αγορά δεν αποτελεί μια μη αναστρέψιμη 

διαδικασία και ότι η συνεχής ύπαρξη της ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη. Λαμβάνει υπόψη ότι η αποτυχία της επίτευξης του στόχου της ενιαίας αγοράς 
θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιδράσεις, απειλώντας την αναίρεση πολλών ετών 
ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς,

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου εμφάνιση του οικονομικού προστατευτισμού θα 
μπορούσε να οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία 
για την αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε διάφορα κράτη μέλη,

7. θεωρεί ότι η κρίση έχει βλάψει σημαντικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας 
αγοράς και ότι ο ανταγωνισμός και η δυσπιστία στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, έχουν 
αυξηθεί ως αποτέλεσμα των ελλείψεων και των ανισοτήτων που απορρέουν από τα 
οικονομικά συστήματα των κρατών μελών,
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8. εκτιμά ότι η κρίση πρέπει να παράσχει ευκαιρίες για τη μεταρρύθμιση, την εδραίωση και 
τη βελτίωση της υφιστάμενης δομής της ενιαίας αγοράς και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών, ειδικά των καταναλωτών και των ΜΜΕ,

9. τονίζει ότι η εκ νέου έναρξη της ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να υπαγορεύεται συνολικά 
από την πρόσφατη χρηματοοικονομική ύφεση και ότι η αναβίωσή της πρέπει να κινείται 
πέρα από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την κρίση,

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από μια νέα 
ώθηση και ότι απαιτείται ισχυρή καθοδήγηση εκ μέρους της Επιτροπής για την 
αποκατάσταση τα αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά,

Ανάγκη για μια συνολική και κοινή προσέγγιση της ενιαίας αγοράς

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία συνδέεται 
κατά κύριο λόγο με τις οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι 
όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς 
πρέπει να εγκρίνουν μια πιο συνολική προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει πλήρως τις 
ανησυχίες των πολιτών, ειδικά όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία του καταναλωτή,

12. τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να κατέχει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου 
μιας βιώσιμης και έντονα ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στο 
πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματος της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020,

13. προτείνει ότι οι στρατηγικές και οι πολιτικές για την αναζωογόνηση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, πρέπει 
να βασίζεται σε μια πραγματική, συνολική και ευρεία συμφωνία που θα υποστηρίζεται 
από όλα τα κράτη μέλη και θα εστιάζει κυρίως στις προτεραιότητες οι οποίες θα ανήκουν 
τα κράτη μέλη και τις οποίες θα εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο,

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής σκέψης, με τους πολίτες και τους καταναλωτές να 
κατέχουν κεντρικό ρόλο στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και 
υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας τον ευρωπαίο πολίτη σε 
κύρια πολιτική μεταβλητή για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης,

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των πολιτών 
και των καταναλωτών. Θεωρεί ότι μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον πελάτη θα 
βοηθήσει την Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά και να εντοπίσει το σωστό τύπο για την έγκριση των πρωτοβουλιών που θα 
παράσχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης,

16. επαναλαμβάνει ότι η σημαντική αξιολόγηση των κοινωνικών, καταναλωτικών και 
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περιβαλλοντικών επιδράσεων της ενιαίας αγοράς – η οποία πρέπει να παρουσιάζεται σε 
όλες τις προτάσεις της ενιαίας αγοράς – είναι σημαντική για την απόκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού και θα διασφαλίσει, επίσης τη ρεαλιστική ενσωμάτωση των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων και των στόχων για την 
προστασία του καταναλωτή,

Προκλήσεις και ευκαιρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της πολιτικής της 
ενιαίας αγοράς

17. Πιστεύει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ένωση είναι ο εντοπισμός μιας 
ισορροπίας μεταξύ μιας ανοικτής οικονομίας, ικανής να ενεργοποιήσει την οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ενός οικονομικού συστήματος 
που παρέχει εξίσου προστασία τον καταναλωτή και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
δικλείδες ασφαλείας τις οποίες χρειάζονται οι πολίτες,

