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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη
(2010/2277(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς Μία 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» (COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη «δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες» 1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 «Μια νέα 
στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010) 2020), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» (COM(2010)0543),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» 
(COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ2, 

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

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία 
του περιβάλλοντος» (COM(2008)0400), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις
Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2008)0394), 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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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: ανασκόπηση των επιτευγμάτων» (SEC(2007)1521),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: 
ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2007)0726),

– έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στις 
Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΘΣΔΙΤ), C(2007)6661,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: 
Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0030),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την "Πράξη ενιαίας 
αγοράς" της 10ης Δεκεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τις προ-εμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε 
ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης»5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

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

A. εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ενιαία Αγορά σε 
όλα τα επίπεδα και να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι οι σημαντικοί διοικητικοί φραγμοί 
αποθαρρύνουν τους νέους επιχειρηματίες,

Β. εκτιμώντας ότι όλες οι επιχειρήσεις πλήττονται από τον κατακερματισμό της αγοράς, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0173.
3 ΕΕ C 349E της 22.10.2010, σ. 25.
4 ΕΕ C 67Ε, 18.3.2010, σ. 10.
5 ΕΕ C 316E της 22.12.2006, σ. 378.
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όμως οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα προβλήματα που απορρέουν από αυτόν,

Γ. εκτιμώντας ότι, συχνά, διαπιστώνεται ότι η Ενιαία Αγορά έχει μέχρι σήμερα ωφελήσει 
κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη 
της ανάπτυξης της ΕΕ,  

Δ. εκτιμώντας ότι η έλλειψη καινοτομίας στην ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα για τα 
χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης των τελευταίων ετών· εκτιμώντας ότι η καινοτομία της 
πράσινης τεχνολογίας παρέχει μια ευκαιρία για συγκερασμό της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας,

E. εκτιμώντας ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
Ενιαία Αγορά πρέπει να παρέχει τις προϋποθέσεις για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι η Ενιαία Αγορά θα έπρεπε να εξελιχθεί σε 
περιβάλλον που να ευνοεί σε μεγαλύτερο βαθμό την καινοτομία και την έρευνα εκ μέρους 
των επιχειρήσεων της ΕΕ,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια είναι σημαντική πηγή χρηματοδότησης για 
νέες καινοτόμες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι υπάρχουν φραγμοί που εμποδίζουν τα 
ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που επιθυμούν να επενδύσουν σε διάφορα κράτη 
μέλη της ΕΕ,

Ζ. εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η ευρύτερη χρήση τους από τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή μας,

H. εκτιμώντας ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εξακολουθούν να 
μην έχουν αναπτυχθεί επαρκώς σε επίπεδο ΕΕ,

Θ. εκτιμώντας ότι ο ταχυδρομικός τομέας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ταχυδρομικών συστημάτων και υπηρεσιών μπορούν να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,

Ι. εκτιμώντας ότι η μη βέλτιστη δυνατή ηλεκτρονική διαχείριση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως αποτέλεσμα υψηλό επίπεδο κατακερματισμού στην 
αγορά οπτικοακουστικών προϊόντων, που ζημιώνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ·  εκτιμώντας 
ότι, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές θα επωφελούνταν από τη δημιουργία 
μιας γνήσιας Ενιαίας Αγοράς οπτικοακουστικών προϊόντων, 

ΙΑ. εκτιμώντας ότι η παραποίηση και η πειρατεία έχουν ως αποτέλεσμα μείωση της 
εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πυροδοτούν τον κατακερματισμό των 
κανόνων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, πράγμα που έχει κατασταλτική 
επίδραση στην καινοτομία στην Ενιαία Αγορά, 

ΙΒ. εκτιμώντας ότι οι διαφορές μεταξύ των φορολογικών διατάξεων, όπως η φορολόγηση των 
επιχειρήσεων και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον ΦΠΑ, προκαλούν 
σημαντικά εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές· εκτιμώντας ότι τα εμπόδια αυτά 
μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών,
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ΙΓ. εκτιμώντας ότι οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις έχουν χαμηλό μερίδιο στο σύνολο 
της αγοράς δημόσιων συμβάσεων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ευκαιρία για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ·  εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι, σημαντικό μέρος της οικονομικής μας ανάπτυξης επιτυγχάνεται χάρη στις 
υπηρεσίες· εκτιμώντας ότι η Ενιαία Αγορά υπηρεσιών εξακολουθεί να μην έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς, λόγω κενών και καθυστερημένης εφαρμογής της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες,

Εισαγωγή

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά" και 
ιδιαίτερα το πρώτο κεφάλαιό της που έχει τίτλο "Ισχυρή, διατηρήσιμη και ισότιμη 
ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις"·

