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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά 
(2010/2289 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την 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" (COM(2010)0608),

– 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 "Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου 
αιώνα" (COM(2007)0724) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο 
"Ενιαία αγορά: επισκόπηση των επιτευγμάτων" (SEC(2007)1521),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την Αναθεώρηση 
της ενιαίας αγοράς1 και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Αναθεώρηση της ενιαίας 
αγοράς: ένα έτος μετά" (SEC(2008)3064),

– λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για Έξυπνη νομοθεσία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0543),

– έχοντας υπόψη την 27η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Η 
κατάσταση στους διάφορους τομείς" (SEC(2010)1143),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για 
τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (C(2009)4728),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με 
την Πράξη για ενιαία αγορά,

– 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 τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς αριθ. 21 (2010), και τα 
ψηφίσματά του της 9ης Μαρτίου 20103 και 23ης Σεπτεμβρίου 20084 σχετικά με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,

                                               
1 ΕΕ C 181Ε της 27.7.2008, σ. 80. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.
3 ΕΕ C 349E της 22.12.2010, σ. 25.
4 ΕΕ C 8E της, 14.1.2010, σ. 7.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Μια Ευρώπη των 
αποτελεσμάτων – Εφαρμόζοντας το κοινοτικό δίκαιο" (COM(2007)0502),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 258 έως 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2010),

Α. εκτιμώντας ότι για να δοθεί νέα ώθηση στην ενιαία αγορά απαιτείται η ενεργός στήριξη 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κρατών μελών και ενδιαφερομένων μερών,

Β. εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στους κανόνες 
της ενιαίας αγοράς και στα οφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις από τους εν λόγω κανόνες στην πράξη,

Γ. εκτιμώντας ότι το μέσο έλλειμμα μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ ανέρχεται στο 1,7% 
εάν ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις όπου ο χρόνος μεταφοράς μιας οδηγίας υπερβαίνει 
την προθεσμία και κατά το χρόνο αυτό έχει κινηθεί από την Επιτροπή διαδικασία επί 
παραβάσει λόγω μη συμμόρφωσης,

I. Εισαγωγή

1. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά" και 
ειδικότερα το τρίτο κεφάλαιό της·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν την ολιστική προσέγγιση για νέα 
ώθηση στην ενιαία αγορά, ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της ενιαίας αγοράς σε 
όλους τους τομείς πολιτικής οι οποίοι είναι σημαντικοί για να υλοποιηθεί η ενιαία αγορά 
προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων·

3. πιστεύει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, η εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και η νέα ώθηση στην ενιαία αγορά είναι εξίσου σημαντικές 
πράξεις για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας·

ΙΙ. Ενίσχυση της πολιτικής ηγεσίας και εταιρικής σχέσης

4. είναι πεπεισμένο ότι μία από τις κύριες προκλήσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά 
είναι η εξασφάλιση της πολιτικής ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού· πιστεύει δε ότι η 
σφαιρική καθοδήγηση στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο είναι άκρως σημαντική για τη νέα 
ώθηση στην ενιαία αγορά·

5. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να γίνουν κύριοι της νέας ώθησης της ενιαίας 
αγοράς· επιδοκιμάζει όσες πρωτοβουλίες λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις οδηγίες της 
ενιαίας αγοράς από πλευράς βελτίωσης του συντονισμού, δημιουργίας δομών κινήτρων 



PR\855011EL.doc 5/12 PE456.686v02-00

EL

και αύξησης της πολιτικής σπουδαιότητας που δίδεται στη μεταφορά της νομοθεσίας·

6. επισημαίνει ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς συχνά εφαρμόζονται από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και 
διευρύνουν περαιτέρω την εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, από 
την πολιτική συνοχής έως τις πολιτικές της ενιαίας αγοράς·

7. υπογραμμίζει τον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία έγκρισης 
της νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας· ενθαρρύνει μάλιστα τα 
εθνικά κοινοβούλια να ασχολούνται με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς καθ' όλο το 
νομοθετικό κύκλο και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

8. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να αυξήσει τη διαβούλευση και το διάλογο με 
την κοινωνία των πολιτών·