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες, υπηρεσίες και προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και 
των έλεγχο των ιχνών άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ένωση,

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις δυνατότητες 
και τις ευκαιρίες που παρέχονται από το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ,

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, της γνώσης 
και της καινοτομίας σε οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική. Αναμένει την κατανομή 
επαρκών πόρων στους επόμενους προϋπολογισμούς της Ένωσης για την αντιμετώπιση 
αυτών των κρίσιμων ζητημάτων,

21. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση της ασφάλειας των 
παρασκευασμένων αγαθών μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων,

Πολίτες και καταναλωτές στην ενιαία αγορά

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου πολίτη για την 
ενιαία αγορά είναι περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες ή αρνητικές. Πιστεύει ότι η 
πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρούν την ενιαία αγορά – σωστά ή λανθασμένα – ως 
ένα σύστημα πολιτικού δούναι και λαβείν και έννομων συμφερόντων και όχι ως ένα 
σύστημα που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των καταναλωτών, των πολιτών και των ΜΜΕ,
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23. τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και συνεργασία των 
ευρωπαίων πολιτών, τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να αλλάξουν ριζικά τις 
αντιλήψεις της κοινής γνώμης για την ενιαία αγορά, ενημερώνοντας τους πολίτες και 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα της κατανόησης των οφελών που τους παρέχει,

24. θεωρεί ότι μερικά από τα πιο εμφανή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, 
ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών είναι: (1) η έλλειψη πρόσβασης σε συγκρίσιμες και 
αντικειμενικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσεων των τιμών, (2) η 
πολυπλοκότητα στις συμβατικές σχέσεις, (3) η αβεβαιότητα αναφορικά με την πληρωμή 
και την αποζημίωση και (4) η έλλειψη ενημέρωσης και εμπιστοσύνης στο σύστημα1,

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τη 
νομοθεσία της ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και την εφαρμογή τους. Τονίζει το 
γεγονός ότι πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης παραμένουν μη οργανωμένα και δεν 
μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους πολίτες,

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες οικονομικής ολοκλήρωσης θα αποτύχουν αν δεν 
πεισθούν οι πολίτες ότι τα κοινωνικά δικαιώματά τους διασφαλίζονται και ότι οι 
πολιτικές της εσωτερικής αγοράς δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις εθνικές κοινωνικές 
πολιτικές,

27. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των πολιτών, των καταναλωτών 
και των ΜΜΕ γνωρίζουν τους υφιστάμενους εναλλακτικούς μηχανισμούς αποζημίωσης 
ή γνωρίζουν πώς μπορούν να υποβάλλουν μια καταγγελία προς την Επιτροπή,

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους μοχλούς δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, 
οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Διατείνεται ότι η ενεργή 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί 
πιο αποτελεσματική η ενιαία αγορά,

29. Θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των κρατών μελών 
για: (1) την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν διασυνοριακά σε όλη την 
ΕΕ, (2) την επίτευξη μιας απτής μείωσης των διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ< 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας,

                                               
1 Χ.Μ. Μπαρόσο, Πολιτικές κατευθυντήριες οδηγίες για την επόμενη Επιτροπή, σ. 35, «Πρέπει 
να ξεφύγουμε από την αρνητική παγίδα να της ανάληψης των θετικών επιτευγμάτων της Ευρώπης από τους 
πολιτικούς, οι οποίοι κατηγορούν τις «Βρυξέλλες» ή το «Στρασβούργο» για ό,τι δεν τους αρέσει. Χρειαζόμαστε 
έναν πιο ώριμο διάλογο με τους πολίτες μας για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις καθημερινές ζωές μας», 
COM(2006)0211, «Ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών – Παράγοντας 
αποτελέσματα για την Ευρώπη».
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30. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με την άποψη ότι η ορθή υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
«Small Business Act» (Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) και η θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ιδιωτικών εταιρειών θα διασφαλίσει την πρακτική 
ολοκλήρωση των ΜΜΕ σε ένα συναφές και βιώσιμο ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα,

