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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006
(2010/2053(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 49 και 56 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2010 για το 
Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48, και το άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης(A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ένα υψηλό επίπεδο 
ποιότητας και κοινωνικής συνοχής, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες συνιστά μέσον για την ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκή Ένωσης και ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Πράξης για την ενιαία αγορά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στο εθνικό
δίκαιο αποτελεί μείζονα πρόκληση για τα κράτη μέλη, τις δημόσιες διοικήσεις και τις 
τοπικές αρχές, λόγω των διατάξεών της σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και την 
παροχή υπηρεσιών και λόγω της καθιέρωσης κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης για την 
επικούρηση των παρόχων υπηρεσιών, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οδηγίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και 
τους πολίτες θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του 
συνόλου των κρατών μελών της Ένωσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη είναι 
εξίσου ουσιαστικής σημασίας με την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει η οδηγία αυτή,

                                               
1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σελ. 36.
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1. υπενθυμίζει την άνευ προηγουμένου δημόσια και πολιτική συζήτηση με αντικείμενο την 
οδηγία για τις υπηρεσίες και τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
πλαίσιο της εν λόγω διαπραγμάτευσης· κρίνει κατά συνέπεια ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οφείλει να μεριμνήσει για την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
διαδικασίας εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου δυναμική εκσυγχρονισμού στο σύνολο των 
κρατών μελών, μεταφραζόμενη σε νέες μεθόδους εργασίας και αξιολόγησης· 
υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των επαγγελματικών 
οργανώσεων στη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και καλεί την Επιτορπή να 
μεριμνήσει για τη συμμετοχή των τελευταίων αυτών στο στάδιο της αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

3 λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα περισσότερα κράτη μέλη προτίμησαν τη μεταφορά μέσω 
οριζόντιας νομοθεσίας· παρατηρεί ωστόσο ότι ο τρόπος μεταφοράς εξαρτάται από την
ιδιαιτερότητα της εσωτερικής οργάνωσης των κρατών μελών και καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη διαφάνεια της διαδικασίας μεταφοράς, κυρίως μέσω βελτίωσης της 
συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων·

Η διαδικασία αξιολόγησης

4. κρίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστά έναν από τους πυλώνες της 
οδηγίας· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό των 
καθεστώτων αδειοδότησης και των απαιτήσεων όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης 
και παροχής υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διατήρησαν 
ορισμένα καθεστώτα αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως πιο προσιτά και διαφανή 
για τους παρόχους υπηρεσιών·

6. υπογραμμίζει τις δυσχέρειες που προκύπτουν όσον αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων· υπενθυμίζει ότι η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες δεν 
εφαρμόζεται στις διατάξεις που καλύπτονται ήδη από τομεακές οδηγίες και καλεί την 
Επιτροπή να διασαφήσει την κατάσταση στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά 
με τα επαγγελματικά προσόντα·

7. υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και 
εκείνων που αφορούν στην προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος· καλεί 
την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή στην αξιολόγησή της·

8. υπενθυμίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης που έχει αρχίσει στο πλαίσιο της οδηγίας 
συνεπάγεται σημαντικό όγκο εργασίας για τις εθνικές διοικήσεις και ότι η επιβάρυνση 
αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·
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9. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες των κρατών μελών προκειμένου να 
δρομολογήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης· κρίνει ότι το στάδιο της 
διαδικασίας δεν επιτρέπει ακόμη να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της· κρίνει ότι θα 
ήταν ευκταίο να προβεί η Επιτροπή σε ενδελεχή εξέταση των δυνατοτήτων της νέας 
αυτής μεθόδου στο πλαίσιο της Πράξης για την ενιαία αγορά· κρίνει λυπηρό το γεγονός 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια δεν συμμετέχουν περισσότερο 
στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης·

Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης

10. κρίνει ότι η εγκατάσταση των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο μιας αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας· αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή αυτή 
απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των κρατών μελών σε οικονομικό, τεχνικό και 
οργανωτικό επίπεδο και υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης, καθώς και την ποιότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που 
διατίθενται στους παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
διατίθενται σε πολλές γλώσσες·

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να είναι 
ελάχιστα γνωστά στους παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν το ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση 
της δραστηριότητας των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και της απήχησής τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

14. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχουν εγκατασταθεί σε εθνικό επίπεδο και να αναπτύξει τους 
τεχνικούς και λειτουργικούς μηχανισμούς που απαιτούν οι εν λόγω συνέργειες·

διοικητική συνεργασία

15. υπενθυμίζει τη σημασία των διατάξεων στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας και της 
αμοιβαίας αρωγής· κρίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών και ενός 
υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αυξανόμενο αριθμό εγγραφών των αρμοδίων για 
τον έλεγχο των υπηρεσιών εθνικών αρχών, στο σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής 
αγοράς (IMI), γεγονός που επιτρέπει μια άμεση, ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των υπαλλήλων των 
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εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει προς τούτο ένα πολυετές πρόγραμμα

