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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών
(2020/2020(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

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

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη 
θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη 
δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, 
σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, με τίτλο 
«Ένας ευρωπαϊκός τομέας του λιανικού εμπορίου κατάλληλος για τον 21ο αιώνα» 
(COM(2018)0219), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη δέσμη μέτρων 
για την ενιαία αγορά1,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Contribution to Growth: The Single Market for 
Services - Delivering Economic benefits for citizens and businesses» (Συμβολή στην 
ανάπτυξη: Η ενιαία αγορά υπηρεσιών – Επίτευξη οικονομικών οφελών για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις), που εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 για λογαριασμό της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά (COM(2020)0093), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, σχετικά με 
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς (COM(2020)0094), 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0511.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για την 
αντιμετώπιση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών εξακολουθεί να 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70 % της συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό της απασχόλησης στην ΕΕ, 
ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο ανέρχεται μόλις στο 20 % 
περίπου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, τα δυνητικά κέρδη από την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής και καλύτερης 
εναρμόνισης των κανόνων θα μπορούσαν να ανέλθουν σε τουλάχιστον 
297 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αύξηση της ανεργίας 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
αποτελεί, επομένως, έναν έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο να επιτευχθεί οικονομική 
μεγέθυνση χωρίς πρόσθετες δημόσιες δαπάνες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά υπηρεσιών 
είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να επιτευχθεί 
μια βιώσιμη οικονομία και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός, οι περιοριστικές εθνικές ρυθμίσεις και ο 
κανονιστικός υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, αλλά βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν λιγότερες 
επιλογές και πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και η 
κατάργηση των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται από τα κράτη μέλη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας δημιουργεί 
ένα κενό στην επιβολή της, δεδομένου ότι οι διατάξεις που δεν εφαρμόζονται ορθά 
ενδέχεται επίσης να είναι αδύνατο να επιβληθούν αποτελεσματικά·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, οι αποκλίνουσες εθνικές 
ρυθμίσεις, και ιδίως τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε απαραίτητες 
πληροφορίες, έχουν εισαγάγει διακρίσεις και έχουν δυσχεράνει τη συμμετοχή, ιδίως 
των μικρότερων εταιρειών, στο διασυνοριακό εμπόριο·

Αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά 

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 



PR\1197540EL.docx 5/12 PE646.943v01-00

EL

προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της ενιαίας αγοράς το συντομότερο δυνατό·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι επαχθείς 
διοικητικές πρακτικές και οι κανονιστικοί περιορισμοί για τους παρόχους υπηρεσιών 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν θέσεις εργασίας από τους 
πολίτες, επιλογές από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από τους επιχειρηματίες·

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό, να εμβαθύνει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να βοηθήσει 
τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση για να προωθήσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους δημοσίου 
συμφέροντος για να στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· τονίζει ότι απαιτήσεις 
όπως οι εδαφικοί περιορισμοί και η εξέταση των οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της πρότασης της Επιτροπής για μια αναθεωρημένη 
διαδικασία κοινοποίησης των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση δεν 
κατέστη δυνατό να εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο Συμβούλιο·

7. σημειώνει ότι σκοπός της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για την θέσπιση 
ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών ήταν να αντιμετωπιστούν τα διοικητικά 
εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται· υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών και εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό 
αντικίνητρο για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, καθώς και να αποφεύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό και τις περιττές 
απαιτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· 

9. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της 
επιβολής των υφιστάμενων κανόνων και να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που διαθέτουν 
έναντι των εθνικών αρχών·

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και τους 
κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών· 

Διασφάλιση της επιβολής της κείμενης νομοθεσίας

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ενιαίας αγοράς και θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εφόσον 
εφαρμόζεται επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα εθνικά 
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δικαστήρια και την Επιτροπή· 

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πληρώνουν το τίμημα της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
δώσει προτεραιότητα στα μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας και να περιορίσει τους 
φραγμούς σε τομείς που έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο· 

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να βελτιώσει την παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της· 

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να 
εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί να εφαρμόζονται 
ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει όταν διαπιστώνονται σημαντικές παραβιάσεις της 
σχετικής νομοθεσίας·

15. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη διαδικασιών και ελέγχων που 
σχετίζονται με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν το μακροπρόθεσμο σχέδιο 
δράσης για καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

