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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα 
Βήματα

2012/2144(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες – Η εταιρική σχέση για τη νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών 2012-
2015» (COM(2012)0261) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «The economic impact of the Services
Directive: A first assessment following implementation» (Ο οικονομικός αντίκτυπος της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες: μια πρώτη αξιολόγηση από την εφαρμογή) (Economic Papers, 
αριθ. 456),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια καλύτερη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες» (COM(2011)0020) 
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες
(SEC(2011)0102),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία Αγορά – Πράξη ΙΙ –
Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την 
ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά 
– Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» 
(COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία 
Αγορά» (COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης 
Μαρτίου 2013 σχετικά με τη συμβολή που έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης 



PE496.644v01-00 4/13 PR\914440EL.doc

EL

Ιουνίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών – διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης 
σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες,

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς2

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 20 
σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς3

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά τη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη διακυβέρνηση και 
την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά,5

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, σχετικά με μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Α7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ συνιστά διέξοδο από την κρίση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο 
του 65% του ΑΕγχΠ και του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και αποτελεί 
στυλοβάτη της ευρωπαϊκής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες που 
καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 45% του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ·

                                               
1 EE L 376, 27.12.2006, σ. 36.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0395.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0456.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0144.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0051.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται μια περισσότερο 
ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει αποφέρει απτά οφέλη από τη 
θέσπισή της, το 2006, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο 
εξακολουθεί να παρακωλύεται από την ανομοιογενή ερμηνεία και την ανεπαρκή 
εφαρμογή της οδηγίας·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος «κόπωσης» όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες 
δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τις προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού 
της·

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, ο 
τομέας των υπηρεσιών συνιστά σήμερα περισσότερο από ποτέ πηγή ανταγωνιστικότητας, 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, που δεν πρέπει να παραβλέπεται·

Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών για δημιουργία ανάπτυξης και 
απασχόλησης

1. υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατία, οι διακρίσεις και οι περιορισμοί στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ συνεπάγονται απώλεια θέσεων εργασίας για τους 
πολίτες·

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε χρονικό ορίζοντα 
5–10 ετών, εάν τα κράτη μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες και απομάκρυναν τους περιττούς περιορισμούς·

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας γρήγορος και 
έξυπνος τρόπος για τη δημιουργία ανάπτυξης χωρίς δημόσιες δαπάνες· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη για την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας·

4. επικροτεί τις νέες μορφές υπηρεσιών, όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας και οι δέσμες προϊόντων/υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη ερμηνείας της 
οδηγίας κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο ευρύ και μελλοντικά βιώσιμο, με σκοπό την 
προώθηση της καινοτομίας· 

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, αλλά χαράσσει 
τον δρόμο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ· 

Εμπόδια, όρια και επιβαρύνσεις όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις υπηρεσίες) για 
να παρέχουν προστασία και εύνοια στην εσωτερική τους αγορά· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι οι επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή και 
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τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών αναγκών 
και οι προκαθορισμένες τιμές δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς στη διασυνοριακή 
εγκατάσταση·

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο τη 
ρήτρα για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες) και 
να άρουν τις διπλές κανονιστικές επιβαρύνσεις·

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών εφαρμογής διακρίσεων που 
αναφέρουν οι καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατάλληλα το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να μην 
εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

Έξυπνη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά κλάδο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
συνεπάγεται απαιτήσεις για την εξασφάλιση επιπλέον αδειών, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία σωρευτικών δαπανών, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την εσωτερική αγορά των 
υπηρεσιών, με σκοπό την ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της αξιολόγησης από ομοτίμους, 
βάσει της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και της αμοιβαίας αξιολόγησης, βάσει της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και να προσδιορίσει σε ποιες περιπτώσεις τα 
κράτη μέλη εμποδίζουν, κατά τρόπο υπερβολικό, την πρόσβαση σε ορισμένα 
επαγγέλματα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις εν λόγω αδικαιολόγητες 
απαιτήσεις· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο την αμοιβαία αναγνώριση, ώστε να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν
ακόμη θεσπιστεί εναρμονισμένοι κανόνες· 

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των εθνικών προτύπων οδηγεί σε κατακερματισμό· 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των 
υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

13. υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι η ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη των παρόχων 
υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία· παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε διάλογο με 
σκοπό την εξεύρεση λύσεων·

14. ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική 
αγορά (ΙΜΙ) από τα κράτη μέλη, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και του SOLVIT, με σκοπό την παροχή 
βοήθειας προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε ζητήματα που σχετίζονται με 
αντικρουόμενους κανόνες και τη μη συμμόρφωση·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
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εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές, πολύγλωσσες και φιλικές προς τον χρήστη πύλες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα εστιάζει στους 
παρόχους υπηρεσιών, ώστε να καλύπτεται ολόκληρος ο κύκλος οικονομικής 
δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν στην 
απλούστευση, στη μείωση των δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ 
και να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξή τους σε διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για την αξιολόγηση των 
ΚΕΕ και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά 
με την επιτευχθείσα πρόοδο·

Πληρέστερη επιβολή για μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες απέφερε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις χώρες όπου 
εφαρμόστηκε ορθά· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων λύσεων μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών σε παραμεθόριες περιοχές·

17. επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της ανεπαρκούς εφαρμογής της οδηγίας δεν έχουν 
γεωγραφικά όρια, καθώς όλοι οι πολίτες της ΕΕ πληρώνουν το τίμημα· υπογραμμίζει ότι 
όλα τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα το ένα έναντι του άλλου και έναντι της Ένωσης για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους σε ισότιμη βάση·

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να αναλάβουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της οδηγίας, πέραν της 
απλής τήρησής της, στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της τόνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας· 

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πολύ συχνά επικαλούνται επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την εσωτερική αγορά υπηρεσιών· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη μέλη σχετικά με 
την εφαρμογή της·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη 
επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων της οδηγίας· 

Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

21. ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από ομοτίμους, να 
προσδιορίσει τους πλέον επαχθείς περιορισμούς, να προτείνει στοχευμένες 
μεταρρυθμίσεις και να τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·
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22. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών στις 
ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης και στις εκθέσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς και να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

23. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της 
επιβολής της οδηγίας και να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες που διαθέτουν για τον έλεγχο 
των εθνικών αρχών σε όλα τα επίπεδα·

24. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κοινωνικούς 
εταίρους να διαδραματίσουν τον ρόλο τους ώστε οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους όσον αφορά την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα υπηρεσιών και τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας· 

25. ζητεί από το Συμβούλιο και την Προεδρία του να μεριμνήσουν για την εγγραφή του 
θέματος της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας· προτείνει την επαναφορά των «εκθέσεων συμμόρφωσης» που 
κατάρτιζε η Επιτροπή, ως μέσου εκτίμησης της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά·

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική ευθύνη για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον πρόεδρο Van 
Rompuy να μεριμνήσει ώστε το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με έναν από κοινού 
συμφωνημένο χάρτη πορείας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κριτηρίων 
συγκριτικής αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος για την άρση από τα κράτη μέλη 
των εμποδίων που απομένουν·

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

Όσον αφορά το ζήτημα της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, δεν επιδιώκεται η καινοτομία 
αλλά η λειτουργικότητα, καθώς και η μετάβαση από την ανεπαρκή εφαρμογή στην πλήρη 
επιβολή. Σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι να αναλάβουν τα κράτη μέλη την ευθύνη 
τους να εφαρμόζουν πλήρως και με ορθό τρόπο το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες. Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της ευρείας ερμηνείας της οδηγίας ώστε να καλύπτει 
νέες μορφές υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η αναθεώρησή της. Η οικονομική κρίση καθιστά 
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ανάληψη δράσης προκειμένου να αποδεσμευτεί το 
πλήρες δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί το ζήτημα αυτό από την πολιτική 
ατζέντα.

Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών για δημιουργία ανάπτυξης και 
απασχόλησης

Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 65% του ΑΕγχΠ της ΕΕ 
και συνιστά ένα δυναμικό, σύγχρονο και μελλοντοστραφές τμήμα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Η παροχή υπηρεσιών εξελίσσεται διαρκώς και με ποικίλους τρόπους, 
καθοδηγούμενη από την καινοτομία. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Προϊόντα και υπηρεσίες 
πωλούνται ολοένα και περισσότερο σε δέσμες. Παρατηρείται επίσης μεγέθυνση του τομέα 
της παροχής υπηρεσιών («servicification») και μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των 
υπηρεσιών και της βιομηχανίας (π.χ. υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, 
υπηρεσίες ΤΠΕ, κ.α.). Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στο να καταστεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία στο σύνολό της περισσότερο ανταγωνιστική. 