III. Ρύθμιση της ενιαίας αγοράς

9. πιστεύει ότι η σφαιρική αποδοτικότητα και νομιμότητα της ενιαίας αγοράς πάσχει λόγω 
της περίπλοκης διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς·

10. φρονεί πως η χρήση κανονισμών αντί οδηγιών θα συμβάλει στη δημιουργία σαφέστερου 
ρυθμιστικού πλαισίου και θα μειώσει τις δαπάνες συναλλαγής που συνδέονται με τη 
μεταφορά νομοθεσίας· καλεί λοιπόν την Επιτροπή να χαράξει μια καλύτερα 
στοχοθετημένη προσέγγιση σε ό, τι αφορά την επιλογή των νομοθετικών μέσων, 
ανάλογα με τα νομικά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά των προς εφαρμογή διατάξεων·

11. πιστεύει ότι οι πίνακες συσχετισμού είναι απαραίτητοι αν θέλουμε να εξασφαλισθεί η 
ορθή εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

IV. Διοικητικός συντονισμός και μηχανισμοί πληροφόρησης και επίλυσης προβλημάτων

12. υποστηρίζει τις προτάσεις της πράξης για την ενιαία αγορά που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη περαιτέρω διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης του συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς και σε άλλους νομοθετικούς τομείς·

13. προτείνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν και, όπου κριθεί σκόπιμο, 
ενοποιήσουν τις πολυάριθμες "μονοαπευθυντικές υπηρεσίες" για πληροφόρηση και 
επίλυση προβλημάτων·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις εν λόγω υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
οδηγίας περί υπηρεσιών πραγματικές υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης όπου οι 
επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν εύκολα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών για το ισχύον 
φορολογικό καθεστώς·

V. Επιβολή εφαρμογής
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15. πιστεύει ότι η διαδικασία επί παραβάσει αποτελεί εργαλείο κλειδί για την εξασφάλιση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

16. ζητεί από την Επιτροπή να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση και να 
κινεί αμέσως τις διαδικασία επί παραβάσει στις περιπτώσεις όπου δεν τα καταφέρνουν οι 
μηχανισμοί επίλυσης των προβλημάτων πριν από την άσκηση ένδικης προσφυγής·

17. επισημαίνει ότι η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου ανοίγει το δρόμο σε νέα 
σενάρια για να μπορεί η Επιτροπή να διώκει "γενικές και διαρθρωτικές παραβάσεις" των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς εκ μέρους των κρατών μελών·

18. καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των αλλαγών που καθιερώνονται με το άρθρο 
260 της ΣΛΕΕ, οι οποίες προορίζονται να απλοποιήσουν και επιταχύνουν την επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών για παραβάσεις·

19. λυπάται που τόσες πολλές από τις διαδικασίες αυτές καθυστερούν υπερβολικά πριν 
κλείσουν ή υποβληθούν στο Δικαστήριο·

20. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων 
επίλυσης των διαφορών στην ΕΕ·

VI. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση

21 υποστηρίζει μια επικεντρωμένη και στηριζόμενη σε μαρτυρίες προσέγγιση για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της αγοράς· καλεί δε την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αναπτύσσει τα δικά της εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς, με τη βελτίωση της 
μεθοδολογίας, της συγκέντρωσης δεικτών και δεδομένων, παράλληλα προς την τήρηση 
των αρχών της πρακτικότητας και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας·

22. υπογραμμίζει την αμοιβαία αξιολόγηση που προβλέπεται στην οδηγία περί υπηρεσιών ως 
καινοτόμο τρόπο χρήσης της πίεσης από ομολόγους για τη βελτίωση της ποιότητας της 
μεταφοράς· υποστηρίζει δε να χρησιμοποιείται, όπου κρίνεται σκόπιμο,  η αμοιβαία 
αξιολόγηση και σε άλλους τομείς, π.χ. στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων·

23. παροτρύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάζουν τακτικά τους εθνικούς κανόνες και 
διαδικασίες που έχουν επίπτωση στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και 
εμπορευμάτων προκειμένου να απλοποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι εθνικοί κανόνες 
και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις·

VIΙ.Δράσεις κεφαλαιώδους σημασίας για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και εταιρικής 
σχέσης