Πεδίο εφαρμογής

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη κατά 
την προσπάθεια ακριβούς προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που προβλέπει η οδηγία, 
κυρίως εις ό,τι αφορά τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι οι εν 
λόγω υπηρεσίες αποκλείσθηκαν λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζουν και ότι 
απαιτούν ένα κοινοτικό τομεακό νομοθετικό πλαίσιο·

19. κρίνει ότι τα συμπληρωματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, θα πρέπει να εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο της 
δρομολογηθείσας συζήτησης σχετικά με την Πράξη για την ενιαία αγορά· 

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 28 Δεκεμβρίου 2006 τέθηκε σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες 
(2006/123/EΚ). Στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι να ανοίξει την αγορά για τους 
παρόχους υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαλειφθούν προστατευτικά μέτρα που 
περιορίζουν την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών των κρατών μελών και να 
υλοποιηθεί η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας που συνιστά τη βάση για την κοινή αγορά: με 
λίγα λόγια, οι ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν το έργο 
τους σε όλη την επικράτεια της ΕΕ χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Εξακολουθεί να προβάλλεται εσφαλμένα το επιχείρημα ότι η οδηγία θα συντελούσε στην 
απορρύθμιση ή ελευθέρωση του τομέα παροχής υπηρεσιών. Τούτο δεν συμβαίνει. Το πνεύμα
και ο στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι να διαμορφωθεί η πρόσβαση στις αγορές
των κρατών μελών με τέτοιο τρόπο ώστε να εκλείψουν οι αυθαίρετοι φραγμοί, ή οι κανόνες
που εξακολουθούν να ισχύουν στα κράτη μέλη να είναι κατάλληλοι και να μην επιφέρουν 
διακρίσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσδώσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα και έχει 
τονίσει ρητά ότι δεν θα πρέπει να θιγούν από το νομοσχέδιο τόσο το δικαίωμα στην εργασία 
όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να διαφυλαχθούν τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά επιτεύγματα. 
Η αρχή της χώρας καταγωγής, που έχει επικριθεί ότι οδήγησε σε κοινωνικό ντάμπινγκ, 
σύμφωνα με την οποία ο πάροχος υπηρεσιών στις δραστηριότητές του εκτός της ΕΕ πρέπει 
να υπόκειται μόνον στις διατάξεις της εκάστοτε χώρας του, έχει διαγραφεί και έχει 
αντικατασταθεί από τη χώρα προορισμού. Η οδηγία επιτρέπει πλέον στις χώρες να 
εφαρμόζουν τις δικές τους διατάξεις όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που καθορίζονται μέσω γενικά δεσμευτικών συλλογικών 
συμβάσεων. 

Προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τον κινητήρα της νομοθεσίας και ότι
το Συμβούλιο ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διατύπωση του άρθρου 16, στο οποίο
επισημαίνονται τα ακόλουθα: "Το κράτος μέλος, στο οποίο μετακομίζει ο πάροχος
υπηρεσιών δεν μπορεί να εμποδιστεί να επιβάλλει απαιτήσεις που …δικαιολογούνται για
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος…το εν λόγω κράτος μέλος δεν μπορεί επίσης να εμποδιστεί να εφαρμόσει, 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τους εγχώριους κανόνες του, σχετικά με τις συνθήκες 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων όσων καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις".

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρατηρεί καταρχήν κατά τη μεταφορά της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες στη νομοθεσία των κρατών μελών καθυστερήσεις και εν μέρει δριμείες 
συζητήσεις. Προς το σκοπό αυτό αποφάσισε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να 
συνοδεύει τη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Έχουν εξετασθεί οι ελλείψεις στη 
διαδικασία αυτή καθώς και ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της οδηγίας. Τούτο υπήρξε 
αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. 

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες περιλαμβάνει καταρχήν όλες τις εμπορικές
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υπηρεσίες που παρέχονται από εγκατεστημένο σε κράτος μέλος πάροχο. Δεν καλύπτονται, 
μεταξύ άλλων, μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής εργασίας, 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα της 
περίθαλψης, της μέριμνας των παιδιών και της κατασκευής κατοικιών. Η οδηγία δεν θέτει
υπό αμφισβήτηση τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και δεν συντελεί κατά κανένα τρόπο στη 
διάβρωση των υπηρεσιών δημόσιας βασικής περίθαλψης. 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να εφαρμοστεί με σαφή και
μονοσήμαντο τρόπο διότι μόνον έτσι μπορεί να υπάρχει νομική ασφάλεια. Η εισηγήτρια
τονίζει επίσης ειδικότερα ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την απορρύθμιση ή ιδιωτικοποίηση του τομέα στα κράτη 
μέλη. Σε περίπτωση που μια κυβέρνηση επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή διατάξεις 
απορρύθμισης πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις ενέργειές της.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία έχει καταστεί σαφές ότι 
ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών δεν γνωρίζουν με σαφήνεια εάν η υπηρεσία που παρέχουν 
εμπίπτει στο πεδίο της εφαρμογής της οδηγίας. Τούτο ισχύει ειδικότερα στην περίπτωση του
άρθρου 2. παράγραφος ι),  όπου καλούνται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν και να 
εφαρμόσουν τα μέσα της οδηγίας, όταν, λ.χ., πρέπει να εξαιρεθεί η περίθαλψη των μικρών 
παιδιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. 