Κυριότητα και εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και καλύτερη λειτουργία

31. διαβεβαιώνει ότι, δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, ένα σημαντικό τμήμα της 
διοικητικής και νομικής ευθύνης για την ενιαία αγορά εναπόκειται στα κράτη μέλη, τα 
οποία, από κοινού με τα όργανα της ΕΕ, πρέπει να αναλάβουν πλήρως την κυριότητα και 
τη διαχείριση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς,

32. διατείνεται ότι από τους πίνακες αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Ιουλίου 2009 
και του Μαρτίου 2010 προκύπτει με σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην 
μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους για σωστή μεταφορά, εφαρμογή και θέση 
σε ισχύ της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά και ότι υπάρχει καθυστέρηση ως προς τη 
μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, κάτι εξαιρετικά θλιβερό για τον τομέα των 
υπηρεσιών,

33. τονίζει ότι ο σταδιακός κατακερματισμός των κανόνων και οι ασυνέπειες στην εφαρμογή 
της νομοθεσίας στην ΕΕ αποδεικνύονται ολοένα και πιο επιβλαβείς για την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς. Σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει ένα σύνολο εσωτερικά 
συνεκτικών πολιτικών το οποίο έχει σχεδιαστεί για την διόρθωση των αστοχιών και της 
αρνητικής ολοκλήρωσης της αγοράς,

34. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για «καλύτερη ρύθμιση» η οποία ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα των κανόνων και την ορθή εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη. 
Καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ορμή της, καθώς η γρήγορη υλοποίηση της 
στρατηγικής αυτής θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή αναβίωση της ενιαίας αγοράς,

Παραδοτέα

Ισχυρότερος θεσμικός ρόλος στην καθιέρωση και την υλοποίηση των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς

35. προτείνει ότι, ενόψει της βελτιωμένης μεταφοράς, εφαρμογής και θέσης σε ισχύ της 
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, η Επιτροπή συνεργάζεται με όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαμόρφωση, την υλοποίηση και τη θέση σε ισχύ αυτής της νομοθεσίας, 
χρησιμοποιώντας νέους μηχανισμούς όπως το προτεινόμενο ετήσιο φόρουμ ενιαίας 
αγοράς,

36. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την κατάλληλη υλοποίηση και μεταφορά μέσω πιο 
συστηματικής, ανεξάρτητης παρακολούθησης, προκειμένου να επιταχυνθούν και να 
επισπευσθούν οι διαδικασίες λόγω παραβάσεως. Διατείνεται ότι καθυστερήσεις στη 
διευθέτηση των διαδικασιών λόγω παραβάσεως θα έχουν αναπόφευκτα αρνητικές 
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συνέπειες στα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της ενιαίας αγοράς,

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το συντονισμό και τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο 
και τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών καθώς και τους βασικούς εμπορικούς 
εταίρους, στον τομέα της επιτήρησης της αγοράς αγαθών και στον τομέα της 
διασυνοριακής θέσης σε ισχύ της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και να 
ελέγξει την αθρόα ροή πληροφοριών που φθάνουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές και 
πολίτες,

38. συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει μια ανεξάρτητη άσκηση για τον προσδιορισμό των 
20 κορυφαίων σχετικών με την ενιαία αγορά πηγών δυσαρέσκειας και σύγχυσης που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διασυνοριακή 
ιατρική περίθαλψη, την αγορά και ενοικίαση οχημάτων, τη δυνατότητα μεταφοράς 
συντάξεων, την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, της επιμέλειας, 
της υιοθέτησης, της συντήρησης και των επιδομάτων τέκνων,

39. καλεί την επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου μηχανισμού 
για την αναθεώρηση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε όλα 
τα επίπεδα στα διάφορα κράτη μέλη και της ενδυνάμωσης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων της ενιαίας αγοράς,

40. ζητά από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη βοήθεια στα κράτη μέλη έτσι ώστε να 
διευκολύνει την κατάλληλη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τονίζει ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέσουν συνολικά 
αυστηρότερους κανόνες και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη μεταφορά 
της νομοθεσίας με σωστό και έγκαιρο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
των ίδιων κανόνων σε όλη την Ένωση, 

