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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους
(2010/2278(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως
ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο ορίζει 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, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο υποχρεώνει την
Ένωση να εργάζεται για ‘την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με 
στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος’,

– 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 για τις υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την 
‘ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη’ (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά –
Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας’ 
(COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα 
αιτήματα των πολιτών – παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη’ (COM(2006)0211),
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– 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: επανεξέταση των επιτευγμάτων’ (SEC(2007)1521), το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 για την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς1 και το 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο ‘Η επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: ένα έτος 
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), 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 σχετικά 
με το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας2,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς3 και τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης

Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική 
αγορά4,

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς του Ιουλίου 2009 
(SEC(2009)1007) και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 20105 και της 
23ης Σεπτεμβρίου 20086 για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο 
‘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 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για 
την πολιτική καταναλωτών 2007-20137,

– 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 για τον ‘Δεύτερο 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 σχετικά με τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την 

                                               
1 ΕΕ C 187E, 24.7.2008, σ.80.
2 ΕΕ C 306E, 15.12.2006, σ. 277.
3 ΕΕ L 176, 7.7.2009, σ. 17.
4 ΕΕ L 98, 16.4.2005, σ. 47.
5 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0051.
6 ΕΕ C 309E, 4.12.2008, σ. 46.
7 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P6_TA(2008)0210.
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προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 για την προστασία των 
καταναλωτών1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Καθηγητή Mario Monti προς την Επιτροπή για την
αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Νεολαία σε κίνηση’ (COM(2010)0477),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: 
Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ’ (COM(2010)0603),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής –
Τμήμα ενιαίας αγοράς, παραγωγής και κατανάλωσης – σχετικά με τα ‘Εμπόδια στην 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 2008’5,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του SOLVIT 2008 για την εξέλιξη και απόδοση του
δικτύου SOLVIT (SEC(2009)0142), το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 8ης Μαΐου
2008 σχετικά με σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών συνδρομής για την ενιαία αγορά προς πολίτες και επιχειρήσεις 
(SEC(2008)1882) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 για το 
SOLVIT6,

– 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 όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων, ο οποίος επιδιώκει να
θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο κανόνων και αρχών για τη διαπίστευση και εποπτεία της 

                                               
1 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0376.
4 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA-PROV(2010)0047.
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αγοράς1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα για την
ευρωπαϊκή ανάπτυξη και πρέπει να αποτελεί πραγματικό οικονομικό στήριγμα της ΕΕ, 
ξεπερνώντας οικονομικές και ανταγωνιστικές διαφορές, παραμορφώσεις και την άνιση 
μεταχείριση των επιχειρήσεων και πολιτών της Ευρώπης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική δομή που
αντιμετωπίζει οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και κοινωνικές προκλήσεις, αλλά και 
τρόπο προστασίας συγκεκριμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, καταναλωτών, 
εργαζομένων και μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και οι ΜΜΕ που επιθυμούν να προοδεύσουν, να
αγοράσουν, να πωλήσουν ή να εμπορευτούν δια μέσου συνόρων αντιμετωπίζουν 
υπερβολικά εμπόδια και ότι η έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, τα συντεχνιακά συμφέροντα και η γραφειοκρατία 
περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των παρόχων υπηρεσιών και 
των επαγγελματιών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ολιστικής θεώρησης άλλων οριζόντιων πολιτικών, 
όπως για την υγεία, την κοινωνική και καταναλωτική προστασία, το εργασιακό δίκαιο, το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, δυσκολεύουν τη διεύρυνση της ενιαίας αγοράς,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά προσφέρει στους Ευρωπαίους μεγαλύτερες
δυνατότητες επιλογής, ιδίως σε όσους ζουν σε δύσκολα προσπελάσιμες περιοχές και στα 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

I. Βασικοί στόχοι

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Προς μια Πράξη για την ενιαία 
αγορά’, και ιδίως το Κεφάλαιο II, ‘Οι Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης’, που περιέχει 19 πρωτοβουλίες με στόχο τους
ευρωπαίους πολίτες·

2. πιστεύει ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς πρέπει να επικεντρωθούν
στις ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ ούτως
ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή ‘ευρωπαϊκή κόπωση’·

3. τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και καταναλωτών δεν μπορεί να θεωρείται
δεδομένη αλλά πρέπει να γαλουχείται·

4. πιστεύει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής συνεχίζουν να μην καταφέρνουν να θέσουν τους 
πολίτες στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και ότι ο αυξανόμενος αριθμός των ενωσιακών 

                                               
1 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ.30.
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πρωτοβουλιών χωρίς σαφή προτεραιότητα δημιουργεί την ανάγκη για συνεπή και χρηστή
διακυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των ευρωπαϊκών μέτρων 
ολοκλήρωσης·

5. επισημαίνει τις προτεραιότητες που τίθενται με τις 19 προτάσεις σύμφωνα με πέντε 
κριτήρια – βασικά κοινωνικά δικαιώματα, δικαιώματα του καταναλωτή, ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και επιχειρηματικοί 
θεσμοί με κοινωνικό προσανατολισμό – ούτως ώστε να προσφερθούν στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις απτά πλεονεκτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

II. Κοινές αρχές και αξίες

6. εμμένει επί της ανάγκης να προστεθεί μια ‘οριζόντια κοινωνική ρήτρα’ σε όλα τα περί 
ενιαίας αγοράς νομοθετήματα, ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια πολιτική με επίκεντρο τα 
βασικά κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών: (α) το δικαίωμα συλλογικής δράσης, (β) τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και το εργατικό δίκαιο, και (γ) την προστασία της 
απασχόλησης, προλαμβάνοντας τον προγραμματισμό της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

7. τονίζει και πάλι τη σημαντική επίπτωση που έχει καθεμία από τις κάτωθι προτάσεις επί 
της ζωής των ευρωπαίων πολιτών:

7.1 εφαρμογή της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας σε όλα τα μέτρα ως θέμα κοινής
προτεραιότητας·

7.2. επανεξέταση της οδηγίας για τις αποσπάσεις εργαζομένων·

7.3. οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος·

7.4. νέος κανονισμός για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τη βελτίωση
της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και την προσφορά ισότιμης 
πρόσβασης και ίσων ευκαιριών στους πολίτες·

7.5. άμεση δράση για μια ενιαία αγορά ενυπόθηκων δανείων, ως συμβολή στην
ανάκαμψη της αγοράς της στέγης και της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στα 
σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα·

7.6. κατάλληλο χρηματοδοτημένο από την ΕΕ διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και 
ενέργειας, ως μια μορφή κοινωνικής και εδαφικής ενσωμάτωσης των ευρωπαίων 
πολιτών και οικονομιών·

7.7. αποτελεσματική ρύθμιση της εποπτείας της αγοράς και της ασφάλειας των 
προϊόντων, προς ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών·

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την επικοινωνία με τους πολίτες 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματά τους γίνονται ευρέως κατανοητά και 
σεβαστά·

9. τονίζει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, να 
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διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων, να προσφέρεται κατάρτιση εκτός των αιθουσών 
διδασκαλίας που να οδηγεί στην απόκτηση διαβατηρίου ικανοτήτων, και να θεσπιστεί η 
κάρτα της ‘Νεολαίας σε κίνηση’·

10. ζητεί να ληφθούν μέτρα προς θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για τα ιδρύματα, τους 
συνεταιρισμούς και τις αλληλασφαλιστικές ενώσεις, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
αβεβαιότητα δικαίου και να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν εταιρικοί θεσμοί με κοινωνικό 
προσανατολισμό και καινοτόμα από κοινωνικής απόψεως εταιρικά σχέδια στον τομέα 
των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·

11. τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τους κανόνες 
που αφορούν την ενιαία αγορά, την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των 
προϊόντων·

III. Κενά

12. πιστεύει ότι το πρόγραμμα δεν αναλύει επαρκώς τα αίτια της κόπωσης της αγοράς ή τις 
προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης από την ανανεωμένη ενιαία αγορά·

13. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων όσον αφορά το 
μηχανισμό συλλογικής νομικής προστασίας, εκτός από την πρόταση να συνεχιστεί η 
διαβούλευση·

14. πιστεύει ότι η ανακοίνωση δεν τονίζει τη σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών και θεωρεί
ότι αυτό απέχει πολύ από το πλαίσιο ποιότητας που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής·