2. τονίζει τη σπουδαιότητα της Ενιαίας Αγοράς για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών και εκφράζει 
επιδοκιμασία για την ολιστική προσέγγιση που υιοθετείται στην ανακοίνωση·

I. Τομέας προτεραιότητας 1: Καινοτόμος Ενιαία Αγορά

3. εκφράζει θερμή υποστήριξη για τη δημιουργία διπλώματος ευρεσιτεχνίας ΕΕ και ενός 
ενοποιημένου δικαστικού συστήματος διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ούτως ώστε να 
καταστεί η Ενιαία Αγορά ευνοϊκό για την καινοτομία περιβάλλον· τονίζει ότι η 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε πολλές 
γλώσσες θα παρεμπόδιζε την καινοτομία στην Ενιαία Αγορά·

4. υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωομολόγων έργων υποδομής, ούτως ώστε να υποστηριχθεί 
η μακροπρόθεσμη καινοτομία στην Ενιαία Αγορά·

5. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να θεσπίσει 
νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επιτραπούν οι ελεύθερες επενδύσεις των ταμείων 
επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ενιαία Αγορά, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος 
προέλευσης· 

6. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδιαίτερα των προ-
εμπορικών δημόσιων συμβάσεων και το ρόλο που διαδραματίζουν στην τόνωση της 
καινοτομίας στην Ενιαία Αγορά· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των προ-
εμπορικών δημόσιων συμβάσεων, ώστε να δοθεί αποφασιστική αρχική ώθηση σε νέες 
αγορές στον τομέα των καινοτόμων και των πράσινων τεχνολογιών, βελτιώνοντας 
παράλληλα την ποιότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τις δημόσιες αρχές σχετικά με τις 
υφιστάμενες δυνατότητες για σύναψη προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορούν να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές 
κοινές δημόσιες συμβάσεις· 

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων 
καινοτομίας μέσω της δημιουργίας δικτύων καινοτομίας και της διευκόλυνσης της 
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συμμετοχής των ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ·

II. Τομέας προτεραιότητας 2: Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
που προτείνει η Επιτροπή· τονίζει την ανάγκη για αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ·

9. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και ειδικότερα, εναρμονίζοντας τη νομοθεσία για 
τις συμβάσεις, όπου είναι δυνατό, και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή είσπραξη 
απαιτήσεων·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη οδηγία για τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες (2008/6/ΕΚ), ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διανομή και καταγραφή 
των ηλεκτρονικών αγορών·

11. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας Ενιαίας Αγοράς ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών 
προϊόντων, μέσω της βελτίωσης της ηλεκτρονικής διαχείρισης των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της παράλληλης εξασφάλισης στους κατόχους αυτών των 
δικαιωμάτων κατάλληλων αμοιβών για τα δημιουργικά έργα τους· 

12. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της διαδικτυακής πειρατείας με 
ανάλογο τρόπο και δημόσια στήριξη, μέσω της πλήρους χρήσης της διαθέσιμης 
τεχνολογίας και του ταυτόχρονου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

III.Τομέας προτεραιότητας 3: Ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις Ενιαία Αγορά 

13. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, 
αυξάνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες χρηματοδοτικές 
δυνατότητες της ΕΕ, όπως αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
και καθιστώντας τις διαδικασίες χρηματοδότησης ευκολότερες, ταχύτερες και λιγότερο 
γραφειοκρατικές·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης των φορολογικών φραγμών που δυσχεραίνουν 
τις διασυνοριακές δραστηριότητες· φρονεί ότι χρειάζονται ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον 
ΦΠΑ και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να 
περιοριστούν τα έξοδα προσαρμογής και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ·  

15. τονίζει ότι μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών θα αύξανε τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, 
μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους φραγμούς που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες·

16. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών 
αποδοτικότερες, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν στις 
διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες 
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ανάθεσης συμβάσεων θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω· 

IV. Τομέας προτεραιότητας 4: Ενιαία Αγορά υπηρεσιών

17. τονίζει την ανάγκη για ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και για δημιουργία 
δυνατότητας επιγραμμικής ολοκλήρωσης των διαδικασιών, η οποία θα επέφερε 
σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων· παροτρύνει την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών·

18. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις και να λάβει τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία των ΜΜΕ 
από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου· 

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών, το οποίο θα εξασφάλιζε διαφάνεια, ουσιαστική δικαστική προστασία για τους 
υποβάλλοντες προσφορές και νομική βεβαιότητα·

20. τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη δημιουργία επαγγελματικών 
ταυτοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον ενδείκνυται·

21. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει 
νομοθετική μεταρρύθμιση του πλαισίου τυποποίησης που να καλύπτει και τις υπηρεσίες·