41. ζητά την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στις περιοχές της μεταφοράς, της 
εφαρμογής, της θέσης σε ισχύ και της παρακολούθησης της νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά. Κρίνει ότι ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να συνεπάγεται καλύτερη 
συνεργία ανάμεσα στα δύο κοινοβουλευτικά επίπεδα,

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον καλύτερο συντονισμό και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών στην ενιαία αγορά, ειδικά με την ενίσχυση των «σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης» και την κατάρτιση των ειδικών για την προστασία της ενιαίας αγοράς και 
των καταναλωτών,

43. επιμένει ότι η Επιτροπή διασφαλίζει: τον ανεξάρτητο έλεγχο των κανονιστικών 
προτάσεων για την ποιότητα, την έγκριση των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
μηχανισμών για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, τη χρήση της 
συγκριτικής αξιολόγησης των διεθνών καλών πρακτικών, τη χρήση των αξιολογήσεων 
συμμόρφωσης για την εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων τόσο 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο,

Απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την πιο αποτελεσματική ενδυνάμωση των 
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πολιτών στην ενιαία αγορά

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική που 
εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη 
διασυνοριακή μετακίνηση, αγορά ή πώληση και τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας, 
προστασίας της υγείας και του καταναλωτή και περιβαλλοντικής προστασίας στα οποία 
δύνανται να στηρίζονται,

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης («δραστηριότητες ευαισθητοποίησης») φέρνοντας σε επαφή τους 
διάφορους φορείς (δηλ. τους Επιτρόπους, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τις εθνικές κυβερνήσεις και τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων) 
και προσελκύοντας όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης,

46. καλεί τα μέλη των κρατών μελών, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν την 
ικανότητα των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, ειδικότερα του SOLVIT, 
αντιμετωπίζοντας τους πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Καλεί την 
Επιτροπή να ολοκληρώσει το σχέδιο των υπηρεσιών υποστήριξης για την ενιαία αγορά 
(SMAS) ως ζήτημα προτεραιότητας,

Στρατηγικές εκθέσεις και προτάσεις

47. προτείνει στην Επιτροπή ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να περιλαμβάνει 
τέσσερα κύρια στάδια: το πρώτο περιλαμβάνει μια αξιολόγηση ή έναν έλεγχο υγείας της 
τρέχουσας κατάστασης για την εκτίμηση του βαθμού στρέβλωσης και πίεσης που έχουν 
υποστεί οι διάφοροι φορείς στην ενιαία αγορά ως αποτέλεσμα της κρίσης. Το δεύτερο 
αφορά στην επίβλεψη της έναρξης μιας διαδικασίας ενοποίησης, της κάλυψης των 
κενών. Το τρίτο συνεπάγεται ανάπτυξη και βελτίωση της ενιαίας αγοράς. Και το τέταρτο 
περιλαμβάνει την επικέντρωση στο μακροπρόθεσμο όραμα της αγοράς (Στρατηγική της 
ΕΕ για το 2020),

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη νομοθετικών μέτρων 
για την ενιαία αγορά έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την έγκριση του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί – θέτοντας την 
κοινωνική πολιτική και την προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο της ενιαίας 
αγοράς για να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή,

49. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
ένα έγγραφο εργασίας για τα μέτρα που στοχεύουν ειδικά στην ενσωμάτωση των 
συμφερόντων των καταναλωτών, βάσει του άρθρου 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των δικλείδων 
ασφαλείας. Αυτή η πρόταση πρέπει να ακολουθείται από ετήσιες εκθέσεις για την 
ενσωμάτωση αυτής της αρχής,
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50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τα μέτρα ανάπτυξης μιας κοινωνικής ενιαίας αγοράς 
βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας πλαισίου για την προστασία των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρωτοκόλλου 26 αυτής, ειδικά από τη στιγμή που οι 
αμφιβολίες και η έλλειψη νομικής σαφήνειας επιφέρουν διάφορες αβεβαιότητες σε 
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης,

51. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
ένα έγγραφο εργασίας για τα μέτρα ανάπτυξης μιας πράσινης ενιαίας αγοράς χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βάσει του άρθρου 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

52. καλεί την Επιτροπή – κατά την προετοιμασία της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την 
ενιαία αγορά – να προσδιορίσει προσεκτικά τις υπάρχουσες προτεραιότητες των 
μεμονωμένων κρατών μελών και εκείνων της Ένωσης, ειδικά σε τομείς που έχουν 
προκύψει ανησυχίες κατά τη διάρκεια των ετών σχετικά με τις εργασίες της εσωτερικής 
αγοράς (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, συμβάσεις προμηθειών, γραφειοκρατικοί κανόνες που 
επηρεάζουν τις ΜΜΕ) και στη συνέχεια να επαναπροσδιορίσει το οικονομικό και 
κοινωνικό συμφέρον της Ένωσης ως σύνολο,

53. καλεί την Επιτροπή – συντάσσοντας τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
– να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα έγγραφο συζήτησης για τις διαβουλεύσεις και τις 
εκθέσεις των διαφόρων ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Στρατηγική της ΕΕ για το 
2020, εκθέσεις Μόντι, Γκονζάλες και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών κ.λπ.), με στόχο την επίσπευση μιας συντονισμένης πρότασης πολιτικής 
για μια πιο συνεκτική και βιώσιμη ενιαία αγορά, 

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές προτάσεις των διαφόρων Γενικών 
Διευθύνσεων για την αντιμετώπιση ή τον επηρεασμό της πολιτικής για την ενιαία αγορά 
δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και ότι η σημασία των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην Επιτροπή επανεξετάζεται λεπτομερώς για να παρέχει στους 
πολίτες ένα πιο συνεκτικό σύστημα,

55. συστήνει την ανάθεση μιας μελέτης προσδιορισμού των τρόπων και των μέσων 
ενσωμάτωσης του καταναλωτικού ενδιαφέροντος στις πολιτικές όλων των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας την προστασία του καταναλωτή σε κύριο μέλημα 
κατά τη σύνταξη κάθε τμήματος της νομοθεσίας της ΕΕ,

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της επίτευξης των κύριων στόχων της και τη διαχείριση 
του θέματος ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης,

57. κρίνει ότι η κατάλληλη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (π.χ. η οδηγία 
σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, η οδηγία περί υπηρεσιών και ο κανονισμός 
εποπτείας της αγοράς) πρέπει να παραμένει πρώτη προτεραιότητα για τη νέα Επιτροπή,

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την Ένωση έχουν 
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αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει μια νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση της υλοποίησης ενός 
πανευρωπαϊκού οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού και προσβάσιμου συστήματος 
συλλογής αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011,

59. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την υιοθέτηση μιας «Χάρτας πολιτών» που περικλείει τις 
διάφορες πτυχές του δικαιώματος διαβίωσης και εργασίας οπουδήποτε στην ΕΕ. 
Υποστηρίζει ότι αυτό το δικαίωμα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους 
πολίτες,

60. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει πιο προσεκτικά στην παρακολούθηση της αγοράς, ειδικά 
στους τομείς των οικονομικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, της τηλεφωνίας, των 
τραπεζικών υπηρεσιών και αγαθών και πιστεύει ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση 
των αγορών θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους, ωφελώντας, κατά συνέπεια, τόσο 
την οικονομία όσο και τους καταναλωτές,

61. υποστηρίζει ότι η συνεχής αειφόρος ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς εξαρτάται από τα 
εξής: (1) τη συνεχή δέσμευση της Επιτροπής σε όλες τις πρωτοβουλίες της αγοράς που 
απαιτούνται για τη διέγερση και τη σημαντική βελτίωση της θέσης και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός μας στην παγκόσμια αγορά, (2) την έγκριση ενός 
συνολικού πλαισίου για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για όλους 
τους φορείς και, με μεγάλη σημασία, (3) την παράδοση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών οφελών στους πολίτες καθώς και τις απαραίτητες νομικές διατάξεις για 
την προστασία των καταναλωτών,