24. προτείνει να δοθεί εντολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συντονίσει και 
εποπτεύσει τη νέα ώθηση της ενιαίας αγοράς, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής·
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25. ζητεί να αφιερώνεται κάθε εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην 
αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς, σε συνδυασμό με μια διαδικασία 
παρακολούθησης μέσω της οποίας θα πρέπει να αξιολογείται το αποτέλεσμα των 
ενδιάμεσων στόχων· προτείνει δε να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη το Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας ως προς την εξέταση των θεμάτων της ενιαίας αγοράς σε όλη την 
εμβέλεια των πολιτικών της εν λόγω αγοράς·

26. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν πίνακες συσχετισμού για όλες τις οδηγίες τις σχετικές 
με την ενιαία αγορά, οι οποίοι θα πρέπει να τίθενται δημόσια στη διάθεση των πολιτών·

27. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μειώσουν έως το 2012 το έλλειμμα μεταφοράς 
των οδηγιών περί ενιαίας αγοράς στο 0,5%, συμπεριλαμβανομένης τόσο της 
εκκρεμούσας όσο και της εσφαλμένης μεταφοράς·

28. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει ένα χρονικό όριο αναφοράς 12 μηνών για τον ανώτατο 
μέσο χρόνο που χρειάζεται για τη διαδικασία παραβάσεων, από τη στιγμή που ανοίγει ο 
φάκελος έως τη στιγμή αποστολής της αίτησης στο Δικαστήριο·

29. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα χρονικό όριο αναφοράς για τη συμμόρφωση 
των κρατών μελών στις αποφάσεις του Δικαστηρίου·

30. ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
ισχυουσών "βέλτιστων πρακτικών" στα κράτη μέλη, στηριζόμενη στη σύστασή της της 
29ης Ιουνίου 2009 για μέτρα προς βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς έως το 
τέλος του 2011·

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

Ενίσχυση της πολιτικής ηγεσίας και εταιρικής σχέσης

Η εισηγήτρια πιστεύει πως μία από τις βασικές προκλήσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία 
αγορά είναι η εξασφάλιση πολιτικής ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού. Οι 50 προτάσεις 
για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά περικλείουν πολυάριθμα χαρτοφυλάκια, για τα οποία 
απαιτούνται οι αρμοδιότητες αρκετών επιτρόπων στην Επιτροπή και άπτονται της 
δικαιοδοσίας ποικίλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στο Συμβούλιο, 
η πράξη για την ενιαία αγορά μοιράζεται στους διάφορους τομείς που συνθέτουν το 
Συμβούλιο των οποίων ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Και 
τα εθνικά θεσμικά όργανα διαφέρουν πολύ στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και 
οργανώνονται.

Η εισηγήτρια φρονεί πως η ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας όπως 
προτείνεται στα πορίσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πράξη της ενιαίας αγοράς της 
10ης Δεκεμβρίου 2010 είναι μια αναγκαία αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για να 
εξασφαλισθεί η πολιτική ηγεσία, η δέσμευση και ο συντονισμός.

Η εισηγήτρια πιστεύει πως μια πολιτική καθοδήγηση υψίστου επιπέδου είναι άκρως 
σημαντική για τη νέα ώθηση της ενιαίας αγοράς. Για το λόγο αυτό προτείνει να δοθεί η 
εντολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συντονίσει και εποπτεύσει τη νέα 
ώθηση στην ενιαία αγορά, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Κάθε εαρινή 
σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να αφιερώνεται στην αξιολόγηση της 
κατάστασης της ενιαίας αγοράς, στηριζόμενη σε μια διαδικασία παρακολούθησης μέσω της 
οποίας θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εισηγήτρια παρατηρεί πως η Ουγγρική Προεδρία σχεδιάζει ήδη να συγκαλέσει το πρώτο στα 
χρονικά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τομεακό θέμα το Φεβρουάριο του 20111.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη πως η στήριξη και η δέσμευση των κρατών μελών θα είναι 
επίσης άκρως σημαντική για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά. Αποτίνει  τιμή στα κράτη μέλη 
για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη βελτίωση της μεταφοράς της νομοθεσίας και την 
εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Τέτοιες "βέλτιστες πρακτικές" περιλαμβάνουν 
την πρόβλεψη περιοδικών εκτιμήσεων των συστημάτων μεταφοράς, την καθιέρωση ενός 
συστήματος σημείων επαφών στα διάφορα υπουργεία και την καθιέρωση συστημάτων 
προειδοποίησης όταν πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας μεταφοράς.

