
RR\879339EL.doc PE467.251v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Έγγραφο συνόδου

A7-0324/2011

4.10.2011

ΈΚΘΕΣΗ
σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για 
τις υπηρεσίες
(2011/2085(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Małgorzata Handzlik



PE467.251v02-00 2/18 RR\879339EL.doc

EL

PR_INI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ..................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ .......................................................................................................10

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ 
ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ..........................................................................................................................14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ................................18



RR\879339EL.doc 3/18 PE467.251v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις 
υπηρεσίες
(2011/2085(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 49 και 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια καλύτερη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες» (COM(2011)0020) 
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες» 
(SEC(2011)0102),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα 
δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» 
(COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά» 
(COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών – διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης 
σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη διακυβέρνηση και 
την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK4,

1 ΕΕ L 376 , 27.12.2006, σ. 36.
2 ΕΕ L 255, 30.09.2005, σ. 22.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0144.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0051.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Α7-0324/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες εξακολουθούν να μην αντιπροσωπεύουν παρά το 
ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ, παρόλο που 
αντιστοιχούν σε πάνω από τα δύο τρίτα του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 40% του ΑΕγχΠ και των θέσεων εργασίας της ΕΕ· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι εν λόγω δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν επίσης 
ορισμένες από τις σημαντικότερες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας που παραμένουν ανεκμετάλλευτες στην ΕΕ εξαιτίας των πολλών 
φραγμών που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τις συναλλαγές υπηρεσιών στην 
εσωτερική αγορά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν κινητήρια δύναμη για τις οικονομίες των 
κρατών μελών, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη λειτουργία και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
θεωρείται, συνεπώς, ακόμα σημαντικότερη υπό το πρίσμα της υφιστάμενης οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και προϋπόθεση για την ανάκαμψη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες συνιστά μοχλό ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της περιλαμβάνεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Πράξης για την Ενιαία Αγορά,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η έγκαιρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες είναι μια πρόκληση για τις διοικήσεις των κρατών μελών, είναι απαραίτητη και 
αποτελεί ταυτόχρονα μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη διοικητικής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν κοινοποιηθεί περίπου 34.000 απαιτήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου,

I. Εισαγωγή
1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας 

αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες και αναγνωρίζει το σημαντικό 
έργο που έχουν επιτελέσει η Επιτροπή και, πάνω απ’ όλα, οι εθνικές διοικήσεις των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων·

2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για τη 
δημιουργία ανάπτυξης, αξιοπρεπούς απασχόλησης και καινοτομίας στην Ευρώπη, καθώς 
και για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού ρόλου της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή· 

3. επισημαίνει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως όλες οι δυνατότητες της κοινής αγοράς 
υπηρεσιών, ιδίως διότι, λόγω περιορισμών στις αγορές των κρατών μελών, μόνον ένα 
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μικρό ποσοστό ΜΜΕ παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες·

4. θεωρεί ότι η πρώτη προτεραιότητα για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
είναι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες από όλα τα κράτη μέλη και η 
δημιουργία πλήρως λειτουργικών κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης· 

5. ζητεί, ως εκ τούτου, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να παρέχονται οι πληροφορίες από τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης τόσο στην αγγλική όσο και στην τοπική γλώσσα, προς 
όφελος των παρόχων, αλλά και των χρηστών υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη, καθώς και 
η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής από τους παρόχους και τους χρήστες 
υπηρεσιών·

6. τονίζει ότι η άσκηση της αμοιβαίας αξιολόγησης επέτρεψε την εκτίμηση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών μετά την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως σε σχέση με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 9, 15 και 16·

II. Εμπειρίες με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης

7. σημειώνει την ασάφεια του άρθρου 39 της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των επακριβών στόχων της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· σημειώνει 
ότι οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών ως προς τους στόχους και 
τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας διέφεραν· 

8. επισημαίνει ότι η αμοιβαία αξιολόγηση διοργανώθηκε μετά την προθεσμία μεταφοράς 
των διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση της αμοιβαίας αξιολόγησης·

