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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς
(2012/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2012 με τίτλο 
«Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

– 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 της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«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 της 13ης Απριλίου 2011 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),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο 
«Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2012 όσον αφορά την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες με τίτλο «η εταιρική σχέση για τη νέα 
ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών 2012-2015» (COM(2012)0261),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 9ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά –
Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2012 με τίτλο «Προς μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση» και τη 
σχετική ενδιάμεση έκθεση της 12ης Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 23 
(Σεπτέμβριος 2011) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 20121,

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 25 (Οκτώβριος 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
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2012),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης 
Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Making the Single Market deliver  Annual governance 
check-up 2011» (Ενίσχυση της απόδοσης της ενιαίας αγοράς – Ετήσιος απολογισμός 
διακυβέρνησης για το 2011) (SWD(2012)0025),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 30ής και 
31ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά και τη διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς,

– έχοντας υπόψη τις διασκέψεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 10ης και 11ης 
Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης 
Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης 
Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη συνεισφορά και τα συμπεράσματα της 48ης Διάσκεψης των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη διακυβέρνηση και 
την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την «Πράξη για την 
Ενιαία Αγορά: τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»3,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς φραγμούς ενιαία 
αγορά που βασίζεται στην έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς απαιτείται 
περισσότερο από ποτέ για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0144.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0258.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 χρόνια μετά την επίσημη δημιουργία της, η ενιαία αγορά 
εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί πλήρως παρά την έγκριση 1 500 οδηγιών κατά 
προσέγγιση και σχεδόν 1 000 κανονισμών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς και να βελτιωθεί η εφαρμογή και η επιβολή των κανόνων που την 
διέπουν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο ανώτατο 
επίπεδο και τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, το μέσο 
έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας αυξήθηκε σε 1,2% τον Φεβρουάριο 2012 από 0,7% το 
2009·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά ως ραχοκοκαλιά της Ένωσης, και η καλή 
λειτουργία της ως βάση και πλαίσιο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην 
Ευρώπη, είναι υψίστης σημασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από μια πλήρη και δέουσα 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες υπολογίζονται σε δυναμικό ανάπτυξης μεταξύ 
0,8% και 2,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ), το οποίο αναμένεται 
να υλοποιηθεί σε διάστημα πέντε έως δέκα ετών μετά την εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ένωση θα μπορούσε να αποκομίσει 
ένα πρόσθετο 4% του ΑΕγχΠ εντός της επόμενης δεκαετίας με την τόνωση της ταχείας 
ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός ηγετικός ρόλος από πλευράς όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μια σαφής πολιτική δέσμευση από πλευράς των 
κρατών μελών εξακολουθούν να απαιτούνται για την άρση των εναπομεινάντων 
περιορισμών των ελευθεριών της ενιαίας αγοράς·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε, στην 
προαναφερθείσα έκθεσή του της 26ης Ιουνίου 2012, τη σημασία της πλήρους 
συμβατότητας με την ενιαία αγορά καθώς και του ανοιχτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας της διαδικασίας προς μια βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πλέον συγκεκριμένες δράσεις, τόσο σε επίπεδο 
κρατών μελών όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, για την άρση των περιορισμών που 
παρεμποδίζουν την πρόσβαση και τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις 
οι οποίες να δημιουργούν πραγματικές συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου στην Ευρώπη·

Βελτιωμένη νομοθεσία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να αποβλέπει σε πιο οριζόντιο συντονισμό 
και συνεκτικότητα κατά την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεων που σχετίζονται 
με την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, πριν την έγκριση 
νομοθετικών προτάσεων, πρέπει να πραγματοποιεί εις βάθος εκτιμήσεις επιπτώσεων 
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προβάλλοντας πειστικά επιχειρήματα για την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για την 
ενιαία αγορά·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να επιλέγει, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και, όπου απαιτείται, κυρίως όπου δεν υφίσταται ανάγκη για 
περαιτέρω διακριτική ευχέρεια στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, 
κανονισμούς έναντι οδηγιών ως προκρινόμενο νομικό μέσο για τη ρύθμιση της ενιαίας 
αγοράς·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης μιας 
«δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» σε επίπεδο κρατών μελών με στόχο να αξιολογεί εάν 
νέα νομοθεσία που θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
αναθεώρησης της οδηγίας 98/34/ΕΚ προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της 
σε υπηρεσίες και άλλους τομείς· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιώδη σημασία η διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών να διεξάγεται με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικά 
συμφέροντα τρόπο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του συστήματος πληροφόρησης 
της εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ)·

Βελτιωμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και ισχύς

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν με συνέπεια τις οδηγίες 
στο εθνικό τους δίκαιο και να εγκρίνουν όλες τις νέες διατάξεις που αφορούν μια 
νομοθετική πράξη της Ένωσης από κοινού και ταυτοχρόνως ώστε να διασφαλίζεται ότι 
η μεταφορά αντικατοπτρίζει τον συμβιβασμό που επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην 
εφαρμογή και την ομοιόμορφη ισχύ του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πίνακες αντιστοιχίας θα εξελιχθούν σε ένα όλο και πιο 
χρήσιμο εργαλείο σε μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και θα αντικατοπτρίζουν τη 
μεταφορά των κανόνων της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρέπει συνεπώς να ζητεί την κατάρτιση τέτοιων πινάκων σε πιο συχνή βάση·

Παρακολούθηση της εφαρμογής

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών έχει αποφασιστική σημασία για την κατανόηση των εθνικών 
μηχανισμών εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και των εναπομεινάντων εμποδίων 
στην ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εισαγάγει και 
να συντονίσει ένα δίκτυο δημοσίων υπαλλήλων αρμόδιων για την εφαρμογή όλων των 
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων της Ένωσης εκτός από το SOLVIT, παρέχοντας με τον 
τρόπο αυτόν μια πλατφόρμα ανταλλαγής και επανεξέτασης από ομολόγους για τη στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της 
εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή εθνικών 
δημοσίων υπαλλήλων αρμόδιων για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου μεταξύ των 
κρατών μελών με σκοπό να ενθαρρυνθεί η καλύτερη ροή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών·
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ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμιγώς ποσοτικές στατιστικές σχετικά με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά δεν επιτρέπουν τη μέτρηση της ποιότητας της 
εφαρμογής και των ιδιαίτερων επιπτώσεων συγκεκριμένων βασικών μέσων της ενιαίας 
αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, απαιτείται μια πολιτική και ποιοτική 
αξιολόγηση της εφαρμογής και της προόδου της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά την 
οικονομική σημασία της νέας ενωσιακής νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια αξιολόγηση πρέπει να διαφοροποιεί τη μη 
μεταφορά, η οποία συνιστά σαφώς αναγνωρίσιμη αποτυχία εκ μέρους του κράτους 
μέλους, από τη δυνατότητα μη συμμόρφωσης η οποία μπορεί να βασίζεται σε 
διαφορετική ερμηνεία και κατανόηση του ενωσιακού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι Συνθήκες προβλέπουν ότι μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
διαπιστώσει οριστικά και δημόσια τη μη συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με το 
ενωσιακό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρέχεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ετησίως ένας κατάλογος ενωσιακής νομοθεσίας που δεν έχει μεταφερθεί 
καθόλου ή δεν έχει μεταφερθεί με ορθό τρόπο στο εθνικό δίκαιο στα συγκεκριμένα 
κράτη μέλη·

Βελτιωμένη επιβολή

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει, όπως ορίζονται στο άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και εφαρμόζονται από την Επιτροπή, δεν επιτρέπουν την ταχεία 
αντιμετώπιση και διόρθωση των ελλείψεων στην εφαρμογή και την ισχύ των διατάξεων 
της ενιαίας αγοράς σε κράτη μέλη·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει συνεπώς 
να συνεχίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών επί παραβάσει στο πλαίσιο 
μελλοντικών αναθεωρήσεων της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο «ταχειών» διαδικασιών επί παραβάσει για 
παραβιάσεις των διατάξεων για την ενιαία αγορά·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του προγράμματος «EU Pilot» είχε θετικά 
αποτελέσματα στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και 
παρέχει ταχύτερες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει επομένως να προωθήσει τη 
χρήση του προγράμματος «EU Pilot» ΕΕ και να βελτιώσει περαιτέρω την 
αποτελεσματικότητά του·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις της ως προς τη 
διασφάλιση της δέουσας εφαρμογής και επιβολής όλων των εγκριθέντων κανόνων στα 
κράτη μέλη, αντιδρώντας με μεγαλύτερη ταχύτητα σε παράπονα και καταγγελίες 
σχετικά με την εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και να λαμβάνει εγκαίρως 
τα απαραίτητα μέτρα για την άρση των υφιστάμενων ασυνεπειών·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή – κατόπιν αξιολόγησης σε πολιτικό 
επίπεδο – να χρησιμοποιεί ανεπιφύλακτα όλες τις εξουσίες της και να αξιοποιεί στο 
έπακρο όλους τους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων που έχει στη διάθεσή της· 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ (EU sweeps) οι οποίες συνιστούν 
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δράσεις παρακολούθησης που συντονίζονται από την Επιτροπή και πραγματοποιούνται 
ταυτοχρόνως στα κράτη μέλη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, έχουν αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο παρέχοντας στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν με κοινές δράσεις την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά 
που έχει ήδη μεταφερθεί στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ως εκ τούτου ότι η 
Επιτροπή πρέπει να προσφέρει μια περισσότερο εκτεταμένη χρήση των «σαρώσεων» 
σε επίπεδο ΕΕ στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνει την εποπτεία, ιδίως από λιγότερο 
εξοπλισμένες και λιγότερο προετοιμασμένες εθνικές αρχές· 