Από το 2006, η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την 
προώθηση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης στον ευρωπαϊκό τομέα των υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, όσα κράτη μέλη έχουν προβεί σε μεταρρυθμίσεις με σκοπό το 
περαιτέρω άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών τους έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη. 
Ωστόσο, τρία έτη μετά την προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η οδηγία 
εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται με ολοκληρωμένο και ορθό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. 
Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συσσώρευση γραφειοκρατίας και 
εμποδίων αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και στερεί θέσεις εργασίας από τους πολίτες, 
ενώ οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στην ενιαία αγορά.

Παρατηρείται επίσης «κόπωση» όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες σε πολιτικό και 
διοικητικό επίπεδο, καθώς οι υψηλές προσδοκίες δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Δεν 
υπερεκτιμήθηκε το δυναμικό της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αλλά ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επέδειξαν επαρκή πολιτική βούληση για την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. 
Τη στιγμή που η ανεργία αυξάνεται, είναι επιτακτική η ανάγκη να κρατήσουμε ψηλά τον 
πήχη. Σε μια εποχή που απαιτείται η συμπλήρωση των μέτρων λιτότητας με αναπτυξιακές 
πολιτικές, καθώς η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα χρήματα των 
φορολογουμένων, η εσωτερική αγορά υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς που 
μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη χωρίς να προκαλέσουν αύξηση του δημόσιου χρέους. 
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Στη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες καθίσταται σαφές ότι εάν τα κράτη μέλη υιοθετούσαν μια περισσότερο τολμηρή 
προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, θα μπορούσαν να αποκομίσουν 
τριπλάσιο συνολικό οικονομικό όφελος από αυτό που έχει έως τώρα επιτευχθεί, αγγίζοντας 
το 2,6% του ΑΕγχΠ.

Εμπόδια, όρια και επιβαρύνσεις όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ικανοποιούν ευρύ φάσμα απαιτήσεων, οι οποίες, εάν εξεταστούν 
μεμονωμένα, δεν φαίνεται να συνεπάγονται σημαντικό φόρτο· στο σύνολό τους, όμως, 
επιβαρύνουν σημαντικά τους παρόχους υπηρεσιών, και ιδίως τις ΜΜΕ. Τα άρθρα 15 και 16 
της οδηγίας αφήνουν στα κράτη μέλη το περιθώριο να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να 
διατηρήσουν ορισμένες εθνικές απαιτήσεις με βάση την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά 
τους. Δυστυχώς, ορισμένα κράτη μέλη ερμηνεύουν με υπερβολικά ευρύ τρόπο τη διακριτική 
τους ευχέρεια και την ασκούν πάρα πολύ συχνά προκειμένου να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στη δική τους αγορά και στα δικά τους επαγγέλματα. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να περιορίσουν επειγόντως και με υπεύθυνο τρόπο τις «γκρίζες ζώνες». 

Ειδικότερα, οι επαχθείς απαιτήσεις όσον αφορά τη νομική μορφή και τους μετόχους 
εταιρειών, οι εδαφικοί περιορισμοί και η εξέταση των οικονομικών αναγκών παρακωλύουν 
την εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών και 
αποκλείουν ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη από την αγορά. Παραδείγματος χάριν, οι 
αρχιτέκτονες που επιθυμούν να ιδρύσουν μια θυγατρική επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος 
μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ενδέχεται, επίσης, οι 
έμποροι λιανικής να χρειαστεί να αιτιολογήσουν την προστιθέμενη αξία του καταστήματός 
του σε μια επιτροπή αποτελούμενη από τους ανταγωνιστές τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας, οι επιχειρήσεις οφείλουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις έναντι των καταναλωτών με βάση την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας 
τους. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, και ιδίως στο διαδίκτυο, δεν δίνεται η δυνατότητα 
στους καταναλωτές να προβαίνουν σε αγορές από άλλο κράτος μέλος ή μπορεί οι ίδιες 
υπηρεσίες, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτων ή οι κρουαζιέρες, να τους προσφέρονται σε 
υψηλότερες τιμές. Παρά το γεγονός ότι η ελευθερία όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων 
πρέπει να υπερισχύει και ότι οι ΜΜΕ δεν πρέπει να υποχρεούνται να πωλούν σε τιμές κάτω 
του κόστους, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, 
περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών και αυξάνουν τις τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εισηγήτρια επικροτεί το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την εκπόνηση συγκεκριμένης 
καθοδηγητικής έκθεσης για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