Η εισηγήτρια επισημαίνει πως τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν διάφορα μέτρα πριν από τη 
δημοσίευση μιας οδηγίας προκειμένου να διευκολύνουν τη μεταφορά και την εφαρμογή. 
Τέτοιου είδους μέτρα περιλαμβάνουν την εκπόνηση σχεδίων μεταφοράς μόλις επέλθει 
πολιτική συμφωνία, τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και/ή ανάλυση 
του νομοθετικού αντίκτυπου, την τακτική διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών 
που είναι υπεύθυνες για τη διαπραγμάτευση και εκείνων που ενέχονται στη μεταφορά καθώς 
και τη συμμετοχή των κοινοβουλίων στα αρχικά στάδια των διαπραγματεύσεων της νέας 

                                               
1 Η Ουγγρική Προεδρία προγραμματίζει μια Διάσκεψη Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.
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ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πράγμα που δείχνει να διευκολύνει τη μεταφορά μόλις εγκριθεί η 
σχετική νομοθεσία.

Η εισηγήτρια φρονεί επίσης πως τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τις δικές τους 
προτεραιότητες και να διαμορφώνουν τη δική τους ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς προκειμένου να γίνουν πραγματικοί κύριοι της ενιαίας 
αγοράς.

Η προσέγγιση για την εταιρική σχέση που πρότεινε η Επιτροπή χρειάζεται να ενισχυθεί κατά 
δύο στοιχεία.

Πρώτον, θεωρεί ότι η εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζεται να 
επεκταθεί από την πολιτική συνοχής στις πολιτικές της ενιαίας αγοράς. Οι κανόνες της 
ενιαίας αγοράς συχνά εφαρμόζονται και επιβάλλονται από τις αρχές των κρατών μελών σε 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η εμπειρία με την εφαρμογή της Οδηγίας περί υπηρεσιών 
κατέδειξε σαφώς πως η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών μπορεί να είναι 
άκρως σημαντική για να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση και εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά.

Η εισηγήτρια επισημαίνει πως μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει ειδικά μέτρα για να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση με τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, μεταξύ άλλων, 
με την εγκαθίδρυση ειδικών δικτύων, π.χ. στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή εποπτείας 
της αγοράς, τα οποία συνδέουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Δεύτερον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι το στοιχείο του διαλόγου και της εταιρικής σχέσης στη 
διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να ενισχυθεί με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων. Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας προσφέρει ένα 
"παράθυρο ευκαιριών" στα εθνικά κοινοβούλια για να παίρνουν μέρος στην εκπόνηση των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς καθ' όλο το νομοθετικό κύκλο και να συμμετέχουν στις κοινές 
δραστηριότητες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επισημαίνει πως η συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στο πρώτο στάδιο λήψης αποφάσεων των προτάσεων οδηγίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορεί να επιταχύνει την λήψη των επακόλουθων μέτρων μεταφοράς στο επίπεδο 
κρατών μελών. Μια συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με 
την πρόοδο της μεταφοράς της νομοθεσίας θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την ίδια τη 
διαδικασία μεταφοράς.

Ρύθμιση της Ενιαίας Αγοράς

Η εισηγήτρια φρονεί πως οι δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς είναι 
υπερβολικά πολύπλοκες. Αυτό περιπλέκει τη λογοδοσία και υποσκάπτει τη γενική 
αποδοτικότητα και νομιμοποίηση της ενιαίας αγοράς. Πιστεύει πως κατά την περαιτέρω 
ανάπτυξη της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στις 
αρχές της διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η εισηγήτρια πιστεύει πως μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση για την επιλογή νομοθετικών 
μέσων, ανάλογα με τα νομικά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά των προς εφαρμογή 
διατάξεων, θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός σαφέστερου ρυθμιστικού πλαισίου και θα 
μείωνε τις δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά της νομοθεσίας.
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Η εισηγήτρια τονίζει πως σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. (3) της ΣΕΕ, τα κράτη μέλη 
δεσμεύονται να διευκολύνουν την υλοποίηση της αποστολής της Επιτροπής να εξασφαλίζει 
ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης και τα μέτρα που λαμβάνονται από τα θεσμικά 
όργανα. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή σαφείς και 
ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών.