15. επισημαίνει την έλλειψη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και ζητεί να εκδημοκρατιστεί η
ευρυζωνική σύνδεση και να αναθεωρείται διαρκώς ο κανονισμός για τον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζοντας την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων και 
την προστασία των ευάλωτων ομάδων·

16. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2001/29/ΕΚ για το δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας·

IV. Βραχυπρόθεσμες στρατηγικές

17. ζητεί να εγκριθούν βραχυπρόθεσμες στρατηγικές προκειμένου να:

(α) ενισχυθεί η εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς, να βελτιωθεί η πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες, να δημιουργηθεί ενιαία ολοκληρωμένη αγορά ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων και να αρθούν τα φορολογικά εμπόδια και η διπλή φορολόγηση·

(β) εφαρμοστεί πολιτική ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) ούτως ώστε να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των καταναλωτών όσον αφορά τις επιγραμμικές αγορές·

(γ) εκπονηθεί σχέδιο δράσης κατά της αντιγραφής και πειρατείας προϊόντων, ως βασικό
εργαλείο πρόληψης για να εξασφαλιστεί ότι τα αγαθά που κυκλοφορούν στην ενιαία 
αγορά είναι νόμιμα, ασφαλή προς κατανάλωση και πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα·
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(δ) αναπτυχθεί αποτελεσματική πολιτική επικοινωνίας για την ενιαία αγορά, με βάση ένα
πολιτικό έλεγχο που θα αξιολογεί τα απτά της οφέλη για τους πολίτες (απτότητα)·

(ε) θεσπιστεί σύστημα σημείων αναφοράς, βασισμένο στην οριζόντια κοινωνική ρήτρα, 
προς αξιολόγηση της σχετικότητας όλων των μέτρων της ενιαίας αγοράς από απόψεως 
κοινωνικής επίπτωσης, απτών ωφελειών και δυνατότητας υλοποίησης·

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

Στις 11 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για την πρόταση για την
ανανέωση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στην ενιαία αγορά1. Η πράξη για την ενιαία
αγορά θα συζητηθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Η συνολική προσέγγιση που προτείνει η
Επιτροπή αποτελεί συνέχεια της έκθεσης Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ‘Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά’. Στόχος της, σύμφωνα με το άρθρο 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να εργάζεται η Ένωση για ‘την άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος’ τοποθετώντας τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και τους Ευρωπαίους 
στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά για μια κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της 
συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των 
συναλλαγών’ και ιδίως το κεφάλαιο II ‘Οι Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης’ περιέχουν 19 πρωτοβουλίες σχετικά με την κοινωνική
διάσταση της ενιαίας αγοράς.

Η έκθεση Grech που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το Μάιο του 2010, συνιστούσε μια
αυθεντικά ολιστική προσέγγιση της αναζωογόνησης και ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς, 
που να καλύπτει βασικούς τομείς όπως οι πολιτικές για τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις 
υποδομές. Όμως, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συσχέτιση με τη στρατηγική ΕΕ 2020 
είναι αδύναμη και ασαφής, και επικαλύπτει διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες. 
Χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια, αποτελεσματικότητα και χρηστή διακυβέρνηση για να
μπορέσει μια ανανεωμένη ενιαία αγορά να προωθήσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και 
την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και για να ενδυναμώσει τους πολίτες και καταναλωτές. Το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή δέσμευση και την 
εθνική ευθύνη με στόχο την ενίσχυση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Οι προσπάθειες προς επίτευξη της ενιαίας αγοράς έχουν επικεντρωθεί στην αγορά και την
οργάνωσή της, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών, 
εργαζομένων και καταναλωτών της, γεγονός που εξηγεί την ευρωπαϊκή απροθυμία και 
κόπωση όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Οι πολίτες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της 
ενιαίας αγοράς. Αυτό ορίζεται σαφώς στην εισαγωγή του εγγράφου· όμως, οι προτάσεις για 
την υλοποίηση του στόχου αυτού δεν είναι αρκετά δυνατές ώστε να το πετύχουν.