Έξυπνη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ψηφίσματος εστιάζει στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες: «Η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει το εργατικό δίκαιο, ήτοι οποιαδήποτε νομική ή συμβατική διάταξη περί όρων 
απασχολήσεως ή όρων εργασίας, περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας κατά την 
εργασία, και περί των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων…». Η κοινωνική 
διάσταση του τομέα των υπηρεσιών, αν και πολύ σημαντική, προβλέπεται ήδη σε διάφορα 
νομοθετικά κείμενα, όπως είναι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, καθώς και στο 
εθνικό εργατικό δίκαιο. 
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Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κινητοποίηση της πολιτικής βούλησης σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την άρση των σοβαρών εμποδίων στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και την αντιμετώπιση των εταιριών και των παγιωμένων συμφερόντων. 
Πολλά από τα εμπόδια για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης απορρέουν από την 
ανεπαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας για τις υπηρεσίες και άλλων ευρωπαϊκών ή 
εθνικών κανόνων. Είναι καιρός να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη και μελλοντικά βιώσιμη 
προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. 

Η Επιτροπή έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα μέσω της διενέργειας ελέγχων για τις επιδόσεις 
στους τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών, των κατασκευών και του τουρισμού. Η 
διαδικασία θα πρέπει τώρα να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, 
προτεραιότητα αποτελεί η αλληλεπίδραση με την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα, 
ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να καταργήσουν τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις που 
παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα. Επιπλέον, επί του παρόντος, οι 
πάροχοι υπηρεσιών καλούνται είτε να πληρώνουν δύο διαφορετικές ασφάλειες είτε να 
περιορίζουν τη δραστηριότητά τους σε μία μόνο χώρα. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια επικροτεί 
την προσπάθεια της Επιτροπής σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό κλάδο για την εξεύρεση 
συγκεκριμένης λύσης.

Γενικώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απέχουν από την πρακτική των «κανονιστικών 
υπερβολών», η οποία συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων και την αύξηση των 
δαπανών. Η ΕΕ θεωρείται πολύ συχνά υπεύθυνη για τον κατακερματισμό, ενώ την ευθύνη 
για την αποτελεσματική μεταφορά και ερμηνεία φέρουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές καθώς και οι δημόσιες διοικήσεις. Συνεπώς, ενώ θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια 
εναρμόνισης των κανόνων και ανάπτυξης κοινών προτύπων με σκοπό τον περιορισμό του 
κατακερματισμού της αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως τη 
δυνατότητα της αμοιβαίας αναγνώρισης. 

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη διευκόλυνση 
της συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ, θα πρέπει να γίνεται καλύτερη 
και συχνότερη χρήση μέσων όπως το Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (ΙΜΙ) 
και το SOLVIT. Επίσης, τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης θα πρέπει να αποτελέσουν ένα 
προσιτό εργαλείο τόσο για τους παρόχους όσο και για τους αποδέκτες των υπηρεσιών. Από 
τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη που έχουν ήδη αναπτύξει 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης δεύτερης γενιάς προκύπτει ότι η ολοκλήρωση των 
ηλεκτρονικών διαδικασιών συμβάλλει εν τέλει στη μείωση των δαπανών συμμόρφωσης και 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά. Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερομένων μερών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο να καταστούν τα ΚΕΕ μια 
αποτελεσματική πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες
ώστε τα εν λόγω κέντρα να λειτουργούν με απλό και προσιτό τρόπο και να δέχονται αιτήσεις 
που υποβάλλονται σε γλώσσα άλλου κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει 
την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη με βάση κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης 
που θα ορίζονται σαφώς σε έναν καταστατικό χάρτη για τα ΚΕΕ. 