9. αποδοκιμάζει τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε 
ορισμένα κράτη μέλη και θεωρεί ότι έχουν επιπτώσεις στη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

10. θεωρεί ότι παρόλο που το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης 
συνιστούσε πρόκληση, συνέβαλε στη διατήρηση δυναμικού ρυθμού μετά την εφαρμογή 
της οδηγίας,

11. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης αποδείχτηκε αξιόλογο εγχείρημα διότι 
επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τα 
εναπομένοντα εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος· 
σημειώνει ότι η διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές πολιτικής τους και διευκόλυνε την προαγωγή 
βέλτιστων πρακτικών και την αυξημένη διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής· 

12. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με το ποια εμπόδια 
πρέπει να επιτρέπονται και ποια όχι·
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13. διατυπώνει ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης ήταν καίριας σημασίας για την 
αποσαφήνιση ορισμένων διφορούμενων καταστάσεων που εξακολουθούν να επικρατούν 
στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, 
όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και οι ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών· επισημαίνει 
ότι συνέβαλε εντέλει στην εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσον τα μέτρα εφαρμογής που 
έχουν εγκριθεί σε κάθε κράτος μέλος υλοποιούνται ή όχι σύμφωνα με το πνεύμα της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες·

14. υπογραμμίζει τις «συζητήσεις σε ομάδες» ως το βασικό στοιχείο της αμοιβαίας 
αξιολόγησης· επικροτεί το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που 
επικράτησε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων·

15.θεωρεί ότι η άσκηση της αμοιβαίας αξιολόγησης συνέβαλε στην ανάπτυξη «ευρωπαϊκού 
πνεύματος» μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και έδωσε τη δυνατότητα στις διοικήσεις 
των κρατών μελών να γνωρίσουν καλύτερα η μια την άλλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την 
αμοιβαία αξιολόγηση θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών·

16. σημειώνει ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης ήταν περιορισμένη· αναγνωρίζει ότι ένας ορισμένος βαθμός 
εμπιστευτικότητας αποτελούσε σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν παρασχέθηκε στους ενδιαφερόμενους αναπληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία·

17. έχει επίγνωση των διοικητικών εξόδων που συνδέονται με την αμοιβαία αξιολόγηση, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου στη διαδικασία συμμετείχε η διοίκηση σε περιφερειακό 
επίπεδο· 

III. Αποτελέσματα και συνέχεια που πρέπει να δοθεί για τη βελτίωση της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών

18. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες 
αποτελεί σημαντικό μέσο για τον προσδιορισμό περαιτέρω πρωτοβουλιών με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο δράσεων που θα βασιστούν στη δυναμική που 
δημιουργήθηκε κατά τα στάδια της εφαρμογής και της αμοιβαίας αξιολόγησης·

19. προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα του διαλόγου που διεξάγεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής 
όπου κρίνεται απαραίτητο·

20. αναμένει την ανακοινωθείσα οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, καθώς και των επιπτώσεών της στη λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών· ελπίζει 
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ότι η αξιολόγηση αυτή θα καταστήσει δυνατό να μετρηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος της 
οδηγίας στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μέγιστη διαφάνεια κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης και να παρουσιάσει 
στο Κοινοβούλιο τα πορίσματά της μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα 

21. επικροτεί την πρωτοβουλία του έλεγχου επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς και ευελπιστεί 
ότι η συγκεκριμένη άσκηση θα βελτιώσει σημαντικά την πρακτική κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ εφαρμόζονται και 
αλληλεπιδρούν επιτόπου· θεωρεί ότι η άσκηση του ελέγχου επιδόσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική των χρηστών της ενιαίας αγοράς· 

22. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην πρωτοβουλία του ελέγχου επιδόσεων·

23. ζητεί να αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα ρυθμιστικά εμπόδια, όπως οι κανόνες για τις 
δραστηριότητες περιορισμένης πρόσβασης, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η νομική 
μορφή και οι απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε κεφάλαια· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τη δράση της σε αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που θα πρέπει 
να αρθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν είχε αναληφθεί νωρίτερα καμία απολύτως δράση σε 
τομείς στους οποίους ήταν από μακρού γνωστή η ύπαρξη προβλημάτων·

25. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει κριτήρια σχετικά 
με την επιλογή συγκεκριμένων ειδών απαιτήσεων για στοχοθετημένες δράσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους τα άλλα είδη απαιτήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, όπως ο ελάχιστος αριθμός 
απασχολουμένων και οι υποχρεωτικές ελάχιστες ή ανώτερες τιμές, θεωρήθηκαν λιγότερο 
σημαντικά από τα είδη των απαιτήσεων που επισημαίνονται στην ανακοίνωσή της·

26. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να παρουσιάσει δεδομένα που εκφράζουν ποσοτικά 
τις επιπτώσεις που έχουν οι διάφορες εναπομείνασες απαιτήσεις των οποίων τυχόν 
κατάργηση θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών· 
καλεί την Επιτροπή να ιεραρχήσει τις στοχοθετημένες δράσεις της με στόχο την 
κατάργηση των απαιτήσεων που θα μπορούσαν να προσδώσουν τη μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, σε πλήρη συμμόρφωση 
με το άρθρο 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τη δράση της σε τομείς και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης 
για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

27. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει και να εντείνει τη συνεργασία της με καθένα από τα 
επιμέρους κράτη μέλη ξεχωριστά, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης και ορθή μεταφορά 
και εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη·

28. εκτιμά ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολλοί εθνικοί φραγμοί, οι οποίοι επιβραδύνουν 
ειδικότερα την ανάπτυξη των επαγγελματικών επιχειρήσεων στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέες και οι 
εναπομείνασες απαιτήσεις είναι αναγκαίες, αναλογικές και δεν εισάγουν διακρίσεις· καλεί 
την Επιτροπή να συνεργαστεί πιο ενεργά με τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλισθεί η 
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στενή παρακολούθηση και η δέουσα κοινοποίηση των συναφών εθνικών νομοθετικών 
μέτρων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 15 της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

29. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα για να 
διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή, στα κράτη μέλη, της ρήτρας για την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών του άρθρου 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει διεξοδική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λόγων στους οποίους 
οφείλεται το μέτριο ποσοστό ανάπτυξης που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τομέας, καθώς 
και λεπτομερή επισκόπηση της αποτελεσματικότητας των κρατών μελών κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

30. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η συνεκτική εφαρμογή των διαφόρων 
νομοθετικών πράξεων που είναι καίριας σημασίας για τις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών·

31. προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ενδεδειγμένη εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης, όπως τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, και ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή επιβολή των συναφών διατάξεων·

32. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων και 
αξιολογήσεων του έργου των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης στα κράτη μέλη, που 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στους 
παρόχους υπηρεσιών κατά τρόπο εκσυγχρονισμένο και φιλικό για τον χρήστη·

33. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών και εργαλεία επίλυσης προβλημάτων, όπως το SOLVIT, για την εξασφάλιση 
της δυνατότητας των παρόχων υπηρεσιών, και ιδίως των ΜΜΕ, να ασκούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση 
της Επιτροπής ότι θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα τέτοιων εργαλείων και θα 
υποβάλει έκθεση για την ανάγκη περαιτέρω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

34. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει να παρέχεται βοήθεια στους παρόχους 
αλλά και στους αποδέκτες υπηρεσιών να ασκούν τα δικαιώματά τους, και συνιστά η 
βοήθεια αυτή να βασιστεί σε υφιστάμενα μέσα όπως το SOLVIT·

IV. Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης ως μέσο

35. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπου κρίνεται απαραίτητο· πιστεύει ότι η αμοιβαία αξιολόγηση έχει αποδειχθεί 
καινοτόμος και χρήσιμη και θα μπορούσε να θεωρηθεί μέσο για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς·

