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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις 20 σημαντικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
[2011/XXXX(INI)]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη 
του 21ου αιώνα» (COM(2007)0724) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής που τη συνοδεύει, με τίτλο «The single market: review of achievements» (Η 
ενιαία αγορά: επισκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί) (SEC(2007)1521),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την αναθεώρηση 
της ενιαίας αγοράς1 και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«The Single Market review: one year on» (Η επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: ένας 
χρόνος αργότερα) (SEC(2008)3064),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 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 των υπηρεσιών της Επιτροπής με 
τίτλο «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 της ενιαίας αγοράς»,

– 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 «Μια ενιαία αγορά για τους 
καταναλωτές και τους πολίτες»2,

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς αριθ. 21 (2010), και τα 
ψηφίσματά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 09.03.103 και της 23.09.084 σχετικά με 
τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μια Ευρώπη των 

                                               
1 ΕΕ C 187Ε 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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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 τα άρθρα 7, 10 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά –
Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης», 
«Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «οι 20 σημαντικότερες 
ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς» (SEC(2011)1003),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (Α7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι «οι 20 σημαντικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς» επιβεβαιώνουν ότι, 
όσον αφορά την ενιαία αγορά, οι προσδοκίες αφίστανται της πραγματικότητας · 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες 
δυσκολίες και περίπλοκες απαιτήσεις, οι οποίες δημιουργούν διακρίσεις, τις οποίες 
επιβάλλουν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού, πράγμα που εξηγεί γιατί 30 
εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών δεν διαθέτουν ακόμη τραπεζικό λογαριασμό και, ως εκ 
τούτου, παρεμποδίζεται η κινητικότητά τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 30% των ευρωπαίων πολιτών αγνοούν ότι δικαιούνται 
υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό καθώς και επιστροφής τών σχετικών δαπανών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένας στους τρεις ευρωπαίους πολίτες γνωρίζει ότι οφείλει 
να παίρνει μαζί του την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας του κατά τις 
μετακινήσεις του στο εξωτερικό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που εγκαθίστανται σε άλλη χώρα, στην 
οποία επιθυμούν να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους, αντιμετωπίζουν επαχθείς και 
περίπλοκες διαδικασίες, καθώς οφείλουν να υποβάλουν έγγραφα που δεν υπάρχουν στη 
χώρα τους και να καταβάλουν επιπρόσθετα τέλη·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου, το 29% των 
καταναλωτών που ερωτήθηκαν δυσκολεύονται να συγκρίνουν προσφορές που αφορούν 
τον τρεχούμενο λογαριασμό τους και δεν είναι σε θέση να επιλέξουν το πιο κατάλληλο 
για τις ανάγκες τους είδος λογαριασμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, η εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και οι δυσκολίες σε σχέση με την 
επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των διασυνοριακών αγορών καθιστούν τους καταναλωτές 
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επιφυλακτικούς όσον αφορά τις αγορές στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η ΕΕ να μην 
διαθέτει πραγματική ψηφιακή αγορά στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 62% των ευρωπαίων καταναλωτών θα επιθυμούσαν να 
αλλάξουν προμηθευτή ενέργειας, αλλά η ελευθερία επιλογής τους περιορίζεται λόγω της 
έλλειψης κατανοητών και συγκρίσιμων πληροφοριών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να συναντούν δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβασή τους στις δημόσιες συμβάσεις σε ορισμένες άλλες χώρες, λόγω των 
διαφορετικών εθνικών πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των 
περίπλοκων διοικητικών απαιτήσεων που επιβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες των ατόμων 
με αναπηρία, ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά·

Ι. Εισαγωγή

1. δέχεται με ικανοποίηση την παρουσίαση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
εγγράφου με τίτλο «οι 20 σημαντικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς», το οποίο αποτελεί 
συνέχεια του ψηφίσματος του ΕΚ της 20ης Μαΐου 2010 με τίτλο «δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες»·

2. είναι πεπεισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει των 20 λόγων ανησυχίας των 
ευρωπαίων πολιτών, θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για να τους αντιμετωπίσει·