Η Επιτροπή προτείνει ένα σύμφωνο για την ταυτόχρονη βελτίωση των τριών συστατικών
στοιχείων της ενιαίας αγοράς: οικονομικό, κοινωνικό και διακυβέρνηση. Αυτή η συνεκτική
προσέγγιση διαρθρώνεται πράγματι σε τρία μέρη και σε 50 συγκεκριμένες προτάσεις 
νομοθετικής ή λειτουργικής φύσεως:

1. Ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των επιχειρήσεων (24 προτάσεις)
2. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την τοποθέτηση των Ευρωπαίων στο επίκεντρο της

ενιαίας αγοράς (19 προτάσεις)

                                               
1 COM(2010)0608.
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3. Διάλογος, σύμπραξη, αξιολόγηση: τα κλειδιά για τη χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς (7 προτάσεις).

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις 19 προτάσεις του κεφαλαίου 2 της Πράξης για την ενιαία 
αγορά, εμβαθύνοντας μερικά θέματα προτεραιότητας και ιδίως τις εργασίες που 
επιτελέστηκαν με την έκθεση του κ. Grech και το έγγραφο του κ. Monti.

Βασικά κοινωνικά δικαιώματα

Πρέπει να περιλαμβάνεται μια κοινωνική ρήτρα σε όλα τα νομοθετήματα της ενιαίας αγοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΕΕΛ και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ούτως ώστε να είναι οι αναπτυσσόμενες πολιτικές πραγματικά επικεντρωμένες στον
πολίτη, να αποφεύγονται οι διαστρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η
συνοχή με τον απόλυτο σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ενσωμάτωση κοινωνικής ρήτρας σε όλα τα νομοθετήματα της ενιαίας αγοράς με στόχο τη
διαφύλαξη του εργασιακού δικαίου, των συνθηκών απασχόλησης και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων μπορεί να βασιστεί στο θετικό κεκτημένο που εκπροσωπούν τα άρθρα 1.6 και 
1.7 και η αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά.

Η Επιτροπή οφείλει να πετύχει το στόχο της ενδελεχούς εκτίμησης των κοινωνικών 
επιπτώσεων κατά την εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά. Στην πράξη, 
χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά την οδηγία για τις αποσπάσεις 
εργαζομένων, με στόχο μια αναθεώρησή της που να διασφαλίζει, εκ παραλλήλου προς τις
οικονομικές ελευθερίες, και την προστασία των πλέον προηγμένων εργασιακών
νομοθετημάτων, προτύπων και πρακτικών στον τομέα των βιομηχανικών σχέσεων, καθώς και 
το σεβασμό των δικαιωμάτων της συλλογικής εκπροσώπησης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, της συλλογικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην 
απεργία, και της πλήρους εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Η αποτυχία της Επιτροπής να ικανοποιήσει το αίτημα που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο
ψήφισμά του τού Οκτωβρίου 2010 για την οικονομική κρίση, ήτοι να θεσπίσει νομοθεσία και 
να επιτύχει την ασφάλεια δικαίου στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 
συνιστά λόγο ανησυχίας, δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέσπισε νέα νομική βάση 
ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει πρόταση για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, όπως 
είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πράξη για την ενιαία αγορά έπρεπε
να δίνει έμφαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η ανακοίνωση περιέχει αναφορά σε
νομοθετικές προτάσεις μόνο για τις παραχωρήσεις και συμβάσεις του δημοσίου.

Είναι αξιέπαινη η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων προς δημιουργία ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τον εκ των προτέρων προγραμματισμό της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης: η 
βιώσιμη βιομηχανική αναδιάρθρωση και η ύπαρξη ευρωπαϊκού πλαισίου διαβούλευσης των 
κοινωνικών εταίρων είναι ζωτικά για τη δημιουργία μιας κοινωνικά φιλικής ενιαίας αγοράς.
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Δικαιώματα των καταναλωτών

Είναι ευπρόσδεκτη η νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. Η διαφάνεια όσον αφορά τα τραπεζικά τέλη και το 
πραγματικό κόστος και τους όρους των δανείων είναι ζωτική τόσο για την προστασία των 
καταναλωτών και των επενδυτών, όσο και για την εξασφάλιση υγιών και σταθερών 
χρηματοπιστωτικών θεσμών, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών και των μικρών 
επιχειρήσεων σε δάνεια.