62. αναθέτει στον πρόεδρός τη να επισπεύσει αυτό το ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή 

Μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά που λειτουργεί καλά αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία 
για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και 
αειφόρο ανάπτυξη εντός της Ένωσης η οποία στοχεύει στη δημιουργία «μιας ακόμα 
στενότερης ένωσης ανάμεσα στον ευρωπαϊκό λαό» αποτρέποντας τους πολίτες της και τα 
κράτη μέλη από μια νέα διαμάχη.1

Αυτή η έκθεση βασίζεται σε ένα πλήθος σημαντικών σημείων, τα οποία, ο συντάκτης της 
έκθεσης θεωρεί απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτηση του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος της ενιαίας αγοράς. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί η ακριβής κατάσταση της ενιαίας αγοράς βάσει της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 
τονίζει ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης δεν αποτελεί μια μη αναστρέψιμη διαδικασία και ότι η 
συνεχής ύπαρξη της εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι η ευθραυστότητα που υφίσταται η ενιαία αγορά επί του παρόντος δύναται να 
αποτελέσει μία από τις πιο δυσοίωνες στιγμές της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ενιαίας 
αγοράς στην ιστορία της Ένωσης. Η ήδη υπάρχουσα αντιπάθεια των καταναλωτών, των 
πολιτών και των ΜΜΕ προς την ενιαία αγορά πριν από την κρίση, μετά την κρίση έχει 
μεταμορφωθεί σε ανταγωνισμό και ανοίγει το δρόμο στον οικονομικό προστατευτισμό των 
εθνικών αγορών. Η οικονομική ύφεση είχε, πέρα από κάθε αμφιβολία, αρνητικές επιπτώσεις 
για την εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών στην ενιαία αγορά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα και αν η επανιχνηλάτηση της οικονομικής κρίσης που 
εξετάζεται σε ορισμένους τομείς της ενιαίας αγοράς, υπάρχει έλλειψη ενθουσιασμού εκ 
μέρους των κρατών μελών και της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς εδώ 
και αρκετά χρόνια. Ο κατακερματισμός των νόμων, οι ασυνεπείς τρόποι υλοποίησης της 
νομοθεσίας και των καλών κανονισμών έχουν αποδειχτεί μακροχρόνιο πρόβλημα σε όλα την 
Ένωση.

Ο εισηγητής παρατηρεί ότι η αντίληψη, η κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου πολίτη για 
την ενιαία αγορά είναι περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες ή αρνητικές. Αυτή η 
κατάσταση οφείλεται στην έλλειψη ενός ενοποιημένου, εύχρηστου μηχανισμού 
πληροφόρησης που εξηγεί πώς λειτουργεί η ενιαία αγορά και το πιο σημαντικό, ποια οφέλη 
δύναται να προσφέρει στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ.

Ανάγκη για μια συνολική και κοινή προσέγγιση της ενιαίας αγοράς

Ο εισηγητής της έκθεσης απορρίπτει την παραδοσιακή αντίληψη της ενιαίας αγοράς ως 
αποκλειστικά συνδεδεμένης με την οικονομική πτυχή. Τονίζει ότι οι φορείς που εμπλέκονται 
στην αναβίωση της ενιαίας αγοράς πρέπει να υιοθετήσουν μια συνολική και κοινή 
προσέγγιση βάσει της οποίας οι στόχοι των καταναλωτών και των πολιτών, ειδικά εκείνοι 
που σχετίζονται με τις οικονομικές, κοινωνικές ανησυχίες και τις ανησυχίες σχετικά με την 
                                               
1 Ανατρέξτε στη δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman την 9η Μαΐου 1950. 
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υγεία καθώς και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, ενσωματώνονται πλήρως σε μια ενιαία 
αγορά που αναβιώνει.