Βασικοί τομείς

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές της σε 
συγκεκριμένους βασικούς τομείς και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται, ωστόσο, 
μεγαλύτερη έμφαση σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και δράσεων ώστε να 
επιτευχθούν απτές βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων για την ενιαία αγορά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, ο τομέας της ενέργειας και οι 
δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνονται στους πλέον σημαντικούς βασικούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιοι βασικοί τομείς και μέσα θα μπορούσαν να 
αναθεωρούνται σε ετήσια βάση ώστε να αντικατοπτρίζονται δεόντως και να 
συνυπολογίζονται οι τρέχουσες εξελίξεις στα κράτη μέλη και οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και ειδικότερα οι τομείς που 
σχετίζονται με την οικονομία – βάσει επιστημονικής αξιολόγησης – για την ενιαία 
αγορά· 

Μια ενιαία αγορά για όλους τους παράγοντες

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρηματίες, ειδικότερα δε οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να υποβάλλουν 
προτάσεις σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους υλοποίησης της 
ενιαίας αγοράς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει προς τούτο 
να ενθαρρύνονται να καθιερώνουν διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και συζήτησης· 

Ευρωπαϊκό εξάμηνο

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό 
των οικονομικών πολιτικών και προβαίνει σε απολογισμό της δημοσιονομικής και 
οικονομικής κατάστασης στα κράτη μέλη, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την κατάσταση 
της ενιαίας αγοράς παρά την υψίστη σημασία της για τις οικονομίες σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται η μεμονωμένη εξέταση κάθε κράτους μέλους με 
σκοπό να διαπιστώνονται ανεπάρκειες μεταφοράς, εφαρμογής και ισχύος και να 
αντιμετωπίζονται με συστάσεις ανά χώρα·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτίμηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς πρέπει να 
αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθιερώνοντας έναν 
πυλώνα για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μαζί με τον πυλώνα για την 
οικονομική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για την 
κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς η οποία θα 
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συμβάλει στη διατύπωση συστάσεων ανά χώρα θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για 
έναν μελλοντικό ετήσιο κύκλο διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς εντός του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

1. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης, το ταχύτερο δυνατό, πρόταση σχετικά με πράξη που θα αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες 
λεπτομερείς συστάσεις·

2. επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή 
της επικουρικότητας·

3. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη ζητούμενη πρόταση πρέπει να 
καλυφθούν από τα υφιστάμενα κονδύλια του προϋπολογισμού· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1: Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης και λοιπών αναγκαίων 
όρων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 3 της 
ΣΛΕΕ και σε σχέση με άλλες συναφείς νομικές βάσεις, και πρέπει να αποσκοπεί στον 
καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και άλλων αναγκαίων όρων για την ενίσχυση 
της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς με στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και στην προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης στην Ευρώπη·

– η πράξη δεν πρέπει να θίγει το κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς που εφαρμόζεται 
ήδη ή τους κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς. Επίσης, δεν 
πρέπει να θίγει τα προνόμια των θεσμικών οργάνων όπως προβλέπονται στις Συνθήκες, 
και ιδίως της Επιτροπής, ή τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που βασίζονται στις 
Συνθήκες ή απορρέουν από το κεκτημένο της ενιαίας αγοράς·

– η πράξη πρέπει να συμπληρώνει το κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και να 
διευκολύνει τη μεταφορά, την εφαρμογή, την ισχύ και την επιβολή των κανόνων και των 
αρχών της ενιαίας αγοράς·

– πρέπει να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την εσωτερική αγορά. 
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να περιλαμβάνουν επιδιωκόμενους στόχους, 
προτεραιότητες δράσης και όρους που πρέπει να τηρούνται, και πρέπει να συνοδεύεται 
από μεθόδους και διαδικασίες εργασίας που πρέπει να θεσπισθούν με στόχο την 
ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς·