Πληρέστερη επιβολή για μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων

Η πολιτική σημασία της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 
υποτιμάται, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία είναι σημαντικό η ΕΕ να είναι ενωμένη, 
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να προωθηθεί η συνοχή μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των χωρών εκτός ευρώ και να 
αποφευχθεί η δημιουργία επί μέρους ενώσεων εντός της Ένωσης. Η συμπλήρωση της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών.  Η εισηγήτρια 
αντιλαμβάνεται ότι σε κάθε κράτος μέλος υφίστανται διαφορετικές συνθήκες, ότι 
παρουσιάζονται δυσκολίες κατά το άνοιγμα της αγοράς και ότι είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζεται η πρόοδος που επιτελείται. Ωστόσο, η ανοχή όσον αφορά την υιοθέτηση δύο 
μέτρων και δύο σταθμών ή εξαιρέσεων πρέπει να είναι μηδενική. Εάν οι αγορεύσεις υπέρ της 
εσωτερικής αγοράς δεν μετουσιωθούν σε πράξεις, η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών 
στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της ΕΕ θα υπονομευθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια επικροτεί την εξαιρετική ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Η εταιρική σχέση για τη νέα ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών» και υποστηρίζει την 
εφαρμογή της πολιτικής μηδενικής ανοχής σε περιπτώσεις σαφούς παραβίασης της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει κατά 12 κρατών μελών τις διαδικασίες που 
προηγούνται των επί παραβάσει διαδικασιών. Η εισηγήτρια υποστηρίζει επίσης τη διενέργεια 
εποικοδομητικού, πρακτικού και προσανατολισμένου στα αποτελέσματα διαλόγου μεταξύ 
των κρατών μελών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πλέον, οι κοινές προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζουν στη δημιουργία περισσότερων 
ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, περισσότερων προοπτικών εύρεσης εργασίας και 
περισσότερων επιλογών για τους καταναλωτές στο πλαίσιο μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αλλάξουν στάση και να εξετάσουν τις επιπλέον 
ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν ώστε να επιβάλουν τους κανόνες με τρόπο που να 
περιλαμβάνει την ψηφιακή οικονομία και να ευνοεί την ανάπτυξη, αντί να λαμβάνουν υπόψη 
μόνο τις ενέργειες που απαιτούνται για την απλή τήρηση των διατάξεων της οδηγίας. 

Εν προκειμένω, η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους προσφέρει ένα εξαιρετικό βήμα για 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τα κράτη μέλη μπορούν να διδαχθούν από τις χώρες 
που έχουν προβεί σε επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στον τομέα των υπηρεσιών, ώστε να 
επανεξετάσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο. Συγκεκριμένα, έφθασε η στιγμή να τεθεί υπό 
αμφισβήτηση η αναλογικότητα πολλών από τις απαιτήσεις που επιλέγουν να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να εστιάσει στην υπερβολική χρήση της 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και να εκπονήσει καθοδηγητική έκθεση σχετικά με 
την αξιολόγηση της αναλογικότητας και τις γκρίζες ζώνες, η οποία θα απευθύνεται στα κράτη 
μέλη. Κατά τον τρόπο αυτόν, θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση –ιδίως σε τοπικό επίπεδο– όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των 
περιοριστικών πρακτικών.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

Την τελική ευθύνη για ολοκληρωμένη, συνεκτική και φιλόδοξη εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες φέρουν τα ίδια τα κράτη μέλη. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να 
γνωρίζουν το τίμημα που πληρώνουν για την ανεπαρκή εφαρμογή της οδηγίας. Ως εκ τούτου, 
με το εν λόγω ψήφισμα ζητείται η αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
εξουσίες ελέγχου που διαθέτουν για να αξιώσουν τη λογοδοσία των κυβερνήσεων. Η 
επιχειρηματική κοινότητα και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει επίσης να αναλάβουν από κοινού 
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την ευθύνη για την άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις τους. 

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε τολμηρές ενέργειες ώστε τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους, οι εκθέσεις συμμόρφωσης και οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
στον τομέα των υπηρεσιών θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
ευαισθητοποίηση και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τις δυσκολίες ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών θα παράσχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στην εν λόγω προσπάθεια αλλά και να υποχρεώνουν τις αρμόδιες αρχές σε 
λογοδοσία.

Και το πιο σημαντικό, θα πρέπει να ανατεθεί στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας η μέριμνα για τη διατήρηση της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών στην πολιτική ατζέντα, μέσω της θέσπισης ενός σαφούς χάρτη πορείας για την 
άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τέλος, μόνον εάν τα κράτη μέλη δεσμευτούν 
να προχωρήσουν στη διαμόρφωση μιας πραγματικά ελεύθερης και ανοικτής εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, προς όφελος όλων των πολιτών, θα μπορέσει επιτέλους η 
Ευρώπη να «απογειωθεί» με τελικό προορισμό την ανάπτυξη.