3. αναγνωρίζει ότι μια μεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού θα 
συνέβαλλε στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης και εκτιμά ότι, για τον λόγο 
αυτόν, είναι αναγκαία η έγκριση ενός σύγχρονου πλαισίου για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων·

4. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα κινητικότητας των 
νέων που ευνοούν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

5. υπογραμμίζει τον ρόλο του διαδικτύου όσον αφορά την εμπορική αποτελεσματικότητα 
και τη δημιουργία νέων αγορών και νέων ευκαιριών·

II. Διακυβέρνηση 

6. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να εμπεδωθεί η ολιστική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς, 
επικεντρωμένης στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ, προκειμένου να 
μπορέσουν αυτοί να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματά της·

7. επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, 
Επιτροπής και κρατών μελών, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι τους αφορούν τα 
σημαντικότερα προγράμματα και οι καθημερινές δραστηριότητες της ΕΕ· 

8. παρακινεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες διοικήσεις τους, απλοποιώντας 
το ρυθμιστικό πλαίσιο, και να προωθήσουν την εφαρμογή ηλεκτρονικών λειτουργικών 
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δυνατοτήτων όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση· 

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις ορθές πρακτικές τους, προκειμένου να 
διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

10. χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει την ανάπτυξη των 
βάσεων δεδομένων της που αφορούν τη διαχείριση των σχετικών με την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ εγγράφων1

11. καλεί μετ'επιμονής την Επιτροπή να αναπτύξει την δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», 
μετατρέποντάς την σε πραγματική ψηφιακή «μονοαπευθυντική θυρίδα» η οποία να 
παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά·

12. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επέκταση του 
συστήματος πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, τη δέσμευση των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών·

13. υπογραμμίζει ότι οι ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
οφείλονται σε τρία κενά, ήτοι ένα κενό σε θέματα πληροφόρησης, ένα κενό σε θέματα 
εφαρμογής και ένα νομικό κενό· αναγνωρίζει ότι, για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς, πρέπει να καλυφθούν ταυτόχρονα αυτά τα τρία κενά·

14. υπενθυμίζει τη σημασία των ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία και ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, το τεστ ΜΜΕ, 
προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος στα οποία υπόκεινται 
οι ΜΜΕ·

ΙΙΙ. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

15. επαναλαμβάνει ότι υπάρχει κενό σε θέματα πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, πράγμα 
που αρκετά συχνά σημαίνει ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους και αγνοούν πώς να λαμβάνουν τις απαντήσεις ή τη βοήθεια που 
χρειάζονται·

16. καλεί επειγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους 
τεχνολογικούς πόρους για να ξεκινήσει εκστρατείες πληροφόρησης που θα γνωστοποιούν 
στους πολίτες τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς καθώς και τα δικαιώματά τους, 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, δίκαιης και 
ισορροπημένης αγοράς·

17. υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς 
και της κοινωνίας των πολιτών, στις εκστρατείες πληροφόρησης, και εμμένει ιδιαιτέρως 
στην ανάγκη διεξαγωγής εκστρατειών πληροφόρησης στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, 
με στόχο την προετοιμασία των νεότερων γενεών για μια πιο ενεργή συμμετοχή του 
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά·

18. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, μια ψηφιακή αγορά 
                                               
1 CHAP – Καταχώριση καταγγελιών και αιτήσεις για πληροφορίες
EU PILOT - Επίλυση των προβλημάτων με τα κράτη μέλη
NIF – Βάση των δεδομένων των παραβάσεων
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πραγματικά ενιαία στην υπηρεσία των ευρωπαίων καταναλωτών και των επιχειρήσεων·

IV. Νομοθεσία/Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

19. αναγνωρίζει ότι, παρά τη μείωση του αριθμού των διαδικασιών που έχει κινήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 2 100 διαδικασίες παράβασης εκκρεμούσαν ακόμη στα 
τέλη του 2010·

20. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, κατά προτεραιότητα, για την ορθή και έγκαιρη
μεταφορά της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και να μειώσουν τη μη συμμόρφωση·

21. παρακινεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προάγει τις βέλτιστες πρακτικές στο θέμα της 
μεταφοράς της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά·