Ενίσχυση της κανονιστικής σαφήνειας: εθνικές πύλες πληροφόρησης

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ενιαίας ψηφιακής θύρας ως σημείου επιγραμμικής 
πρόσβασης σε πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με την 
ενιαία αγορά σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· 

18. συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με φιλικό προς τις 
ΜΜΕ τρόπο, παρέχοντας προσανατολισμένες προς τον χρήστη πληροφορίες, υπηρεσίες 
υποστήριξης και διαδικασίες σχετικά με την πύλη, ώστε αυτή να καταστεί μια εικονική 
«υπηρεσία μίας στάσης» (one-stop shop) στο μέτρο του δυνατού, και να εξασφαλιστεί ο 
μέγιστος βαθμός χρηστοκεντρικότητας· 

19. συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά, μέσω της ενιαίας 
ψηφιακής θύρας, φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες για κάθε νέο νομοθέτημα της 
ΕΕ που δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να επιταχύνουν τις 
εργασίες ψηφιοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις·

21. συνιστά στην Επιτροπή να συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους στη 
δημιουργία μιας εθνικής πύλης πληροφόρησης για την ενιαία αγορά που θα παρέχει 
στους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
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α. τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρείες στο 
οικείο κράτος μέλος·

β. τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους κανόνες 
αυτούς, συνοπτικά ανά διαδικασία και με οδηγίες βήμα προς βήμα·

γ. τα έγγραφα που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες, και εντός ποιας 
προθεσμίας· 

δ. τις αρχές με τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσουν οι εταιρείες για να αποκτήσουν 
την απαραίτητη άδεια κ.λπ.·

22. συνιστά οι εθνικές πύλες πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες εταιρείες που 
προτίθενται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν λόγω κράτος μέλος, 
καθώς και τις τοπικές εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν υπηρεσίες και εμπορεύματα 
σε άλλα κράτη μέλη· 

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών πυλών πληροφόρησης των κρατών 
μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες 
λαμβάνουν ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες· 

24. ζητεί από την Επιτροπή να διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών πυλών πληροφόρησης·

25 τονίζει ότι όλες οι εθνικές πύλες πληροφόρησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω 
της ενιαίας ψηφιακής πύλης·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τυχόν νέες οδηγίες ή κανονισμοί σχετικά με την 
ενιαία αγορά θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού ενός εθνικού συνδέσμου 
πληροφόρησης·

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και οι 
δείκτες έντασης των ρυθμίσεων

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική πρωτοβουλία της Επιτροπής να επικαιροποιήσει τον 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια νέα δέσμη δεικτών για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την ενιαία αγορά στα κράτη 
μέλη·

28. συνιστά, στον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, να 
αναλύονται σχετικά ζητήματα από τη σκοπιά του τελικού χρήστη και να αξιολογείται 
κατά πόσον αντιμετωπίζονται τυχόν ανησυχίες και καταγγελίες, για παράδειγμα στο 
πλαίσιο του SOLVIT·

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
εφαρμόζονται εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους νομοθέτες της ΕΕ·

30. συνιστά, στον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, να 
λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενοι δείκτες έντασης των ρυθμίσεων και να 
προσδιορίζονται οι περιορισμοί στις υπηρεσίες, καθώς και τα διαφορετικά επίπεδα 
εφαρμογής και επιβολής της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ·
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31. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους δείκτες έντασης των 
ρυθμίσεων, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν κατά πόσον 
πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να μειώσουν τους περιορισμούς, καθώς και να 
παρακολουθεί τις σχετικές προσπάθειές τους·

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού έχουν καταστήσει ακόμη πιο 
επιτακτική την ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Κατά συνέπεια, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της ενιαίας αγοράς πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας. Σκοπός 
του παρόντος ψηφίσματος είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές και να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός 
της ενιαίας αγοράς, καθώς και να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με 
το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Στη συνάρτηση αυτή, ο εισηγητής συνιστά I) να αντιμετωπιστούν αμέσως οι εθνικοί φραγμοί 
στην ενιαία αγορά II) να διασφαλιστεί η επαρκής επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας ΙΙΙ) 
να προωθηθεί η κανονιστική σαφήνεια με τη δημιουργία εθνικών πυλών πληροφόρησης και 
IV) να παρασχεθούν πρόσθετα εργαλεία αξιολόγησης μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων της 
ενιαίας αγοράς και των δεικτών έντασης των ρυθμίσεων.

Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση 

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι απαραίτητος μοχλός ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και παρόμοιο ποσοστό της 
απασχόλησής σε αυτήν. Λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών, ο εν λόγω τομέας 
συνδέεται στενά με άλλους οικονομικούς τομείς, όπως ο τομέας της μεταποίησης και η 
ψηφιακή οικονομία. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και 
καινοτόμου ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτέλεσαν σημαντικά ορόσημα για την αντιμετώπιση υφιστάμενων φραγμών 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Ωστόσο, το δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο. Παρά τα χρόνια που έχουν 
παρέλθει, οι οδηγίες εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη. 
Υπάρχει πληθώρα στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν ότι η γραφειοκρατία, οι πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις και οι κανονιστικοί περιορισμοί δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια 
που στερούν θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές από τους καταναλωτές και ευκαιρίες 
από τους επιχειρηματίες. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παρεμποδίζεται επίσης από το 
γεγονός ότι τόσο η Επιτροπή όσο και οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές λαμβάνουν 
ανεπαρκή μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας. 

Λαμβανομένων υπόψη της ιστορικής ύφεσης και της αυξανόμενης ανεργίας λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού, έχει ζωτική σημασία να υπάρξει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
αντίδραση. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών είναι ένας από τους λίγους τομείς 
στους οποίους μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς να αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι τα κέρδη από την αποτελεσματική εφαρμογή και την καλύτερη εναρμόνιση 
των κανόνων για τις υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι της τάξης τουλάχιστον των 297 
δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. 

Αντιμετώπιση των εθνικών φραγμών στην ενιαία αγορά 
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Η ανεπαρκής εφαρμογή και η έλλειψη επιβολής έχουν επιζήμιες συνέπειες τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως οι 
ΜΜΕ πλήττονται από τη γραφειοκρατία και τα αδικαιολόγητα διοικητικά εμπόδια. 
Δυστυχώς, ορισμένα κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους. Ειδικότερα, ο κανονιστικός υπερθεματισμός, οι 
επαχθείς απαιτήσεις νομικής μορφής, οι εδαφικοί περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών εμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών και αποκλείουν ορισμένα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αγορά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για την άρση των 
διοικητικών εμποδίων, για παράδειγμα την υποβολή της πρότασης για την ηλεκτρονική 
κάρτα, και τονίζει ότι είναι σημαντικό η υφιστάμενη νομοθεσία, όσον αφορά, για 
παράδειγμα, την ενιαία ψηφιακή θύρα, να εφαρμόζεται με φιλικό για τις ΜΜΕ τρόπο.

Διασφάλιση της επιβολής της κείμενης νομοθεσίας

Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν εμπόδια και απογοητεύσεις όταν 
επιχειρούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, τονίζουν συχνά ότι τα προβλήματά τους δεν οφείλονται στην έλλειψη νομοθεσίας. 
Αντιθέτως, επισημαίνουν τη σοβαρή έλλειψη εφαρμογής και επιβολής των υφιστάμενων 
κανόνων.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν κοινή ευθύνη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο, να 
εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τους κοινούς κανόνες για τις ενδοενωσιακές συναλλαγές στον 
τομέα των υπηρεσιών. Ο εισηγητής έχει επίγνωση των διαφορετικών πραγματικοτήτων στα 
κράτη μέλη και των δυσκολιών που ανακύπτουν όταν οι εθνικές αγορές εκτίθενται σε 
αυξημένο ανταγωνισμό. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί. Ωστόσο, η ανοχή στην υιοθέτηση δύο μέτρων και δύο σταθμών ή εξαιρέσεων 
πρέπει να είναι μηδενική. Ομοίως, η κρίση του κορονοϊού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ως δικαιολογία από τα κράτη μέλη για να συνεχίσουν να αναβάλλουν την εφαρμογή των 
σχετικών κανόνων για την ενιαία αγορά. Αντίθετα, εάν θέλουμε να συμβάλουμε στην 
ανάκαμψη μετά την κρίση και να βελτιώσουμε την τροχιά της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 
της Ευρώπης, πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να συναλλάσσονται όσο 
το δυνατόν πιο ελεύθερα. 