Η ενισχυμένη εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων 
τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων 
στην ΕΕ. Υποστηρίζει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια 
των προϊόντων και του συστήματος σήμανσης ΕΚ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές θα μπορούν να το θεωρούν σήμα ασφαλείας.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Η ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων που εκκρεμούν όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων είναι όλο και πιο επιτακτική σε τομείς όπως η αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων, τα συνταξιοδοτικά ταμεία των μετακινούμενων εργαζομένων, η 
κατάρτιση εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, το διαβατήριο ικανοτήτων, η κάρτα ‘Νεολαία 
σε κίνηση’ και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών και άλλων 
μεταφορών.

Είναι επίσης ευπρόσδεκτη η πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση της οδηγίας και την
ανάπτυξη του Πράσινου Βιβλίου για τις συντάξεις. Η πρόταση τονίζει τη σημασία των
επαρκών συντάξεων και ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού συστήματος που θα επιτευχθεί
ευκολότερα με ένα στέρεο τριμερές σύστημα, που θα περιλαμβάνει τα δημόσια, τα 
επαγγελματικά και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα, εγγυημένο με ειδικό κανονισμό 
και με εποπτεία προς προστασία των επενδυτών.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να υποστηριχθεί με μια ευρωπαϊκή κοινή
πολιτική για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με βάση τη γνώση και 
τη δια βίου μάθηση, καθώς και της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που μπορούν να 
προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενα μοντέλα παραγωγής και στην οικονομική δυναμική.

Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για μια Ευρώπη προστιθέμενης αξίας

Είναι πλέον σαφής μια ενιαία αγορά ενέργειας ικανή να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία
και ανταγωνιστικότητα, να μειώσει την εξωτερική εξάρτηση και να καταστήσει τις τιμές της
ενέργειας πιο προσιτές· οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια
πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω 
διαφοροποιημένου ενεργειακού δικτύου, νέων υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας και 
συντονισμένης έρευνας, όσο και στην εξασφάλιση νέων ενεργειακών πηγών· τέτοιες 
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πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται με στενό συντονισμό της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και των σχετικών τομέων της βιομηχανίας.

Η πραγματική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων
και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας εξαρτάται από την ικανότητα ανάπτυξης σχεδίων 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σε υλικές και άυλες υποδομές που θα κατευθύνονται και 
χρηματοδοτούνται σε επίπεδο ΕΕ· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις.

Είναι ευπρόσδεκτη η πρόθεση δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με κοινό πλαίσιο
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και ολοκλήρωση και
θα διευκολύνει την κινητικότητα πολιτών και εργαζομένων μέσω προσιτών υπηρεσιών· είναι 
όλο και πιεστικότερη η ανάγκη για μια δημόσια σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας 
που θα συνδέει όλα τα κράτη μέλη, καθώς και για σχέδια διευκόλυνσης των επενδύσεων για 
την υλική και χρηματοοικονομική υποδομή της.

Εταιρικοί θεσμοί με κοινωνικό προσανατολισμό

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικής Επιχείρησης (Social Business Initiative) προς ανάπτυξη και
υποστήριξη κοινωνικώς καινοτόμων εταιρικών προγραμμάτων εντός της ενιαίας αγοράς είναι
άκρως ενδιαφέρουσα και καινοτόμος· εφιστά την προσοχή στη συμβολή της κοινωνικής 
οικονομίας υπέρ μιας ισορροπημένης ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας την
ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μέτρων με στόχο την υπεύθυνη και υπόλογη εταιρική
διαχείριση και διακυβέρνηση αποτελεί ένα τρόπο για θετική συνεισφορά στην πραγματική
οικονομία και κοινωνία· στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων και των επακόλουθων 
νομοθετικών μέτρων πρέπει να βρίσκονται βασικοί στόχοι όπως η υγιής και υπεύθυνη
πολιτική αμοιβών, η ικανοποιητική συμμετοχή γυναικών στα συμβούλια διοίκησης και λήψης 
αποφάσεων, η αξιοποίηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των μετόχων, η ενίσχυση της 
διαβούλευσης των εργαζομένων και τα προγράμματα συμμετοχής και απόκτησης μετοχών.