22. υπενθυμίζει τον στόχο βελτίωσης της νομοθεσίας, παρακινώντας της Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εντατικοποιήσουν τις 
προσπάθειες που αποβλέπουν στη βελτίωση της στρατηγικής για την έξυπνη νομοθεσία· 

V. Προτάσεις

23. καλεί μετ'επιμονής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις «20 σημαντικότερες 
ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς» μέσα στην επόμενη διετία και να τις επικαιροποιήσει· 

24. παρακινεί την Επιτροπή να ξεκινήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές, 
τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, περιοδικές ευρωπαϊκές 
εκστρατείες πληροφόρησης στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, για 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τα μέρη όπου μπορούν να λάβουν 
πληροφόρηση ή βοήθεια για να επιλύσουν τα προβλήματά τους·

25. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ύπαρξη αποτελεσματικής διασύνδεσης 
μεταξύ των υφιστάμενων μέσων, όπως του SOLVIT και του πίνακα αποτελεσμάτων της 
ενιαίας αγοράς, ελέγχοντας ότι η μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο 
πραγματοποιείται ορθά και εγκαίρως· 

26. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους τομείς στους οποίους η κοινοτική νομοθεσία 
πληροί συγχρόνως τον στόχο της απλούστευσης και της άμεσης εφαρμογής εκ μέρους 
των κρατών μελών καθώς και τους στόχους της ενιαίας αγοράς· 

27. παρακινεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, τις «δώδεκα νέες 
δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης», 
«Μαζί για μια νέα ανάπτυξη»·

28. ζητεί από την Επιτροπή να αναδιαμορφώσει το σύστημα πληροφόρησης για την ενιαία 
αγορά (ΙΜΙ), επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του και βελτιώνοντας τη λειτουργία της 
διοικητικής συνεργασίας, και να επανεξετάσει το πρόγραμμα SOLVIT, προσδίδοντάς του 
νέο πλαίσιο και τα ενδεδειγμένα μέσα·

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

Η ενιαία αγορά, η οποία ολοκληρώθηκε το 1992, δημιουργήθηκε με στόχο τη σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ως χώρος χωρίς σύνορα, εντός του οποίου τα άτομα, τα 
εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. 

Η ενιαία αγορά αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» καθώς και για την υλοποίηση του στόχου της για διατηρήσιμη, έξυπνη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Υπ' αυτήν την έννοια, είναι θεμελιώδης η αναζωογόνηση και η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας αυτής της ενιαίας αγοράς, η οποία περιλαμβάνει 500 εκατομμύρια 
καταναλωτές και οικονομική δραστηριότητα άνω των 11 τετράκις εκατ. ευρώ, ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα στην Ευρώπη να ανακάμψει όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση, 
αλλά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Φέτος που γιορτάζουμε την 20ή επέτειό της, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει απόσταση μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας όσον αφορά την ενιαία 
αγορά. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν ακόμα εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του 
κεκτημένου της ενιαίας αγοράς.

Έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετά την παρουσίαση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 
με τίτλο «Μια ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπέβαλε το έγγραφο εργασίας για «τις 20 ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς».

Το εν λόγω έγγραφο επισημαίνει τις 20 πιο διαδεδομένες ανησυχίες των πολιτών και των 
επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ταξιδεύουν ή αποφασίζουν να ζήσουν ή να 
εργασθούν στο εξωτερικό. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείται με ζητήματα
όπως τα επαγγελματικά προσόντα, η κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά εμπόδια, η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι αγορές στο διαδίκτυο, η δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κ.λπ.

Το έγγραφο παρουσιάζει μια συνολική εικόνα των εμποδίων που συναντώνται στην πράξη 
στην ενιαία αγορά. Βασίζεται σε ανάλυση των καταγγελιών που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (δίκτυο SOLVIT», υπηρεσία «Η Ευρώπη σου –
Βοήθεια και συμβουλές», «enterprise europe network», Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, 
κέντρα επαφής Europe Direct, EURES – ευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης) καθώς και στα 
αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων του Ευρωβαρομέτρου και των 
δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ειδικές, στοχευμένες ομάδες.
Υπάρχει απόσταση μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας όσον αφορά την ενιαία 
αγορά. Η εν λόγω απόσταση προκύπτει από τα ακόλουθα κενά τα οποία είναι αλληλένδετα 
μεταξύ τους: 