Η εισηγήτρια τονίζει εξάλλου ότι είναι απαραίτητο τόσο να γίνει σαφής οριοθέτηση μεταξύ
των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας οδηγίας και των υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος όσο και να διασφαλιστεί η προστασία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος μέσω νομοθεσίας πλαισίου. 

Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης

Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η δημιουργία ενιαίων κέντρων
εξυπηρέτησης παρέχουν ασφαλώς μεγάλα πλεονεκτήματα στους παρόχους υπηρεσιών. Το
μέσο αυτό, εφόσον έχει οργανωθεί σωστά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

Όλες οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση σε μια 
δραστηριότητα υπηρεσιών και την άσκηση διασυνοριακών υπηρεσιών πρέπει να μπορούν να 
διεκπεραιώνονται μέσω των εν λόγω κέντρων εξυπηρέτησης. Στα κέντρα αυτά πρέπει να
παρέχονται ακριβείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με διατυπώσεις, 
διοικητικές διαδικασίες, εφαρμοστέους νόμους, κ.α.. Επίσης, πρέπει να παρέχεται υποστήριξη
στις επιχειρήσεις κατά τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών. Η
διαδικασία πρέπει να μπορεί κατά το δυνατό να διεκπεραιώνεται δια της ηλεκτρονικής οδού. 

Η εισηγήτρια θεωρεί δεδομένο ότι κατά την εγκατάσταση των ενιαίων κέντρων
εξυπηρέτησης έχουν μετάσχει όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή τόσο επιχειρήσεις όσο και
εκπρόσωποι των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να παρέχονται
όλες οι σχετικές πληροφορίες και ειδικότερα σχετικά με το εργατικό δίκαιο που πρέπει να
τηρείται ούτως ώστε να μπορούν να επιλύονται κατά το δυνατόν γρήγορα και χωρίς
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περίπλοκες καταστάσεις τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα. 

Η εισηγήτρια δεν θεωρεί ωστόσο σκόπιμο να περιορίζονται τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης 
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή. Η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών από
ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αποτελεί τον κανόνα. Για το λόγο αυτό, τα ενιαία κέντρα
εξυπηρέτησης πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με 
τις εργατικές και κοινωνικές νομοθετικές διατάξεις που πρέπει να τηρούν. Μόνο με τον τρόπο
αυτό θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο να επικαλείται ένας πάροχος των υπηρεσιών την άγνοια 
των νομοθετικών διατάξεων της εν λόγω χώρας. Επιπλέον θα ήταν απαραίτητος ο 
συντονισμός των μεμονωμένων κέντρων προκειμένου με τον τρόπο αυτό να μπορούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών να λαμβάνουν τις πιο επίκαιρες πληροφορίες. 

Θα πρέπει επίσης να θεωρείται αυτονόητο ότι η προσφορά των υπηρεσιών αυτών πρέπει να
είναι προσβάσιμη σε πολλές γλώσσες. 

Διοικητική συνεργασία

Όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία, η οδηγία για τις υπηρεσίες παρουσιάζει με σαφήνεια
τις υποχρεώσεις των κρατών μελών εγκατάστασης και των κρατών μελών στα οποία
παρέχεται η υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική
αγορά (IMI) βοηθά τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν πρακτικά εμπόδια. Το IMI αποτελεί
αξιόλογο μέσο δεδομένου ότι στηρίζει το έργο των διοικήσεων, αντιμετωπίζοντας 
διαφορετικές διοικητικές μεθόδους, γλωσσικές δυσχέρειες ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με 
τα κέντρα εξυπηρέτησης σε άλλα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια θα μεριμνήσει περισσότερο στο
μέλλον προκειμένου να εφαρμοστεί πραγματικά αυτό το σύστημα. Στο ζήτημα αυτό φαίνεται
ότι στα κράτη μέλη θα πρέπει να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες.   

Αμοιβαία αξιολόγηση
Η εισηγήτρια επιθυμεί να τονίσει για μια ακόμη φορά ότι η διαδικασία αμοιβαίας
αξιολόγησης που είχε καθιερώσει το Συμβούλιο συντελεί σε άσκοπες γραφειοκρατικές
επιβαρύνσεις για τις διοικήσεις των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. 

Εκτός από το μεγάλο αριθμό εθνικών νόμων που πρέπει να προσαρμοστούν στο κείμενο της
Οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή
σχετικά με τα συστήματα χορήγησης άδειας (άρθρο 9, παράγραφος 2), τις απαιτήσεις τους
σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 15) καθώς και τις απαιτήσεις τους σχετικά με 
την άσκηση δραστηριοτήτων πολλαπλών ειδικοτήτων (άρθρο 25, παράγραφος 3) .
Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας πρέπει να εξετασθούν με πιο 
εμπεριστατωμένο τρόπο δεδομένου ότι η προσθήκη γραφειοκρατικών δαπανών καθώς και οι 
διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν κατά την κρίση της 
εισηγήτριας. 


