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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. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά μέσα από το φακό των 
ανθρώπων» (SEC(2011)1003) καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για τη 
γνωστοποίηση των βασικότερων ανησυχιών των πολιτών στους φορείς χάραξης πολιτικής 
όσο και για την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα προβλήματα 
που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στην εσωτερική αγορά·

2. επικροτεί τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ), 
τα οποία απλοποιούν την πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στα κράτη μέλη, συγκεντρώνοντας σε ένα και μόνο εθνικό σημείο επαφής όλες 
τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας·

3. επιδοκιμάζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν το SOLVIT, η υπηρεσία «Η Ευρώπη 
σου – Συμβουλές», το Enterprise Europe Network (ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης 
επιχειρήσεων της ΕΕ), τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το κέντρο επαφής Europe 
Direct και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης ως προς την παροχή λύσεων σε 
ουσιαστικά προβλήματα της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις προσπαθειών και πόρων·

4. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στον προσδιορισμό ενός προσώπου επικοινωνίας για τους 
πολίτες και τους καταναλωτές μέσω των γραφείων (αντιπροσωπειών) της Επιτροπής σε 
κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός μόνο προσώπου επικοινωνίας σε κάθε 
κράτος μέλος θα συνέβαλε με ουσιαστικό τρόπο στην καλύτερη πρόσβαση των πολιτών, 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά·

5. σημειώνει το σημαντικό αριθμό αναφορών που έχει λάβει η Επιτροπή Αναφορών του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως ως προς την πλημμελή μεταφορά ή εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τα ευρήματα και τα 
αποτελέσματα των αναφορών που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών του 
Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών πρέπει να αξιοποιείται 
καλύτερα ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
καθιστώντας τους πολίτες πιο ενήμερους για το δικαίωμά τους ως προς την υποβολή 
αναφοράς·

6. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τη βασική νομοθεσία της ΕΕ που σχετίζεται με το 
κάθε ζήτημα που εμπνέει ανησυχία, έτσι ώστε οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο χρήσιμες πληροφορίες και να κατανοούν καλύτερα την 
έκθεση·

7. καλεί την Επιτροπή να επισημαίνει, σε μελλοντικές εκθέσεις, τις αντίστοιχες δράσεις για 
τις οποίες είναι σαφώς υπεύθυνη, όπως η λήψη έγκαιρων και κατάλληλων μέτρων σε 
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περίπτωση πλημμελούς μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και η επανεξέταση 
ανεπαρκούς νομοθεσίας·

8. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα για την κάθε προβαλλόμενη ανησυχία και να 
προσδιορίσει ποιοι παράγοντες είναι αρμόδιοι για την παροχή λύσεων σε σχέση με κάθε 
ένα από τα βαθύτερα αίτια που εντοπίζονται·

9. καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους προκειμένου να συγχωνευθεί μελλοντικά η 
Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ με την έκθεση «Η Ενιαία Αγορά μέσα από το φακό των 
ανθρώπων», με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και σύγχυσης και την προστασία από 
τον κίνδυνο αποσύνδεσης των προβλημάτων από τις λύσεις.