22. επισημαίνει τη σημασία της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς και ειδικότερα 
της ρυθμιστικής συνεργασίας με τους κύριους εμπορικούς εταίρους, με στόχο την 
προαγωγή της ρυθμιστικής σύγκλισης, της ισοδυναμίας των καθεστώτων τρίτων χωρών 
και της ευρύτερης υιοθέτησης των διεθνών προτύπων·

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

Τον Οκτώβριο 2010, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο "Προς μια Πράξη για την 
Ενιαία αγορά", με στόχο την εμφύσηση νέας πνοής στην Ενιαία Αγορά. Στο πρώτο τμήμα 
αυτής της ανακοίνωσης, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά δράσεων για την επίτευξη 
ισχυρότερης, διατηρήσιμης και ισότιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. 

Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σήμερα στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η Ενιαία Αγορά 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές, όμως μπορεί να 
προσφέρει περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, ενώ δεν έχει δείξει ακόμα το πλήρες 
δυναμικό της. Θα πρέπει να δοθεί ουσιαστική προσοχή στις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν τεράστιες 
δυνατότητες να διασφαλίσουν περαιτέρω ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Για το 
λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η Ενιαία Αγορά αυτή καθεαυτή και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό της 
είναι παράγοντες ζωτικής σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη των οικονομιών της ΕΕ. Στο 
παρόν σχέδιο έκθεσης περιγράφονται τα μέτρα προτεραιότητας τα οποία θα πρέπει να 
ληφθούν για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης Ενιαίας Αγοράς που να ανταποκρίνεται 
περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρήσεων της ΕΕ και που θα δημιουργούσε υψηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης από πριν. Οι προτεραιότητες του εισηγητή συστηματοποιούνται σε 
τέσσερεις ομάδες, που αποσκοπούν στη μεταμόρφωση της Ενιαίας Αγοράς σε ένα καινοτόμο, 
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, βασισμένο σε μια ψηφιακή οικονομία και στο 
πλαίσιο του οποίου θα διασφαλίζεται πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Μια εύρυθμη Ενιαία Αγορά υπηρεσιών προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη και, 
κατά συνέπεια, για την οικονομική μας ανάκαμψη. Μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη εγγυάται τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες 
για τη διασφάλιση ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες (με ιδιαίτερη έμφαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Επιπλέον, η 
δημιουργία επαγγελματικών ταυτοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον ενδείκνυται, είναι μια 
ιδέα που χρειάζεται κάποια ανάλυση, δεδομένων των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι
ταυτότητες για την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την απλοποίηση των 
διαδικασιών πρόσληψης των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Άλλες σημαντικές δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε αυτόν τον τομέα θα ήταν να 
δημιουργηθεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και να 
εξασφαλιστεί ότι η αναμόρφωση του πλαισίου τυποποίησης θα περιλαμβάνει και τις 
υπηρεσίες.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της και να προαχθεί η ανάπτυξη, η ΕΕ 
χρειάζεται μια ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Τούτο είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, ούτως ώστε η 
ΕΕ να ευθυγραμμιστεί με άλλες χώρες στον κόσμο που εξελίχθηκαν ταχύτερα από την 
Ευρώπη προς την κατεύθυνση μιας ψηφιακής οικονομίας. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την αύξηση του 
διασυνοριακού εμπορίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποσαφηνίσει περαιτέρω το νομικό 
πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εξαλείψει επίσης τις διαφορές στις εθνικές 
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διατάξεις που εμποδίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να ενισχυθεί επίσης η εμπιστοσύνη σε αυτό, όχι μόνο για τους 
καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις που είναι ενίοτε απρόθυμες να το 
χρησιμοποιήσουν. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η νομοθεσία για τις 
συμβάσεις, όπου είναι δυνατό, και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, δεδομένου 
ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες τους, 
χρησιμοποιώντας επιγραμμικές διαδικασίες όταν πρέπει να επικοινωνούν με τις αρχές, 
πράγμα που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς τους. Ως εκ τούτου, η 
πρόταση για διασφάλιση αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της 
ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητας και η αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές είναι παράγοντες κεφαλαιώδους σημασίας.

Η Ενιαία Αγορά θα πρέπει να ωφελήσει όλες τις επιχειρήσεις, όμως θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, δεδομένου ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων αντιμετωπίζει 
περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πλήρη άντληση οφελών από την Ενιαία Αγορά. Οι 
ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης της ΕΕ, δεδομένου ότι διασφαλίζουν μεγάλο 
μέρος των θέσεων εργασίας μας. Έχουν ωστόσο σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία καινοτομίας, τα οποία απορρέουν από 
τη δυσκολία τους να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια. Ο δυναμισμός του επηρεάζεται 
επίσης αρνητικά από τους διοικητικούς φραγμούς που πρέπει να μειωθούν. Η δυσκολία των 
ΜΜΕ να αυτοχρηματοδοτηθούν στις κεφαλαιαγορές πρέπει να αντιμετωπισθεί και δίκαια η 
Επιτροπή τονίζει το γεγονός αυτό. 