– πρέπει να δημιουργηθούν οι διαδικασίες για την υποβολή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων δράσης σε συνέχεια των κατευθυντήριων 
γραμμών της Ένωσης, και για τον καθορισμό ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την 
ενιαία αγορά·

– πρέπει να καθορισθούν απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της 
εφαρμογής και της επιβολής του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς· 

– πρέπει να διευκρινισθεί η σύνδεση μεταξύ του κύκλου διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς και του ετήσιου κύκλου πολιτικής του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Σύσταση 2: Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– με σκοπό να προσφέρει αποτελεσματικά η ενιαία αγορά στην ανάπτυξη και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, πρέπει να θεσπισθούν 
κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης που να αποβλέπουν στη βελτίωση της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να περιλαμβάνουν: 
α) στόχους και προτεραιότητες δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών β) όρους που 
πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς

– μια περιορισμένη δέσμη στόχων και προτεραιοτήτων δράσης σε τομείς όπου η 
βελτιωμένη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενδέχεται να επιφέρει τα πλέον σημαντικά 
οφέλη σε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση

– η επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων δράσης πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια:

α) συγκριτική αξιολόγηση της παραγωγής με τη χρήση επιλεγμένων βασικών 
ποσοτικών δεικτών που να καλύπτουν τις εισροές στην παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων οι οποίοι εμφανίζουν το υψηλότερο 
ποσοστό ανεκμετάλλευτου δυναμικού για τη δημιουργία ανάπτυξης

β) οικονομική σημασία, εξετάζοντας κατά πόσον ο τομέας έχει αρκετή σπουδαιότητα 
από άποψη οικονομικού μεγέθους ώστε να έχει μη αμελητέο αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη, εάν αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού του

γ) δυναμικούς παράγοντες, εξετάζοντας κατά πόσον ο τομέας αντιμετωπίζει ήδη το 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό του, βάσει παραγόντων όπως η ικανότητα του τομέα να 
δημιουργήσει ανάπτυξη της απασχόλησης και η πιθανή σύγκλισή του με επίπεδα 
αναφοράς παραγωγικότητας της απασχόλησης

δ) παράγοντες της ενιαίας αγοράς που να υποδεικνύουν κατά πόσον υφίστανται 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι βελτιώσεις της ενιαίας αγοράς μπορούν να 
αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό.

Σύσταση 3: Καθορισμός, στο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης, των όρων 
που πρέπει να διασφαλίζονται για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– οι όροι που πρέπει να εφαρμοσθούν ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς πρέπει να περιλαμβάνουν:
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α) την εφαρμογή έξυπνων κανονιστικών αρχών κατά την κατάρτιση και εφαρμογή 
των κανόνων της ενιαίας αγοράς για να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω κανόνες 
καταρτίζονται, μεταφέρονται και εφαρμόζονται κατά τρόπο που να λειτουργούν 
αποτελεσματικά για αυτούς στους οποίους απευθύνονται

β) μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε 
χαμηλότερο επίπεδο

γ) διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών κατά τη συμμόρφωσή τους με 
διαδικασίες, όταν αυτή απαιτείται, ώστε να γίνεται ταχύτατα με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων

δ) εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες βρίσκουν πληροφορίες και βοήθεια, 
και έχουν πρόσβαση σε ταχεία και αποτελεσματική έννομη προστασία, όπου 
απαιτείται

ε) αποτελεσματικότερη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών για την ενημέρωση 
επιχειρήσεων και πολιτών, για τη διευκόλυνσή τους με σκοπό την αξιοποίηση των 
δικαιωμάτων και των ευκαιριών τους, και καλύτερη διασύνδεση πρωτοβουλιών σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

στ) ενισχυμένη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, όπως το σύστημα πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ), σε διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων

ζ) περαιτέρω ανάπτυξη των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης

η) αποτελεσματική χρήση ταχέων και αποδοτικών μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων και έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας 
εύκολα προσβάσιμης πρωτοβάθμιας υπηρεσίας παροχής βοήθειας σε εθνικό 
επίπεδο, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες 
όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η ενιαία 
αγορά.