36. συνιστά, επομένως, να εξεταστεί το ενδεχόμενο της «ήπιας» αμοιβαίας αξιολόγησης και 
να θεσπισθεί, όπου ενδείκνυται, για την αμοιβαία αξιολόγηση τομέων πολιτικής που 
καλύπτονται από «οριζόντιες» οδηγίες, δυνάμει των οποίων τα κράτη μέλη έχουν 
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διατηρήσει σημαντικό περιθώριο ελιγμών, με στόχο τη δημιουργία περισσότερο 
εναρμονισμένης νομοθεσίας, τη βελτίωση των σχέσεων και της αμοιβαίας κατανόησης 
μεταξύ των κρατών μελών και την αποφυγή «κανονιστικού υπερθεματισμού» («gold 
plating»)·

37. συνιστά τη χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης ως «ευέλικτου μέσου» κατά περίπτωση· 
συνιστά να προταθεί η συμπερίληψη του μέσου, με στοχοθετημένο τρόπο, σε επιλεγμένες 
οδηγίες «οριζόντιου» χαρακτήρα που συνεπάγονται πολλά μέτρα μεταφοράς και 
παρέχουν ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη· συνιστά περαιτέρω τη 
στοχοθετημένη χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία μόνο καίριες 
διατάξεις μιας οδηγίας θα υποβάλλονται στη διαδικασία·

38. καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να καθορίσει με σαφήνεια τους στόχους και τα επιθυμητά 
αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης προτού προτείνει τη διενέργεια αμοιβαίας 
αξιολόγησης και για άλλες οδηγίες, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία δεν 
επιβάλλει άσκοπες επιβαρύνσεις στις αρχές αξιολόγησης·

39. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» πρέπει να παραμείνουν το κεντρικό στοιχείο της 
διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· φρονεί ότι η συμμετοχή ενός κατάλληλα 
στοχοθετημένου, αλλά περιορισμένου αριθμού εμπειρογνωμόνων στις «συζητήσεις σε 
ομάδες» δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη αποδοτικών και 
απτών αποτελεσμάτων· θεωρεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ως διαδικασία ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και αποκόμισης εμπειριών 
μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της χάραξης πολιτικής, και ότι ο ρόλος της 
Επιτροπής θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί υπό την έννοια της παροχής κατευθυντηρίων 
γραμμών και του συντονισμού της διαδικασίας, ιδίως κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω 
«συζητήσεων σε ομάδες»· είναι της άποψης ότι η σύνθεση των εν λόγω ομάδων πρέπει να 
αντικατοπτρίζει πάντα τις προσδοκίες των κρατών μελών και τις δυνητικές επιπτώσεις 
στην ενιαία αγορά·

40. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη διαφάνεια ενημερώνοντας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για το περιεχόμενο και την πρόοδο των συζητήσεων μεταξύ των κρατών 
μελών και υποβάλλοντας περιοδικές εκθέσεις στα διάφορα στάδια της αμοιβαίας 
αξιολόγησης ώστε να τηρούνται ενήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα βασικά πορίσματα των συνεδριάσεων των επιμέρους 
ομάδων και της ολομέλειας·

41. επισημαίνει ότι οι πίνακες αντιστοιχίας και η αμοιβαία αξιολόγηση εξυπηρετούν 
διαφορετικούς σκοπούς και, κατά συνέπεια, πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστά και όχι 
εναλλάξιμα μέσα πολιτικής, και κατά συνέπεια ότι οι πίνακες αντιστοιχίας είναι απολύτως 
απαραίτητοι κατά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο·.

42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την αμοιβαία αξιολόγηση 
στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και σε γενικές γραμμές, αλλά υπό προϋποθέσεις, 
υποστηρίζει την εφαρμογή αυτής της μεθόδου στους υπόλοιπους τομείς πολιτικής. Η 
παρούσα έκθεση εξετάζει επίσης τα αποτελέσματα και τη μεταγενέστερη παρακολούθηση της 
αμοιβαίας αξιολόγησης για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και 
υποστηρίζει δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η οδηγία για τις υπηρεσίες εγκρίθηκε το 2006 και παραμένει ζωτικό μέσο για τη δημιουργία 
μιας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή της. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 
ενταθούν για να επιτευχθεί η πλήρης και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και η 
δημιουργία πλήρως λειτουργικών κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης.

Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης προβλέφθηκε στο άρθρο 39 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μέσο που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Βασικός στόχος του στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες ήταν η 
αξιολόγηση της κατάστασης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μετά την εφαρμογή της 
οδηγίας.

Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης δεν κάλυψε όλες τις διατάξεις της οδηγίας, αλλά 
επικεντρώθηκε στα συγκεκριμένα είδη απαιτήσεων για τα οποία η οδηγία δεν όρισε ότι 
απαγορεύονται, αλλά άφησε έναν ορισμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη. Η 
αμοιβαία αξιολόγηση επικεντρώθηκε στις νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται κατά κανόνα 
στους παρόχους υπηρεσιών και αφορούν:

1. τη δημιουργία επιχειρήσεων,

2. τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία τις υπηρεσίες παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών 
που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη. Διευκρινίζει επίσης τις προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν 
και τις επιλογές πολιτικής των κρατών μελών κατά την αξιολόγηση συγκεκριμένων 
απαιτήσεων. Επιπλέον, παρέχει μια πρώτη λεπτομερή εκτίμηση της εφαρμογής των 
διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες (ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 9, 15 και 16).

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 39 της οδηγίας για τις υπηρεσίες παραμένει ασαφές όσον 
αφορά τους ακριβείς στόχους της αμοιβαίας αξιολόγησης. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας είχε ως 
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αποτέλεσμα διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετική αντίληψη της διαδικασίας μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και των φορέων χάραξης πολιτικής. Ένα κοινό σημείο 
σύγχυσης είναι η συσχέτιση της αμοιβαίας αξιολόγησης με τις εργασίες για την εφαρμογή και 
τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο 
να υπογραμμιστεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή της οδηγίας.

Αυτή η σειρά φαίνεται να είναι δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά τη 
διαδικασία της αμοιβαίας αξιολόγησης τα κράτη μέλη συζητούσαν τις αλλαγές στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο τους και τις απαιτήσεις που διατηρήθηκαν, καταργήθηκαν ή 
μεταβλήθηκαν λόγω της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Συνεπώς, οι συζητήσεις 
επέτρεψαν την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος και των 
εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται μετά την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί σημαντική συνεισφορά προς την καλύτερη αξιολόγηση 
της σημερινής κατάστασης της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες αποτέλεσαν πρόκληση για τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης, καθώς δυσχέραιναν περισσότερο τις συζητήσεις, ιδίως στα κράτη μέλη όπου η 
μεταφορά δεν είχε ολοκληρωθεί.

Κατά τις εργασίες για την αμοιβαία αξιολόγηση, τα κράτη μέλη χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, η 
κάθε μια από τις οποίες περιλάμβανε 5 χώρες. Η σύνθεση των ομάδων προτάθηκε από την 
Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη γλώσσα, το επίπεδο των συναλλαγών και τη γεωγραφική 
εγγύτητα. Δεν έμειναν όλα τα κράτη ικανοποιημένα από την κατανομή. Οι συζητήσεις σε 
ομάδες θεωρήθηκαν βασικό στοιχείο της αμοιβαίας αξιολόγησης. Η εισηγήτρια ελπίζει ότι η 
εμπειρία της άμεσης συμμετοχής των εθνικών διοικήσεων και το «ευρωπαϊκό πνεύμα» θα 
αξιοποιηθούν περαιτέρω για την ενιαία αγορά υπηρεσιών.

