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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 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. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και την συμβολή στην 
απασχόληση και την δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
συνιστούν ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της 
άποψης ότι, υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της οδηγίας μπορεί να προωθήσει την 
αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής συνοχής·

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία σημεία 
επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο σε όλη την ΕΕ· θεωρεί, εντούτοις, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα 
επιφέρει πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους 
τοπικούς και περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς·

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να επιτυγχάνονται, και 
ότι η ΕΕ στο σύνολό της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, συμβάλλοντας στην 
πραγματική οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή πρόσβασης 
και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες, η έρευνα και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης σε δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες στις περιφέρειες - ειδικότερα σε περιοχές μη ελκυστικές σε επενδυτές-, καθώς 
και στην ενθάρρυνση ανταλλαγών όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών· ζητεί, προς τούτο, μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό μεταξύ όλων 
των πολιτικών·

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες, οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή της πολυγλωσσίας, 
χρησιμοποιώντας, επιπλέον της δικής τους γλώσσας, μια από τις επίσημες γλώσσες 
εργασίας της ΕΕ, και, εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της χώρας που αποτελεί τον 
σημαντικότερό τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, – εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί – εδαφική συνεργασία·

5. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικά και να αξιολογεί εξαρχής, τις 
επιπτώσεις της οδηγίας στις διάφορες περιοχές, και να διασφαλίζει την αποτελεσματική 
συνεργασία όλων των πολιτικών, και ειδικότερα των μέσων πολιτικής συνοχής, 
εντοπίζοντας τις ανάγκες σε υποδομές, κατάρτιση, έρευνα και καινοτομία, και να 
προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

6. προσβλέπει σε μια μείωση του διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της οδηγίας, 
ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
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υπηρεσιών·

7. ζητεί την συνεπή και ενδελεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των περιορισμών που 
προβλέπονται στην οδηγία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, τηρώντας συγχρόνως την αρχή της οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων με τα 
κράτη μέλη.