Η εισηγήτρια φρονεί πως τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πίνακες συσχετισμού στους 
οποίους να αναφέρονται οι διατάξεις των ρυθμίσεων των κρατών μελών που μεταφέρουν τις 
υποχρεώσεις των οδηγιών στο εθνικό νομικό σύστημα για όλες τις οδηγίες της ενιαίας αγοράς 
και να τους θέτουν δημόσια στη διάθεση των πολιτών (πρόταση της πράξης για την ενιαία 
αγορά αριθ. 47). 

Διοικητικός συντονισμός και μηχανισμοί επίλυσης προβλημάτων

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της πράξης για τη νέα ενιαία αγορά αριθ. 45 η οποία 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη της διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη με τη 
βοήθεια του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς το οποίο θα μπορούσε να 
επεκταθεί και σε άλλους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των δημόσιων συμβάσεων.

Πιστεύει ότι η αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αρμόδιων για θέματα ενιαίας αγοράς 
αρχών των κρατών μελών, όχι μόνο συμβάλλει στην επίλυση των άμεσων προβλημάτων που 
ανακύπτουν κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών, αλλά συμβάλλει επίσης στη 
δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και σε μια πιο 
βιώσιμη ενιαία αγορά μακροπρόθεσμα (ευρωπαϊκή διάσταση της δημόσιας διοίκησης στα 
κράτη μέλη).

Η εισηγήτρια επισημαίνει πως ορισμένοι μηχανισμοί πληροφόρησης σχετικά με την ενιαία 
αγορά και επίλυσης προβλημάτων υφίστανται για να βοηθούν τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Προτείνει λοιπόν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν και, 
ενδεχομένως, να ενοποιήσουν τις μονοαπευθυντικές υπηρεσίες πληροφόρησης και επίλυσης 
προβλημάτων (προτάσεις της πράξης για την ενιαία αγορά αριθ. 49 και 50).

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ενίσχυση των επίσημων εργαλείων επίλυσης προβλημάτων και 
συγκεκριμένα το δίκτυο SOLVIT. Κρίνει πως η Επιτροπή θα έπρεπε να ενισχύσει το δίκτυο 
αυτό σύμφωνα με την έκθεση του Κοινοβουλίου για το SOLVIT της 2ας Μαρτίου 2010 
(2009/2138(INI)).

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες για να καθιερώσουν πραγματικές μονοαπευθυντικές υπηρεσίες
μέσω των οποίων η ίδια η ομάδα στόχου θα είναι σε θέση να λαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες, για παράδειγμα για την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, προτείνει οι εν λόγω υπηρεσίες που προβλέπονται από την οδηγία περί 
υπηρεσιών να παρέχουν επίσης πληροφορίες για το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Επιβολή εφαρμογής
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Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η διαδικασία επί παραβάσει πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί 
εργαλείο κλειδί για την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παροτρύνει την 
Επιτροπή να προσφεύγει συστηματικά στις διαδικασίες επί παραβάσει όταν δεν αποδίδουν οι 
μηχανισμοί επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση προσφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των 
τροποποιήσεων που επήλθαν από το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ οι οποίες απλοποιούν και 
επιταχύνουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών επί 
παραβάσει.

Φρονεί εξάλλου ότι η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου παρέχει νέες δυνατότητες στην 
Επιτροπή για να διώκει "γενικές και διαρθρωτικές παραβάσεις" των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς από τα κράτη μέλη. Κατά παράδοση η Επιτροπή επικεντρωνόταν στα μέτρα επιβολής 
βασιζόμενη σε συγκεκριμένα συμβάντα. Παρά ταύτα, στην υπόθεση Επιτροπή κατά 
Ιρλανδίας1, το Δικαστήριο αναγνώρισε πως η Επιτροπή μπορούσε να κινήσει διαδικασίες 
κατά κράτους μέλους όχι μόνο για συγκεκριμένες παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ, αλλά 
επίσης και σε περίπτωση γενικής και διαρθρωτικής παράληψης ενός κράτους μέλους των 
υποχρεώσεών του έναντι του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να προτάξει η Επιτροπή 
συγκεκριμένα συμβάντα, προτίμησε να καταδείξει την ύπαρξη "συστηματικών και 
ανεπαρκών διοικητικών πρακτικών" και ανέφερε την περίπτωση της Ιρλανδίας που κατά 
σύστημα δεν είχε συμμορφωθεί προς την Οδηγία περί Αποβλήτων.