Σύσταση 4: Θέσπιση απαραίτητων συμπληρωματικών μέτρων για την ενίσχυση της 
εφαρμογής και της επιβολής του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– για να ενισχυθεί η εφαρμογή και η επιβολή του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας 
αγοράς η Επιτροπή πρέπει :

α) να παρέχει μεγαλύτερη συνδρομή στα κράτη μέλη για τη μεταφορά οδηγιών που 
δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο
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β) να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους συμμόρφωσης και να λαμβάνει μέτρα 
στήριξης για την πρακτική εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη

γ) όσον αφορά τη νομοθεσία που έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και εφαρμόζεται, 
να προβαίνει σε εις βάθος επανεξέταση ώστε να αξιολογείται ο τρόπος με τον 
οποίο οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη, τόσο από πρακτικής όσο και από 
οικονομικής πλευράς

δ) να ενισχύσει την εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή, 
εστιάζοντας στη συμμόρφωση των κρατών μελών, και τις αξιολογήσεις απόδοσης, 
εστιάζοντας στην αποδοτικότητα των εγκριθέντων μέτρων πολιτικής

ε) να οργανώσει διαδικασίες επανεξέτασης από ομολόγους με κράτη μέλη·

– για να ενισχυθεί η εφαρμογή και η επιβολή του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας 
αγοράς, τα κράτη μέλη πρέπει:

α) να υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, στις 
περιπτώσεις που τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή το θεωρούν σκόπιμο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση και η ταχεία εφαρμογή

β) να διαβουλεύονται τακτικά με ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των 
πολιτών, περιλαμβανομένων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής

γ) να παρέχουν εξηγήσεις ηλεκτρονικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
μεταφέρουν τους κανόνες και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω κανόνες 
εφαρμόζονται στην πράξη

Σύσταση 5: Πρόβλεψη για την υποβολή, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών 
σχεδίων δράσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και να υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικά σχέδια 
δράσης με σκοπό την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης σχετικά με 
τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα σχέδια δράσης πρέπει να 
περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με λεπτομερή μέτρα που αναμένεται να ληφθούν και έναν 
χάρτη πορείας για την εφαρμογή τους·

– τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν οικονομικά και κοινωνικά 
συμφέροντα, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών·

– η Επιτροπή, σε συνεργασία με τη συμβουλευτική επιτροπή εσωτερικής αγοράς, πρέπει 
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να αξιολογεί τα εθνικά σχέδια δράσης και να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο συνοπτική έκθεση·

– η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και την έκθεση για τη διακυβέρνηση της 
εσωτερικής αγοράς·

– η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται κατά την εφαρμογή 
των εθνικών σχεδίων δράσης. Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην 
Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την αξιολόγηση 
της προόδου που έχει σημειωθεί·

Σύσταση 6: Πρόβλεψη για τη διατύπωση διακριτών συστάσεων ανά χώρα σχετικά με 
την ενιαία αγορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας άλλα 
συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής 
και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να διατυπώνει συστάσεις 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής και 
επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της λειτουργίας της·

– όταν απευθύνει συστάσεις σε κράτη μέλη, το Συμβούλιο πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τα 
μέσα που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ·

– όταν γίνεται σύσταση σχετικά με την ενιαία αγορά, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί εκπροσώπους των οικείων κρατών 
μελών να συμμετέχουν σε ανταλλαγή απόψεων, και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να προσκαλούνται σε ανταλλαγές απόψεων με το κοινοβούλιο 
του εν λόγω κράτους μέλους·

Σύσταση 7: Καθορισμός πυλώνα του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την ενιαία αγορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– για να διασφαλισθεί ότι η ενιαία αγορά επιτυγχάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα για 
πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις, ο ετήσιος κύκλος του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα πολιτικής κατεύθυνσης, υποβολής αναφορών, 
παρακολούθησης της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση ως προς την 
επίτευξη των στόχων της ενιαίας αγοράς, και τον καθορισμό διορθωτικών δράσεων·

– πρέπει να καθοριστεί ένας πυλώνας του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την ενιαία αγορά·

– ο πυλώνας του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την ενιαία αγορά πρέπει να περιλαμβάνει:
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α) τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, περιλαμβανομένων 
αναλυτικών εκθέσεων ανά χώρα σε σχέση με την εφαρμογή και την ισχύ της 
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

β) τις προτάσεις της Επιτροπής για τις πολιτικές προτεραιότητες του επόμενου έτους, 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που θα παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας 
επισκόπησης ανάπτυξης και της ετήσιας έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς. Η ετήσια έκθεση πρέπει επίσης να παρέχει μια αξιολόγηση σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η ενιαία αγορά. Οι εν λόγω προτάσεις 
πολιτικών προτεραιοτήτων πρέπει να βασίζονται στα πορίσματα του πίνακα 
αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά·

γ) τη διατύπωση πολιτικών προτεραιοτήτων δράσης και στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν για την άρση των εναπομεινάντων εμποδίων σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών για την εσωτερική αγορά·

δ) την υποβολή από κράτη μέλη εθνικών σχεδίων δράσης που να αποβλέπουν στην 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την εσωτερική αγορά·

ε) την αξιολόγηση από την Επιτροπή εθνικών σχεδίων δράσης, σε στενή συνεργασία 
με τη συμβουλευτική επιτροπή για την εσωτερική αγορά, και λαμβάνοντας υπόψη 
τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και την ετήσια έκθεση για τη 
διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς·

στ) τη διατύπωση από το Συμβούλιο διακριτών συστάσεων ανά χώρα σχετικά με την 
ενιαία αγορά στα κράτη μέλη, βάσει πρότασης της Επιτροπής.

