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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τάσσεται υπέρ της ιδέας της Επιτροπής για την έναρξη, μαζί με την «Πράξη για την 
ενιαία αγορά», καθολικού και ρεαλιστικού διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη 
σχετικά με τα οφέλη και το κόστος της εσωτερικής αγοράς, και ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο για τους πολίτες· 

2. επικροτεί τον στόχο για την τοποθέτηση των ευρωπαίων πολιτών στο επίκεντρο της 
ενιαίας αγοράς ως πρωταγωνιστών της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη, 
στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ενιαία 
αγορά· 

3. συμμερίζεται την πεποίθηση ότι η άριστη υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να διαμορφώσει τη βάση για την περάτωση της διαδικασίας της πολιτικής 
και οικονομικής ολοκλήρωσης·

4. συμφωνεί με τον στόχο για την από κοινού ανάπτυξη μιας ενιαίας ανταγωνιστικής 
αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της φιλοδοξίας για πιο φιλόδοξη κοινωνική 
οικονομία της αγοράς η οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, να δημιουργήσει νέες δυνατότητες θέσεων απασχόλησης 
και να προαγάγει την έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη η οποία θα 
αποφέρει κοινά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες·

5. επικροτεί την έκκληση που απευθύνει η Επιτροπή στα κράτη μέλη να μειώσουν το 
έλλειμμά τους ως προς τη μεταφορά των οδηγιών της ενιαίας αγοράς στο εσωτερικό 
δίκαιο σε 0,5% και να κοινοποιήσουν τους πίνακες αντιστοιχίας τους με τα μέτρα 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

6. επαναλαμβάνει το αίτημά του για δραστική μείωση της διάρκειας των διαδικασιών 
επί παραβάσει τις οποίες κινεί η Επιτροπή, και οι οποίες επιβάλλονται για τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών προς το δίκαιο της ΕΕ, αλλά εκφράζει τη βαθύτατη 
λύπη του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτού του είδους δεν έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στους πολίτες ή τους κατοίκους της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν πέσει 
θύματα πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ·

7. επαναβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική αγορά, καθώς και τα 
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών που συνδέονται με αυτήν· 

8. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής να ενισχύσει τις διαβουλεύσεις με την 
κοινωνία των πολιτών (ενδιαφερόμενους φορείς, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, εργοδοσία κ.λπ.) στο πλαίσιο της κατάρτισης νομοθετικών κειμένων 
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σχετικά με την εσωτερική αγορά·

9. εκτιμά ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών μπορεί να συμβάλει θετικά στη 
βελτίωση της προσέγγισης των πολιτών προς την εσωτερική αγορά·

10. θεωρεί ότι η ΕΕ οφείλει να αλλάξει τις αντιλήψεις των πολιτών έναντι της ενιαίας 
αγοράς, ενημερώνοντας το κοινό για τα οφέλη που προσφέρει και παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα να τα κατανοήσει·

11. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει άμεσα σαφή «καταστατικό χάρτη πολιτών» σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών να διαμένουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ 
και να αναπτύξει μια πολύγλωσση στοχοθετημένη εκστρατεία επικοινωνίας για τα 
καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν μετακινούνται, 
προβαίνουν σε αγορές ή πωλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του καταναλωτή και 
του περιβάλλοντος στα οποία μπορούν να στηρίζονται·

12. ζητεί την πραγματική προώθηση των μονοαπευθυντικών θυρίδων «Τα δικαιώματά 
σας στην ΕΕ» για τους πολίτες που ζητούν συμβουλές ή μέσα προσφυγής, με στόχο 
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πραγματικότητα της εσωτερικής 
αγοράς, και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να συμμετέχει 
άμεσα εν προκειμένω στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για την επέκταση της 
προστασίας των καταναλωτών έναντι της άσκησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 
σε βάρος μικρών επιχειρήσεων και ιδιωτών·

14. ενθαρρύνει την προσφυγή σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών, 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, με τη δυνατότητα προσφυγής στους εν λόγω 
μηχανισμούς μέσω επιγραμμικής διαδικασίας·

15. επισημαίνει τον θετικό ρόλο του SOLVIT στην εξοικονόμηση δαπανών για τους 
ευρωπαίους πολίτες και στην άτυπη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν για 
πολίτες και επιχειρήσεις συνεπεία της πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας της 
εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές·

16. εγκύπτει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν στον 
εξοπλισμό της ΕΕ με σύγχρονο, αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο δίκτυο 
μεταφορών, το οποίο με την εκμηδένιση των αποστάσεων, θα φέρει με τον τρόπο 
αυτόν πιο κοντά τους ευρωπαίους πολίτες και θα συνδράμει στην ενίσχυση του 
αισθήματος του ανήκειν και της ιδιότητας του πολίτη·

17. θεωρεί ότι η βελτίωση των καθεστώτων προστασίας των καταναλωτών και της 
προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις επιγραμμικές διασυνοριακές συναλλαγές·

18. τονίζει ότι η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να προχωρήσει με πλήρη 



PE456.660v01-00 4/4 DT\853148EL.doc

EL

σεβασμό προς τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.


