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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 
επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά περίπου 15 % σε σχέση με το 
ανώτατο επίπεδο του 2007·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το χάσμα επενδύσεων εμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού κλάδου μας και της ενιαίας αγοράς γενικά, και 
θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση και η βελτίωση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση μέσω μιας δέσμης 
διασυνδεομένων και αμοιβαία συνεκτικών πολιτικών που προωθούν την έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως επίσης την ανταγωνιστικότητα, και δημιουργούν 
καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη 
μείωση του ελλείμματος, και ότι προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων 
αποτελεί η πλήρης ανάπτυξη μιας εύρυθμης, αποτελεσματικής και ισορροπημένης ενιαίας 
αγοράς με ενισχυμένη βιομηχανική βάση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την ενιαία αγορά 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της εφαρμογής των μέτρων που σχετίζονται με το 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να 
συμπεριλάβει στον ετήσιο έλεγχο διακυβέρνησης και στον πίνακα τα εμπόδια όσον 
αφορά την υλοποίηση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση θα πρέπει να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές, οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την ενιαία αγορά, και για να λάβει υπόψη 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, ιδίως σε τομείς όπου τα κράτη μέλη 
δεν έχουν εφαρμόσει ή επιβάλει τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και της προστασίας των καταναλωτών θα συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 300 δισ. ευρώ ετησίως·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων με 
σκοπό την αύξηση κατά 315 δισ. ευρώ των νέων επενδύσεων για την προσεχή τριετία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει βαθιά κρίση 
ανταγωνιστικότητας σε μια διαρκώς απαιτητικότερη παγκόσμια οικονομία και στην 
ενιαία αγορά, στην οποία μόνο ανταγωνιστικές οικονομίες θα είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών 
τους·
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1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη», (COM(2014)0903), η ανακοίνωση με τίτλο 
«Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», (COM(2015)0012), και η πρόταση 
κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, 
(COM(2015)0010), υπογραμμίζουν ως προτεραιότητα την ανάγκη άμεσης σύνδεσης της 
αναθεώρησης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης με τις ανάγκες της πραγματικής 
οικονομίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, και με τη δημιουργία μιας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

2. θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική πολιτική 
πρωτοβουλία που στηρίζει τα θεμέλια των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση των 
αναξιοποίητων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι με την 
απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα 
εκπληρώσουν ευκολότερα τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης· επιπλέον, θεωρεί ότι οι πρωτεύοντες παράγοντες στην ενιαία αγορά είναι 
οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις·

3. τονίζει ότι η ενιαία αγορά είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, καθώς και ότι ο κύριος τομέας ανάπτυξης είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά, 
μια γνήσια αγορά για διασυνοριακές τηλεματικές πωλήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και 
δημόσιων συμβάσεων·

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικονομική κρίση ανέδειξε με σαφήνεια τη σημασία της 
ενίσχυσης και καθοδήγησης της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών προς την έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ), την τεχνολογία και τη γνώση, με τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά και την κινητικότητα τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
την καταπολέμηση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση 
μέσω της  ορθής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά από τα 
κράτη μέλη, και την ώθηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, ιδίως σε τομείς 
που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποδοτική χρήση των πόρων και την
ενεργειακή στροφή, ενισχύοντας, παράλληλα, τη μεγέθυνση με υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης και την οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, και 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των εντός και των εκτός ευρωζώνης κρατών μελών·

5. πιστεύει ότι η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την αναθεώρηση της γενικής στρατηγικής ΕΕ 2020 και τον κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
ανάπτυξης· ζητεί, ως εκ τούτου, να υιοθετηθεί νέα προσέγγιση για την Ενιαία Αγορά και 
την ψηφιακή ενιαία αγορά στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
με τη δέουσα ενσωμάτωση τομέων/στόχων προτεραιότητας της ενιαίας αγοράς, σε ένα 
νέο απλουστευμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών, κομβικών ή εμβληματικών 
πρωτοβουλιών·

6. επικροτεί την αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
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διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή και το Συμβούλιο·
πιστεύει ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει μόνο όπου αυτό είναι αναγκαίο να 
αποτελέσει έναυσμα για την επαναξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργειών μεταξύ των δύο διαδικασιών·