Σύσταση 8: Ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η πρόταση που πρέπει να υποβληθεί, πρέπει να 
αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

– το Συμβούλιο πρέπει να ζητεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, περιλαμβανομένου του 
σκεπτικού της ιεράρχησης των στόχων και των σχεδιαζόμενων δράσεων πολιτικής·

– πριν το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συζητά την 
ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και να ψηφίζει επί των τροπολογιών που σχετίζονται με 
την ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς που υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

– ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να παρουσιάζει, στη συνεδρίαση του 
εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·
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– το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να παρίστανται σε διακοινοβουλευτικές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων όταν 
τίθεται προς συζήτηση η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Αρχίζοντας ως χρηματοπιστωτική κρίση το 2007/2008, η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική 
ύφεση έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες πιθανότατα –και ευτυχώς– παραμένουν άγνωστες σε πολλούς, 
αν όχι στους περισσότερους από εμάς. Η κρίση αποκάλυψε περαιτέρω την έντονη κακή 
διαχείριση των δημοσίων χρεών στην Ένωση, και ειδικότερα εντός της ζώνης του ευρώ, το 
κόστος των οποίων καλούνται τώρα να πληρώσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Ενώ οι 
αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ βιομηχανιών, κρατών μελών και μεμονωμένων παραγόντων 
εξακολουθούν να αποτελούν τμήμα της καθημερινής συζήτησης, έχει αναγνωριστεί η ανάγκη 
για μεγαλύτερο οικονομικό συντονισμό και ενισχυμένη διακυβέρνηση σε επίπεδο ΕΕ και έχει 
ήδη τεθεί σε κίνηση με το επονομαζόμενο «ευρωπαϊκό εξάμηνο» το 2011. 

Ως μέρος των εν λόγω προσπαθειών ανάκαμψης, η ενιαία αγορά διαδραματίζει ρόλο ζωτικής 
σημασίας για πολίτες και επιχειρήσεις: έχοντας αναγνωρισθεί ως βασική κινητήρια δύναμη 
για την προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, παρέχει τη βάση για την 
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020.

Βάσει ενός ήδη συνεκτικού κεκτημένου διατάξεων για την ενιαία αγορά, η κατάλληλη 
εφαρμογή και επιβολή των εν λόγω κανόνων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών 
των κανόνων για την ενιαία αγορά καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός διαδικασιών επί 
παραβάσει, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες και αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ακόμα δεν 
αξιοποιούμε πλήρως τα δυνητικά οφέλη μιας ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς.

Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτιωμένη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς»

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 
(COM(2012)259 τελικό), στην οποία προτείνει μια διττή προσέγγιση για τη βελτίωση της 
εφαρμογής και επιβολής των κανόνων για την ενιαία αγορά. Αφενός, προσδοκάται ταχεία 
πρόοδος σε βασικούς τομείς. Αφετέρου, η Επιτροπή προτείνει να βελτιωθεί ο «κύκλος 
διακυβέρνησης» λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την ισχύ και την 
επιβολή των κανόνων για την ενιαία αγορά.

Η άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και τις προτάσεις και εκτιμήσεις που 
διατυπώνει η Επιτροπή. Ανεξάρτητα από αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
είναι ούτε επαρκή ούτε αρκετά εκτενή για να προωθήσουν αποτελεσματικά την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, συμπεραίνει ότι, βάσει των παρατηρήσεων και των 
εκκλήσεων για δράση όπως εκτίθενται εν συνεχεία, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για νομοθετική πράξη η οποία θα επιτρέπει την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ελλείψεων στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς.
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1. Νομοθεσία: Βελτιωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων

Δεδομένης της αποσπασματικής προσέγγισης τόσο κατά το στάδιο εκπόνησης των πιθανών 
νέων νομοθετικών πράξεων όσο και κατά τη μεταγενέστερη εφαρμογή τους στο παρελθόν, 
είναι απαραίτητο να συντονιστούν και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις και η αναγκαιότητα νέων 
μέσων της ενιαίας αγοράς.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται:
 ενίσχυση του συντονισμού εντός της Επιτροπής, βελτιωμένη εκτίμηση της ανάγκης 

για νέα μέσα και, συνεπώς, βελτίωση της συνεκτικότητας πριν προταθεί μια 
νομοθετική πράξη·

 η πρόκριση κανονισμών έναντι οδηγιών, όπου κρίνεται κατάλληλο·
 η θέσπιση μιας «δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» για την αποτίμηση του αντίκτυπου 

στην ενιαία αγορά της νέας νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο·
 εξέταση του ενδεχόμενου επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ 

(οδηγία περί κοινοποίησης) σε άλλους τομείς.