Η αναθεώρηση ή θέσπιση νέας νομοθεσίας που αφορά τους συνεταιρισμούς, τα ιδρύματα και
τις αλληλασφαλιστικές ενώσεις πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά την 
κοινωνία και τα εργασιακά δικαιώματα της πληροφόρησης και διαβούλευσης με την 
πρόβλεψη κοινοτικών και εργασιακών συμβουλίων.

Εκκρεμούντα ζητήματα εξακολουθούν να απαιτούν μια υγιή στρατηγική επικοινωνίας: πώς
μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν καλύτερα και να είναι πιο υπεύθυνοι μέσω βελτιωμένης
πρόσβασης στην πληροφορία· πώς μπορούμε να απευθυνθούμε ευρύτερα στους πολίτες προς 
διασφάλιση της πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής νομικής προστασίας· πώς να βελτιώσουμε τις 
διασυνοριακές επαφές· πώς να επιταχύνουμε την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων προς ενίσχυση της κινητικότητας· πώς να αυξήσουμε την έρευνα για περισσότερη 
καινοτομία.

Η παρούσα πράξη εγκρίνεται ταυτόχρονα με την έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ το 2010: Η
άρση των εμποδίων για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, η οποία εστιάζεται στην εξάλειψη 
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των εμποδίων που συναντούν οι πολίτες όταν ταξιδεύουν, σπουδάζουν, παντρεύονται, 
παίρνουν σύνταξη, αγοράζουν ή κληρονομούν ακίνητα ή ψηφίζουν σε άλλο κράτος μέλος. Η 
πράξη για την ενιαία αγορά και η έκθεση για την ιθαγένεια αλληλοσυμπληρώνονται, 
δεδομένου ότι αποσκοπούν στο να ξεπεραστεί ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί μια Ευρώπη των πολιτών και μια αποτελεσματική ενιαία αγορά προς 
ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών πολιτών και επιχειρήσεων.

Θέσπιση προτεραιοτήτων

Υπάρχει στην πράξη η ανάγκη προσδιορισμού προτεραιοτήτων μεταξύ των 19 προτάσεων. 
Πρέπει να επιλεγούν βάσει πέντε ζωτικών αξιών – των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων, 
των εταιρικών θεσμών με κοινωνικό προσανατολισμό και των δικαιωμάτων του καταναλωτή. 
Πάντως, χρειαζόμαστε ταχέως πρακτικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Η τελική θέσπιση
προτεραιοτήτων στη δράση θα λαμβάνει υπόψη προτάσεις που μπορούν να επιφέρουν απτά
οφέλη για τους πολίτες και καταναλωτές (απτότητα) και είναι εύκολα εφικτές σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα (εφικτότης).

Χρειαζόμαστε πράγματι έναν έλεγχο πολιτικής για την απτότητα όλων των μέτρων για τον
πολίτη· αποτελεί επίσης βασική ανησυχία η αξιολόγηση της ευκολίας εφαρμογής των μέτρων 
αυτών (εφικτότης), αρχίζοντας από το σχέδιο του 2011. Εν τη απουσία τέτοιων μηχανισμών, 
προσδιορίσαμε πέντε τομείς άμεσης εφαρμογής κατά το 2011:

I. Ενίσχυση της εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς, καλύτερη πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ενιαία ολοκληρωμένη αγορά ενυπόθηκων 
πιστώσεων, άρση φορολογικών εμποδίων και της διπλής φορολόγησης.

II. Ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής ηλεκτρονικού εμπορίου προς 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και καταναλωτών στις επιγραμμικές 
αγορές.

III. Σχέδιο δράσης κατά της παραποίησης και πειρατείας προϊόντων ως σημαντικό
προληπτικό εργαλείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματα που 
κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά είναι ασφαλή για την κατανάλωση, είναι 
νόμιμα και πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα.

IV. Ανάπτυξη, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αποτελεσματικής πολιτικής
επικοινωνίας για την πράξη της ενιαίας αγοράς, με βάση πολιτικό έλεγχο της 
απτότητας για τους πολίτες.

V. Σύστημα σημείων αναφοράς, βάσει της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας, προς
αξιολόγηση της σχετικότητας όλων των μέτρων της ενιαίας αγοράς, βάσει της 
κοινωνικής τους επίπτωσης, της απτότητας και της εφικτότητας, που θα 
χρησιμοποιηθούν ως βάση της μελλοντικής πολιτικής.