Πρέπει να δημιουργηθεί μια εξισορρόπηση ανάμεσα σε μια ανοιχτή οικονομία ικανή να 
διεγείρει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ένα 
οικονομικό σύστημα που είναι ικανό να παρέχει προστασία στους καταναλωτές και τις 
απαραίτητες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δικλείδες ασφαλείας στους πολίτες.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή είναι ότι η προστασία του 
καταναλωτή πρέπει, από την αρχή, να εμφανίζεται ως μέρος του πλαισίου κάθε επιμέρους 
τμήματος της νομοθεσίας της ΕΕ. Η διαμόρφωση αυτής της νομοθεσίας θα απαιτεί από τους 
νομοθέτες να υιοθετήσουν ένα νέο τρόπο σκέψης - η προστασία των καταναλωτών και η 
κοινωνική διάσταση που αποτελούν μέρος του μηχανισμού ελέγχων και εξισορροπήσεων για 
τη δημιουργία των νόμων και των κανόνων που υπαγορεύουν την ενιαία αγορά. 

Καλύτερη νομοθεσία, μεταφορά, εφαρμογή και θέση σε ισχύ

Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη 
διαμόρφωση, την υλοποίηση και τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά που 
στοχεύει σε καλύτερη μεταφορά, εφαρμογή και θέση σε ισχύ της νομοθεσίας της ενιαίας 
αγοράς. Ζητά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη υλοποίηση της οδηγίας υπηρεσιών 
και του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της 
εποπτείας της αγοράς. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των προτάσεων που 
περιέχονται στην Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαιρετική σημασία για τις ΜΜΕ .1  

Ο συντάκτης της έκθεσης καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να πιέζει για το πρόγραμμα για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας με αποφασιστικότητα και δυναμισμό.  Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη 
για διεξαγωγή εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης της νομοθεσίας για την 
ενιαία αγορά, με ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό 
αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας. 

Στρατηγικές εκθέσεις και παραδοτέα

Ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στάδια: το πρώτο θα περιλαμβάνει έναν έλεγχο υγείας της 
τρέχουσας κατάστασης. Το δεύτερο θα ξεκινά μια διαδικασία ενοποίησης, καλύπτοντας όλα 
τα κενά. Το τρίτο στάδιο θα αποτελεί ανάπτυξη και βελτίωση της ενιαίας αγοράς. Το τέταρτο 
στάδιο θα αποτελεί το μακροπρόθεσμο όραμα της αγοράς. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι δεν είναι ούτε σωστό, ούτε πρακτικό όλες οι στρατηγικές να 
αφορούν την ατζέντα για το 2020 και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει 
μια πρόταση για μια δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά που θα είναι έτοιμη 
έως το Μάιο του 2011 και θα τεθεί σε ισχύ έως το 2012. 

                                               
1 COM (2008) 394
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Ο εισηγητής πραγματοποιεί μια μακροοικονομική προσέγγιση στη μελέτη του για την ενιαία 
αγορά - Υπάρχει ένα πλήθος σημαντικών τομέων της ενιαίας αγοράς, τους οποίους ο 
συντάκτης δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς, επειδή οι εμπεριστατωμένες και προσεκτικά 
διατυπωμένες εκθέσεις και γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υιοθετηθεί ή 
αφομοιωθεί στο στάδιο της Επιτροπής στην Εσωτερική Αγορά και Προστασία των 
Καταναλωτών. Ο εισηγητής αναμένει από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη αυτά τα 
έγγραφα και να τα ενσωματώσει στις μελλοντικές στρατηγικές που υπαγορεύουν τη 
μεταφορά και τη θέση σε ισχύ των οδηγιών και των κανονισμών.

Η νέα ατζέντα για την ενιαία αγορά πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
βελτιώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη, να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς, να 
προωθείται η καινοτομία και να χαιρετίζεται η νέα ψηφιακή εποχή - όλα τα παραπάνω θα 
διευκολύνουν την ενιαία αγορά να διαθέτει ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων μεγάλων 
οικονομιών.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από μια νέα 
ώθηση, η οποία, υπό την ισχυρή καθοδήγηση εκ μέρους της Επιτροπής, θα αποκαταστήσει 
την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης.