2. Μεταφορά και εφαρμογή: με κατεύθυνση τη διαφάνεια και τη συνεκτικότητα

Παρόλο που η μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί μια απλή 
νομική τεχνική των κρατών μελών, υπάρχει αξιοσημείωτο δυναμικό βελτίωσης της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς και στο στάδιο αυτό.

Η μεταφορά όλων των μέτρων που σχετίζονται με μια νομοθετική πράξη της Ένωσης αμέσως 
και από κοινού προσδίδει στη μεταφορά μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεκτικότητα 
αντικατοπτρίζοντας τη συμφωνία που επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, παρότι 
υπάρχει ήδη ένα μέσο σύγκρισης των διατάξεων οδηγιών που εγκρίνονται σε ενωσιακό 
επίπεδο με τις αντίστοιχες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, ήτοι οι λεγόμενοι «πίνακες 
αντιστοιχίας», η προστιθέμενη αξία του όσον αφορά τη διαφάνεια έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί. 
Στο πνεύμα της βελτίωσης της νομοθεσίας όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία μεταξύ 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2003/C 321/01), είναι συνεπώς 
σκόπιμο να καταρτίζονται πιο συχνά παρόμοιοι πίνακες αντιστοιχίας και να εντοπίζονται 
ταχύτερα αποκλίσεις μεταξύ του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου. 

3. Παρακολούθηση και επιβολή: Διευκόλυνση των βασικών παραγόντων και 
αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και, συνεπώς, των διατάξεων για 
την ενιαία αγορά καθορίζεται στις Συνθήκες και ανατίθεται στην Επιτροπή. Τούτο 
αντικατοπτρίζεται κατά κανόνα σε διαδικασίες επί παραβάσει. Ωστόσο, η παρακολούθηση 
πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια πολύ πιο περίπλοκη και πολυεπίπεδη αλυσίδα δράσεων 
στην οποία η διαδικασία επί παραβάσει αποτελεί μόνο το τελικό στάδιο. Δεδομένης της 
φύσης των χρονοβόρων διαδικασιών επί παραβάσει και του ευαίσθητου χαρακτήρα των 
δικαστικών υποθέσεων, πρέπει να θεσπισθούν συμπληρωματικοί μηχανισμοί διευκόλυνσης 
για την εφαρμογή και, εν τέλει, την επιβολή.
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Τούτο συνεπάγεται τις ακόλουθες σκέψεις:
 Όπως και άλλοι τομείς, και η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα επωφεληθεί από 

μια εντατική και βελτιωμένη ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
δημοσίων υπαλλήλων σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών.

 Πέραν των απλών στατιστικών αξιολογήσεων, παρουσιάζεται η ανάγκη ποιοτικής 
αξιολόγησης της εφαρμογής η οποία θα επιτρέπει την εξέταση των μέτρων που έχουν 
συγκεκριμένο αντίκτυπο και οικονομική σημασία για την ενιαία αγορά.

 Είναι απαραίτητο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της μη μεταφοράς και της μη 
συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο, όπου το τελευταίο σε περίπτωση αποκλίνουσας 
ερμηνείας της νομοθετικής πράξης μπορεί τελικά να διευκρινιστεί μόνο από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Ενώ οι διαδικασίες επί παραβάσει είναι χρονοβόρες και χρήζουν περαιτέρω 
βελτίωσης, μέσα όπως οι «σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ1 και το πρόγραμμα «EU Pilot» 
για την ΕΕ2 επιτρέπουν τον εντοπισμό της ανεπαρκούς συμμόρφωσης και την 
κατάρτιση απαντήσεων σε πιθανές περιπτώσεις μη μεταφοράς ή μη συμμόρφωσης με 
μεγαλύτερη ταχύτητα.