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της ορατότητας των ΜΜΕ 
για τους επενδυτές. Οι ΜΜΕ χρειάζονται επίσης καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες, ενώ 
η επικοινωνία μαζί τους πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν επίγνωση 
των ευκαιριών που προσφέρει η Ενιαία Αγορά, καθώς και των χρηματοδοτικών μέσων που 
τους παρέχονται, ιδιαίτερα από την ίδια την ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
καινοτομία για τις ΜΜΕ, ενώ θα ήταν σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητά τους να 
συμμετέχουν σε προγράμματα έρευνας. 

Η στήριξη της καινοτομίας είναι αναγκαία, όχι μόνο για τις ΜΜΕ, αλλά για όλες τις 
επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η πρόταση της Επιτροπή να δημιουργήσει ευρωομόλογα 
έργων υποδομής που θα εκδίδει ο ιδιωτικός τομέας είναι ουσιαστική για να τους επιτρέψει να 
συγκεντρώνουν κεφάλαια. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες που 
έχουν καθιερωθεί για τη χρήση αυτών των νέων χρηματοδοτικών μέσων είναι κατάλληλες 
και για τις ΜΜΕ. 

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
η ΕΕ χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα επιχειρηματικά 
κεφάλαια, τα οποία είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης για τις 
καινοτόμες νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Έχει, ως εκ 
τούτου, ζωτική σημασία να δημιουργηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα ταμεία 
επιχειρηματικών κεφαλαίων να πραγματοποιούν επενδύσεις σε κάθε κράτος μέλος. Η ΕΕ δεν 
θα είναι σε θέση να εστιάσει στους καινοτόμους τομείς, εάν δε αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες για να διασφαλιστεί ότι η Ενιαία Αγορά θα λειτουργεί και υπέρ της αγοράς 
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επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Στην έκθεση θίγεται επίσης το ζήτημα των δημόσιων προμηθειών, το οποίο είναι ζήτημα 
μεγάλου ενδιαφέροντος τόσο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ όσο και για τις δημόσιες αρχές. Στις 
δημόσιες προμήθειες αναλογεί το 17% του ΑΕΠ της ΕΕ σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες 
ετησίως. Στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία, είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα 
χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό ως προς το κόστος τρόπο.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εστιάσουν στην ενθάρρυνση των δημόσιων συμβάσεων 
για καινοτόμα και πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις 
αποτέλεσαν μόνο το 1,5% περίπου όλων των αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων το 2009. Παρ' 
όλα τα σημαντικά επιτεύγματα στην Ενιαία Αγορά, υπάρχουν ακόμη δυνατότητες αύξησης 
των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και της χρήσης του διαδικτύου για να καταστούν 
πιο επιτυχείς οι διασυνοριακές αγορές. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προ-
εμπορικές δημόσιες συμβάσεις και στις κοινές δημόσιες συμβάσεις.

Το μερίδιο των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο είναι κατά 
18% χαμηλότερο από το συνολικό μερίδιό τους στην οικονομία. Οι πολύ μικρές και οι μικρές 
επιχειρήσεις υπολείπονται κατά πολύ του πραγματικού τους ρόλου στην πραγματική 
οικονομία. Η καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και η υπέρβαση των περιορισμένων 
τεχνικών και χρηματοδοτικών ικανοτήτων θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την 
αποδοτικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων ανάθεσης και των 
δυνητικών προμηθευτών. 

Τέλος, τα φορολογικά μέτρα είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά. Ο συντονισμός των 
φορολογικών πολιτικών και η θέσπιση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις 
εταιρείες θα καθιστούσαν την Ενιαία Αγορά ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις.  Το πλεονέκτημά του θα ήταν η διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ και η διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών 
φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

Από την άλλη πλευρά, τούτο δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της διασυνοριακής τους δραστηριότητας. Ο εισηγητής εκφράζει την 
υποστήριξή του για την καθιέρωση νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ, που θα αποσαφηνίσει και 
θα προσαρμόσει το πλαίσιο στις νέες συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές οικονομίες, 
με οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί 
ειδική προσοχή στους κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, δεδομένου 
ότι αποτελούν συχνά σημαντικό εμπόδιο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες.