– Ένα κενό σε θέματα πληροφόρησης –αρκετά συχνά οι πολίτες δεν γνωρίζουν ή δεν 
κατανοούν επαρκώς τα δικαιώματά τους και αγνοούν πώς να λάβουν τις πληροφορίες ή 
τη βοήθεια που χρειάζονται·

– Ένα κενό σε θέματα εφαρμογής –υπάρχει, σε πολλούς τομείς, χάσμα μεταξύ του νομικού 
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πλαισίου της ΕΕ και του τρόπου με τον οποίον εφαρμόζεται στην πράξη η νομοθεσία·
– Ένα νομοθετικό κενό – σε ορισμένους τομείς το νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια δέχεται με ικανοποίηση την παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής του 
εγγράφου εργασίας σχετικά με «τις 20 σημαντικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών 
και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς».
Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει την Ευρώπη από το 2008 
είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά, πράγμα που οδήγησε τους πολίτες να 
αναπτύξουν μια αρνητική στάση ως προς αυτήν και επέτρεψε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και στα κράτη μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι το δυναμικό της ενιαίας αγοράς παρέμενε σε 
μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τότε να παρουσιάσει μέτρα1 με στόχο την τόνωση της 
ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την αγορά αυτή2.  Έτσι, 
ήδη έχουν δρομολογηθεί εργασίες σε πολλούς τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως 
προβληματικοί.  Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις.

Υπ' αυτήν την έννοια, η εισηγήτρια έχει την άποψη ότι η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να έχει 
ως στόχο να υποδείξει λύσεις για καθεμία από τις 20 ανησυχίες, αλλά, μάλλον, να προτείνει 
προσανατολισμούς/συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη με σκοπό την 
αντιμετώπιση των τριών κενών που διαπιστώθηκαν στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και την συμβολή έτσι στην ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς. 

Εξάλλου, η εισηγήτρια εκτιμά ότι τα τρία κενά που έχουν εντοπισθεί θα πρέπει να καλυφθούν 
ταυτόχρονα και ότι αυτό απαιτεί, καταρχάς, ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους των κρατών 
μελών.

Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη δημιουργίας μιας ψηφιακής αγοράς πραγματικά ενιαίας που 
να λειτουργεί ορθά, να είναι ασφαλής για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και να 
επιτρέπει την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, ξανακερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Τη στιγμή που οι πολίτες μοιάζουν να δυσπιστούν έναντι της «Ευρώπης», καθίσταται 
αναγκαία η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ταυτιστούν συγχρόνως με 
τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και με τις καθημερινές δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η καλύτερη από κοινού διακυβέρνηση. 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της 
αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας: 50 προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού 
ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της 
ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206) 
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Στο πλαίσιο αυτών των ιδεών, η εισηγήτρια αποφάσισε να συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο για τη 
διακυβέρνηση, στο οποίο υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση σχετικά, με σκοπό τον έλεγχο 
της ορθής και έγκαιρη μεταφοράς της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά στο εθνικό δίκαιο, την 
ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, τη διασφάλιση ότι αυτοί θα ασκούν τα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών και την 
εντατικοποίηση των επαφών με τις αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών μελών με στόχο τη 
βελτίωση της συνεργασίας.  
Η κατάργηση των εμποδίων και η ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς είναι ουσιώδους σημασίας 
στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που 
πλήττει την Ευρώπη, για τη συμβολή στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάκαμψη της 
εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων προς την ενιαία αγορά.

Συνεπώς, πρέπει να δοθεί νέα πνοή στην ενιαία αγορά, τοποθετώντας τους πολίτες και τους 
ευρωπαίους καταναλωτές στο επίκεντρο των προβληματισμών της, ώστε αυτοί να μπορέσουν 
να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα αυτής της αγοράς και να συνεισφέρουν έτσι 
στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα είναι να προσφέρουμε εκ νέου στους ευρωπαίους πολίτες τα εχέγγυα ενός κοινού 
εγχειρήματος υπέρ της προόδου και της αλληλεγγύης.