Η έννοια των "γενικών και διαρθρωτικών παραβάσεων" έχει δύο σημαντικές πτυχές. Πρώτον, 
η Επιτροπή μπορεί να επικαλεσθεί νέα παραδείγματα μη τήρησης των υποχρεώσεων έναντι 
ενός δεδομένου ευρωπαϊκού νόμου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του 
Δικαστηρίου. Δεύτερον, το κράτος μέλος-παραβάτης οφείλει όχι μόνο να επανορθώσει σε 
περίπτωση παράβασης, αλλά κυρίως να αλλάξει τις διοικητικές πρακτικές του.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η έννοια των "γενικών και διαρθρωτικών παραβάσεων" θα 
μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια αποτελεσματική επιβολή των υποχρεώσεων 
έναντι της νομοθεσίας περί ενιαίας αγοράς σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις.

Η εισηγήτρια κρίνει πως χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά όχι μόνο για να 
εξασφαλιστεί η έγκαιρη μεταφορά, αλλά και για να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την 
εξασφάλιση της ορθής μεταφοράς. Κρίνει πως τα κράτη μέλη πρέπει να στοχεύουν στη 
μείωση του μέσου ελλείμματος μεταφοράς στο 0,5 έως το 2012, συμπεριλαμβανομένης της 
εκκρεμούσας μεταφοράς νομοθεσίας και της εσφαλμένης μεταφοράς των οδηγιών περί 
ενιαίας αγοράς.

Η εισηγήτρια διαπιστώνει ότι οι επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει συνήθως είναι 
χρονοβόρες (η μέση διάρκεια για την περάτωση αυτών των διαδικασιών ποικίλλει από 28 
μήνες για την ΕΕ των 15 έως 16 μήνες για την ΕΕ των 12). Για το λόγο αυτό ζητεί επειγόντως 
από την Επιτροπή να ορίσει σε 12 μήνες τον ανώτατο μέσο χρόνο χειρισμού των 
παραβάσεων.

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι οι εθνικές αρχές χρειάζονται κατά μέσο όρο 17,7 μήνες για να 
συμμορφωθούν προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, μέσα από τις οποίες φαίνεται ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους. Ζητεί δε από την Επιτροπή να 
                                               
1 Υπόθεση C-494/01, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας [2005] Συλ. I-3331.
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προτείνει μια προθεσμία αναφοράς εντός της οποίας θα πρέπει τα κράτη μέλη να 
συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και εκσυγχρονισμός

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η καλή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μπορεί να βασίζεται μόνο 
σε καλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Κρίνεται 
λοιπόν σκόπιμο να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών της ενιαίας αγοράς προκειμένου να συνδέονται μεταξύ τους τα 
διαφορετικά στάδια του κύκλου πολιτικής, από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή.

Η εισηγήτρια παροτρύνει την Επιτροπή να φροντίσει να αναπτυχθούν εργαλεία 
παρακολούθησης της αγοράς, με βάση τις εμπειρίες της από επιτυχή εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των επιθεωρήσεων. Κρίνει πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στη βελτίωση της μεθοδολογίας, της συγκέντρωσης δεικτών και δεδομένων ενώ παράλληλα 
θα τηρούνται οι αρχές της πρακτικότητας και της σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας.

Η εισηγήτρια πιστεύει πως τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην 
αξιολόγηση και παρακολούθηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Παροτρύνει μάλιστα τα
κράτη μέλη να προβαίνουν τακτικά σε ασκήσεις αξιολόγησης της νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά, επανεξετάζοντας τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες που έχουν επίπτωση στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και εμπορευμάτων προκειμένου να απλοποιηθούν και 
εκσυγχρονιστούν οι εθνικοί κανόνες και να εξαλειφθεί η αλληλοεπικάλυψη.