7. επαναλαμβάνει το αίτημά του, να προβλέπεται στις διαδικασίες κατάλληλη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης, στην 
κατεύθυνση της υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, των 
αναγκαίων μέτρων για την ενίσχυση των μέτρων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και 
ιδίως εκείνων που αναφέρονται σε τομείς στους οποίους το κανονιστικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να συνάψουν 
διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί 
πλήρως ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας του 
Εξαμήνου·

9. πιστεύει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι περιεκτικό, 
διαφανέστερο και λιγότερο περίπλοκο, παράλληλα δε να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες, και ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει επίσης να συζητούνται 
διεξοδικότερα με τους ενδιαφερομένους, σε πλαίσιο διατήρησης ανεξαρτησίας από 
εξωτερικά συμφέροντα· 

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία 
της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων που καθορίζεται στο πλαίσιο της οικονομικής 
διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς·

11. υπογραμμίζει τη σημασία της νέας ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για 
τη δημόσια αποδοχή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και, στο πλαίσιο αυτό, 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη υποστήριξης των ΜΜΕ ώστε 
να αποκτήσουν πρόσβαση και σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και 
η Ινδία·

12. επιμένει ότι η αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να καταστεί 
μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, θέτοντας τα θεμέλια για έναν ετήσιο 
κύκλο της ενιαίας αγοράς, με την ενίσχυση ενός πυλώνα αφιερωμένου στην ενιαία αγορά 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο 
πλαίσιο πολιτικής θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμη συμβολή στον εντοπισμό των 
ανασταλτικών παραγόντων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την εφαρμογή των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των αναθεωρημένων οδηγιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες τους σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, μπορεί 
να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να διαθέσουν καλύτερα τους δημόσιους πόρους και να 
αποφύγουν μακροπρόθεσμα το περιττό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος και, με 
αυτόν τον τρόπο, να επηρεάσουν θετικά τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών·
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13. πιστεύει ακράδαντα ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις βασικές 
προτεραιότητες των πυλώνων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει τη 
σημασία της επικέντρωσης σε τομείς που προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στην αναζήτηση τρόπων που θα 
εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών αυτών·

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με ιδιαίτερη μέριμνα για βασικούς τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας καλύτερων και βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων, καθώς επίσης για την υλοποίηση και την επιβολή της νομοθεσίας 
για την ενιαία αγορά από τα κράτη μέλη, και επισημαίνει ότι η αξιολόγηση θα μπορούσε 
να παρέχεται ως συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

15. υπενθυμίζει ότι η καλή οικονομική διακυβέρνηση και ο αντίκτυπός της μπορεί να έχουν 
αποτέλεσμα μόνο αν συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι· τονίζει την ανάγκη ολιστικής 
προσέγγισης από πλευράς ΕΕ, κρατών μελών, περιφερειών, δήμων, και ενδιαφερομένων 
μερών, όσον αφορά την εφαρμογή και την ανάπτυξη των πολιτικών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δημοκρατική αρχή του διαλόγου με την κοινωνία 
των πολιτών μέσω της διαρθρωμένης συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων στην 
οικονομική διακυβέρνηση, και ιδίως στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16. υπογραμμίζει τη δυνατότητα διοχέτευσης πρόσθετων δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων 
σε βιώσιμα έργα με πραγματική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνική 
οικονομία της αγοράς, και τονίζει ότι οι βασικοί τομείς της ενιαίας αγοράς -μεταφορές, 
ενέργεια, υπηρεσίες και προϊόντα, έρευνα και καινοτομία- και η ψηφιακή ενιαία αγορά 
αποτελούν την κατάλληλη (και πλέον ενδεδειγμένη) κλίμακα για την επιλεξιμότητα 
επενδύσεων του διαύλου επενδυτικών σχεδίων·

17. χαιρετίζει τα νέα περιθώρια ελιγμών που προσφέρονται με τη ρήτρα επενδύσεων, όπως 
ορίζονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ευελιξία· πιστεύει ότι η 
νέα αυτή δυνατότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο έπακρο του δυναμικού της 
προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο σε έργα με σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως αυτά που συνδέονται στενότερα με την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι οι στοχευμένες 
επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς και 
του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης -ιδίως σε σχέση με την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις- θα πρέπει να θεωρούνται 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

18. εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) 
σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου μόνο το 12 % των ΣΑΧ ελήφθησαν πλήρως υπόψη το 
2013· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η καλύτερη εφαρμογή των ΣΑΧ, ώστε να στηριχθεί η 
ανάπτυξη και η απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ενστερνισμό των ΣΑΧ 
από τα κράτη μέλη, με μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. 
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