4. Βασικοί τομείς: Καθορισμός προτεραιοτήτων

Λόγω του μεγάλου αριθμού διατάξεων για την ενιαία αγορά, είναι εμφανές ότι δεν έχουν όλες 
την ίδια σημασία και δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ενώ σε μια 
ιδανική κατάσταση, όλες αυτές οι διατάξεις θα εφαρμόζονταν και θα παρακολουθούνταν 
στον ίδιο βαθμό, για να επιτευχθούν απτές βελτιώσεις στην ενιαία αγορά πρέπει να επιλεγούν 
βασικοί τομείς δράσεων. Προς τούτο, προτείνεται να εξετασθεί ιδιαίτερα η οικονομική 
σημασία και το δυναμικό ανάπτυξης ορισμένων τομέων και μέσων. Ενώ πρέπει να 
περιορισθεί περαιτέρω ο αριθμός των βασικών τομέων και μέσων όπως προτείνει η Επιτροπή, 
μια ετήσια αναθεώρηση των εν λόγω προτεραιοτήτων θα επιτρέπει να παρουσιάζεται η 
τρέχουσα σημασία των εν λόγω τομέων και να υπάρχει ανταπόκριση σε πρόσφατες εξελίξεις 
και στον αντίκτυπό τους στην ενιαία αγορά.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις, ο εισηγητής θεωρεί ότι για να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις είναι αναγκαία μια πιο σαφής και πιο αυστηρή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. 
Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητο να θεσπισθεί ένα διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο 
στο οποίο να αντικατοπτρίζονται επαρκώς και σε τακτική βάση τα πιθανά αρνητικά και 
θετικά αποτελέσματα των κρατών μελών κατά την εφαρμογή. Ένας τέτοιος κύκλος 
διακυβέρνησης για την ενιαία αγορά πρέπει να εξετασθεί υπό το φως του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου στο πλαίσιο του οποίου παρακολουθούνται ήδη, εκτός των οικονομικών και 
                                               
.
2Το πρόγραμμα «EU Pilot» προκύπτει από την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων –
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (COM(2007) 502 τελικό) και λειτουργεί από το 2008. Παρέχει τη 
δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια από την Επιτροπή και προωθούνται στο οικείο κράτος 
μέλος. Ως διαδικασία που προηγείται της διαδικασίας επί παραβάσει, το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει τη 
δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων ή παρανοήσεων κατά την υλοποίηση και εφαρμογή με συνεργατική μορφή.
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δημοσιονομικών θεμάτων, και πτυχές του τομέα της απασχόλησης. Δεδομένης της 
οικονομικής σημασίας της ενιαίας αγοράς, μια τακτική αξιολόγηση της κατάστασής της θα 
αποτελέσει προστιθέμενη αξία στις εν λόγω εκτιμήσεις και θα συμπληρώσει την εικόνα.

Πέραν τούτου, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο εν λόγω κύκλος διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς 
πρέπει να ακολουθεί τον κύκλο του ευρωπαϊκού εξαμήνου ή να ενσωματωθεί στο ίδιο το 
εξάμηνο. Τούτο θα επιτρέψει την καθιέρωση τακτικής άσκησης αξιολόγησης της 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και αντιμετώπισης συγκεκριμένων ελλειμμάτων στα οικεία 
κράτη μέλη, όπου απαιτείται, δε, μέσω συστάσεων ανά χώρα.

Προς τούτο, ο εισηγητής ζητεί πρόταση νομοθετικής πράξης βάσει του άρθρου 26 τίτλος ΙΙΙ 
της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω Συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και 
αναγκαίων όρων για τη διασφάλιση της ισορροπημένης προόδου σε όλους τους τομείς που 
αφορούν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Η ζητούμενη πρόταση πρέπει να αποβλέπει στη 
θέσπιση του απαραίτητου πλαισίου που θα επιτρέπει τον καθορισμό τομέων προτεραιότητας, 
αρχών για τη βελτίωση της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, την πρόβλεψη υποστηρικτικών 
μέτρων σε κράτη μέλη, το αίτημα για εθνικά σχέδια δράσης. Τέλος, αυτό πρέπει να οδηγεί σε 
συστάσεις ανά χώρα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να λειτουργεί ως πλατφόρμα και 
κύκλος για την παροχή της προαναφερθείσας κατεύθυνσης πολιτικής. Προς τούτο, 
προτείνεται να δημιουργηθεί ένας πυλώνας για την ενιαία αγορά παράλληλα με τις 
οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές.

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία και ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.

Με το σύνολο των εν λόγω προτεινόμενων μέτρων, με έναν ισχυρό ηγετικό ρόλο όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μια σαφή πολιτική δέσμευση από πλευράς των κρατών 
μελών, ο εισηγητής θεωρεί ότι μια ισχυρότερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα συμβάλει 
στην άρση των εναπομεινάντων περιορισμών και θα επιτρέψει σε όλους τους παράγοντες να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη των τεσσάρων ελευθεριών.