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της 
εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς» και υποστηρίζει τις 
πρωτοβουλίες που περιγράφονται σε αυτήν. Ωστόσο, ο εισηγητής ζητεί επίσης από την 
Επιτροπή να λάβει αυστηρότερα μέτρα επιβολής. Πρέπει να αξιοποιηθούν όλα διαθέσιμα 
εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των ταχειών διαδικασιών επί παραβάσει. Πρέπει να 
υπάρχουν συνέπειες όταν η ανεπαρκής εθνική εφαρμογή εμποδίζει τις ευκαιρίες των 
Ευρωπαίων πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ενίσχυση της κανονιστικής σαφήνειας: Εθνικές Πύλες Πληροφόρησης

Στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και στο 
πλαίσιο της θέσπισης και της εφαρμογής της, είναι σημαντικό να ζητείται συνεχώς από τους 
οικονομικούς φορείς που υποτίθεται ότι επωφελούνται από την εν λόγω ρύθμιση να 
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υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Η ενιαία αγορά υπηρεσιών δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα 
σημαντικό μήνυμα από τις εταιρείες και τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι 
ότι, στην πράξη, είναι συχνά πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να τηρήσουν, τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθήσουν και τις αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν, εάν επιθυμούν να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος. Επιπλέον, οι παρεχόμενες πληροφορίες 
διατίθενται συχνά μόνο στην τοπική γλώσσα. Όπως επισημαίνεται στην πολύ σημαντική 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Identifying and addressing barriers to the Single 
Market» (Εντοπισμός και αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά), το 36 % των 
επιχειρήσεων αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν γλωσσικούς φραγμούς, όταν επιχειρούν να 
πραγματοποιήσουν συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς. Αυτό συχνά αποθαρρύνει τις ΜΜΕ 
από το να επιχειρούν. 

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των δεδομένων, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι χρειάζεται να 
υιοθετηθεί μια πιο συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών επί 
τόπου. Επομένως, η έκθεση περιέχει μια δέσμη προτάσεων για τη δημιουργία εθνικών πυλών 
πληροφόρησης που θα ενισχύσουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της ενιαίας ψηφιακής θύρας. 
Οι εν λόγω πύλες θα ενοποιούν τα υφιστάμενα σημεία επαφής σε μια γενική πύλη πρόσβασης 
και θα ενημερώνουν τις εταιρείες και τους καταναλωτές για όλες τις απαιτήσεις σχετικά με 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να 
διατίθενται στην αγγλική, επιπλέον της τοπικής γλώσσας.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει το έργο των επιμέρους εθνικών πυλών πληροφόρησης. 
Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας. 
Πρόκειται απλώς για ένα λογικό πρώτο βήμα προς την ενίσχυση των ενδοευρωπαϊκών 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών: να είναι σε θέση οι εταιρείες να γνωρίζουν τους 
κανόνες που πρέπει να τηρούν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν. 

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και 
δείκτες έντασης των ρυθμίσεων

Για να βελτιωθεί η ενιαία αγορά υπηρεσιών, είναι απολύτως αναγκαίο να αξιολογούνται οι 
επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τόσο την εφαρμογή όσο και την παροχή 
πληροφοριών. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να διδαχθούν το ένα από το άλλο ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές, και ασκεί την αναγκαία πίεση ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
υφιστάμενης (και της επικείμενης) ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά τη χρήση του πίνακα αποτελεσμάτων 
της ενιαίας αγοράς και τη δέσμευση της Επιτροπής να τον επικαιροποιήσει με νέους δείκτες. 
Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη πιο δραστικά, για 
παράδειγμα με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και με την κατάταξη των κρατών 
μελών ανάλογα με την εξωστρέφειά τους όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών. Με τον τρόπο 
αυτό, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν κατά 
πόσον και σε ποιους τομείς σημειώνεται πρόοδος, η δε Επιτροπή θα μπορεί να δίνει 
προτεραιότητα σε μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας στους τομείς με τις περισσότερες 
ελλείψεις.

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά υπηρεσιών 
μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω μιας κοινής προσπάθειας του Κοινοβουλίου, της 
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Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών – και όχι μόνο μέσω νέας, στοχευμένης 
νομοθεσίας, αλλά ιδίως μέσω της μακράν καλύτερης επιβολής της νομοθεσίας, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της αξιολόγησης.