Εντούτοις, η αμοιβαία αξιολόγηση έθεσε τα ζητήματα της διαφάνειας της διαδικασίας και του 
εάν, ή σε ποιον βαθμό, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία που 
τους επηρεάζει άμεσα. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία, 
απαιτείται ένας ορισμένος βαθμός εμπιστευτικότητας, αλλά ότι θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί 
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με 
την οδηγία για τις υπηρεσίες» χρησιμοποιεί τα πορίσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης για να 
παρουσιάσει περαιτέρω βήματα με στόχο να αποκομιστούν τα πλήρη οφέλη της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών. Η εισηγήτρια υποστηρίζει τις στοχοθετημένες δράσεις που προτάθηκαν 
από την Επιτροπή· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να επικεντρωθούν στα μέτρα που θα 
προσδώσουν μέγιστη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Χωρίς καμία αμφιβολία, η πλήρης και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
εξακολουθεί να αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Πραγματοποιούνται ήδη διμερείς 
συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την 
πρόοδο αυτού του διαλόγου και, όπου κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή δεν πρέπει να διστάσει 
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να λάβει μέτρα επιβολής.

Η Επιτροπή πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει την πρώτη οικονομική εκτίμηση της 
ουσιαστικής εφαρμογής της οδηγίας. Καθώς το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει την πλήρη 
εκτίμηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο ψήφισμά του της 28ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK, η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα 
πορίσματα αυτής της εκτίμησης πρέπει να κοινοποιηθούν στο Κοινοβούλιο αμέσως μόλις 
καταστούν διαθέσιμα.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διενέργεια «ελέγχων επιδόσεων» για να αξιολογηθεί πώς 
λειτουργούν στην πράξη διαφορετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ και πώς αλληλεπιδρούν. 
Δραστηριότητες περιορισμένης πρόσβασης, απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή και το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα αποτελέσουν 
επίσης αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να 
θέτουν εμπόδια στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
αποτελεί μια από τις κυριότερες διατάξεις της. Τα αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης 
δείχνουν ότι οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε διασυνοριακές υπηρεσίες εξακολουθούν να 
θεωρούνται σοβαρό πρόβλημα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εργαστούν 
περαιτέρω για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 παράγραφος 4 της οδηγίας, η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πρέπει να καταστεί διαθέσιμη έως τα τέλη του 2011. Το 
Κοινοβούλιο αναμένει αυτήν την έκθεση προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζονται στον τομέα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.

Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ

Η συνολική εκτίμηση της αμοιβαίας αξιολόγησης ως μέσου πολιτικής είναι θετική. Η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι οι εμπειρίες και τα αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης είναι 
χρήσιμα και πολύτιμα και, κατά συνέπεια, προτείνει την επέκταση της χρήσης της σε άλλους 
τομείς πολιτικής. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της αμοιβαίας αξιολόγησης 
σε άλλες οδηγίες της ΕΕ πρέπει να είναι ισορροπημένη, να λαμβάνεται κατά περίπτωση και 
να εξαρτάται από την ικανοποίηση των εξής όρων:

 η διαδικασία πρέπει να περιορίζεται σε οδηγίες πλαίσιο που παρέχουν έναν 
συγκεκριμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη·

 η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει μόνο καίριες διατάξεις, προκειμένου να 
αποφεύγεται η κατάσταση όπου στη διαδικασία υποβάλλονται πολλές διατάξεις και 
δημιουργούνται περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις στις διοικήσεις των κρατών 
μελών.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» πρέπει να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω 
στη διαδικασία της αμοιβαίας αξιολόγησης. Ωστόσο, οι συνθέσεις των ομάδων πρέπει να 
συζητηθούν διεξοδικότερα με τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες τους και, 
ιδίως, τις επιπτώσεις στην ενιαία αγορά. Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Φαίνεται να είναι απαραίτητος ένας ορισμένος 
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βαθμός εμπιστευτικότητας για την προώθηση των συζητήσεων μεταξύ των διοικήσεων των 
κρατών μελών, αλλά πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες περιοδικές εκθέσεις στα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ 
ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες
(2011/2085(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Frank Engel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αναλογούν περίπου στο 75% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και 
στο 70% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και πως, μολονότι οι υπηρεσίες που 
καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες αναλογούν στο 45% του ΑΕγχΠ και στο 
43% της απασχόλησης στην ΕΕ, το ενδοενωσιακό εμπόριο υπηρεσιών αναλογεί μόλις στο 
5% του ΑΕγχΠ, ενώ μόνο το 8% των ΜΜΕ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 
εξωτερικό, 

1. επισημαίνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και εκφράζει ικανοποίηση για τα 
μελλοντικά σχέδια που παρουσιάζει η Επιτροπή· ζητεί να αντιμετωπιστούν τα 
εναπομείναντα ρυθμιστικά εμπόδια, όπως οι κανόνες για τις δραστηριότητες 
περιορισμένης πρόσβασης, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η νομική μορφή και οι 
απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε κεφάλαια· καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τη δράση 
της σε αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που θα πρέπει να αρθούν προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

2. δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες ήταν η αποκλειστική πηγή δημιουργίας 
καθαρής απασχόλησης στην ΕΕ, πιστεύει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως οι 
δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό 
μέσο που θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών για βιώσιμη 
αειφόρες και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση· 

3. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης, η αγορά εργασίας της ΕΕ θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να 
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εξακολουθήσει να είναι κατακερματισμένη και ως εκ τούτου απαιτείται ανανεωμένη 
πολιτική βούληση και αποφασιστική δράση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
τομέα υπηρεσιών, την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών 
και την περαιτέρω προώθηση της ελευθερίας για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών·

4. προκειμένου να αναπτυχθεί αποτελεσματική και λειτουργική ενιαία αγορά στον τομέα 
των υπηρεσιών, καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διεξαγωγή τακτικών 
ελέγχων και αξιολογήσεων του έργου των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης στα κράτη 
μέλη, που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών 
στους παρόχους υπηρεσιών κατά τρόπο εκσυγχρονισμένο και φιλικό για τον χρήστη·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους και ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί 
τομεακή νομοθεσία της ΕΕ, με παράλληλη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της 
αναλογικότητας και της επικουρικότητας· 

6. προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτες και εργαζόμενοι της ΕΕ από παρόχους των 
οποίων οι ενέργειες βλάπτουν σοβαρά την υγεία και την ασφάλειά τους ή καταστρέφουν 
το περιβάλλον τους, υπογραμμίζει ότι ενδέχεται να χρειάζεται ενίσχυση της αμοιβαίας 
συνδρομής και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις έρευνές τους που αφορούν παρόχους 
εγκατεστημένους στην επικράτειά τους, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους με 
τρόπο παράνομο·

7. υπενθυμίζει ότι η πράξη για την ενιαία αγορά περιλαμβάνει τη δέσμευση να προωθηθεί, 
το 2011, σειρά μέτρων που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τις 
υπηρεσίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο της 
πράξης για την ενιαία αγορά, τα οποία αφορούν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων 
που προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά πρέπει να βασίζεται σε υγιείς 
οικονομικούς και κοινωνικούς κανόνες, έτσι ώστε να επικρατούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού·

8. πιστεύει ότι, για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 και της πράξης για την 
ενιαία αγορά, είναι ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που σχετίζονται με την κινητικότητα των παρόχων υπηρεσιών 
και των εργαζομένων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, στο πλαίσιο του «ελέγχου 
απόδοσης» που διενεργεί για την ενιαία αγορά υπηρεσιών, να λάβει υπόψη και άλλα μέσα 
της ΕΕ πέρα από την οδηγία για τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα δε την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, τη δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, 
και την αποσαφήνιση της ερμηνείας και της εφαρμογής των κανόνων για την απόσπαση 
εργαζομένων, καθώς επίσης ορισμένες διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης και εργατικού 
δικαίου, προασπίζοντας παράλληλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων·

9. τονίζει ότι οι μικρομεσαίοι πάροχοι υπηρεσιών, που αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη 
για απασχόληση και κοινωνική ένταξη, πλήττονται χειρότερα από αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες απαιτήσεις· επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών όπως το SOLVIT για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας των παρόχων υπηρεσιών, και ιδίως των ΜΜΕ, να ασκούν πλήρως τα 
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δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση 
της Επιτροπής ότι θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα τέτοιων εργαλείων και θα 
υποβάλει έκθεση για την ανάγκη περαιτέρω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.
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