
P7_TA(2012)0395 

Λόγοι ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με 

τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους 20 

σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά μέσα από 

τον φακό των ανθρώπων: μια φωτογραφία των 20 βασικών αιτιών ανησυχίας των 

πολιτών και των επιχειρήσεων» (SEC(2011)1003). 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά 

– Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης», 

«Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ενιαία πράξη για την 

αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας: 

50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη 

του 21ου αιώνα» (COM(2007)0724) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής που τη συνοδεύει, με τίτλο «Ενιαία αγορά: ανασκόπηση των επιτευγμάτων» 

(SEC(2007)1521), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την αναθεώρηση 

της ενιαίας αγοράς1 και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 

«The Single Market review: one year on» (Η επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: ένας 

χρόνος αργότερα) (SEC(2008)3064), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0543), 

– έχοντας υπόψη την 27η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του 

δικαίου της ΕΕ (2009) (COM(2010)0538) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Κατάσταση στους διάφορους τομείς» 

(SEC(2010)1143), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη των 

αποτελεσμάτων – Εφαρμόζοντας το κοινοτικό δίκαιο» (COM(2007)0502), 

                                                 
1 ΕΕ C 187 E της 27.7.2008, σ. 80.  



– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009 σχετικά με μέτρα για 

τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς1, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με 

την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti προς την Επιτροπή για την 

αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με μια ενιαία αγορά για 

τους καταναλωτές και τους πολίτες2, 

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς αριθ. 21 (2010), και τα 

ψηφίσματά του της 9ης Μαρτίου 20103 και της 23ης Σεπτεμβρίου 20084 σχετικά με τον 

πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 258 έως 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 10 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και της Επιτροπής Αναφορών (Α7-0310/2012), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο «Η ενιαία αγορά μέσα από τον φακό των ανθρώπων: 

μια φωτογραφία των 20 βασικών αιτιών ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» επιβεβαιώνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των προσδοκιών 

και της πραγματικότητας στην ενιαία αγορά· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται υπέρμετρα εμπόδια που δεν 

επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς από τους Ευρωπαίους, 

αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καλλιέργεια της αίσθησης ότι ανήκουν στην ίδια 

κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη ούτως ώστε να μπορέσουν οι ευρωπαίοι πολίτες να απολαύουν 

πλήρως του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και των οφελών που απορρέουν 

από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και 

κοινωνικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη, απαιτείται η άρση των εμποδίων και η 

ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καινοτομία, στην 
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ανάπτυξη, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά, καθώς και ότι η εμβάθυνση της 

ενιαίας αγοράς συνεπάγεται οφέλη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες εφόσον συμβάλλει 

στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της ενιαίας αγοράς για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των στόχων της βιώσιμης, έξυπνης και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και ότι, προκειμένου να ανακάμψει η ενιαία αγορά, το 

νέο μοντέλο πολιτικής σκέψης πρέπει να έχει ως γνώμονα τους πολίτες, τους 

καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες 

δυσκολίες και περίπλοκες μεροληπτικές απαιτήσεις, τις οποίες επιβάλλουν οι τράπεζες 

για το άνοιγμα λογαριασμού, με αποτέλεσμα 30 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών να μην 

διαθέτουν ακόμη τραπεζικό λογαριασμό και, ως εκ τούτου, να παρεμποδίζεται η 

κινητικότητά τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του 

Ευρωβαρόμετρου, το 29% των καταναλωτών που ερωτήθηκαν δυσκολεύονται να 

συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές που αφορούν τον τρεχούμενο λογαριασμό τους και 

δεν είναι συνεπώς σε θέση να επιλέξουν το πιο κατάλληλο για τις ανάγκες τους είδος 

λογαριασμού· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 30% των ευρωπαίων πολιτών αγνοούν ότι 

δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό καθώς και επιστροφής των 

σχετικών δαπανών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μόνο ένας στους τρεις ευρωπαίους 

πολίτες γνωρίζει ότι οφείλει να παίρνει μαζί του την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 

ασθενείας του κατά τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό και ότι η συγκεκριμένη κάρτα 

είναι απαραίτητη για βραχυπρόθεσμες μετακινήσεις, παραδείγματος χάριν για διακοπές, 

επαγγελματικά ταξίδια ή σπουδές σε άλλη χώρα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της ΕΕ και ότι η Ένωση έχει εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης τύπου και 

εναρμονισμένο σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, ως εκ τούτου, η αγορά ενός αυτοκινήτου ή η μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος 

έχει σημαντικά διευκολυνθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που 

εγκαθίστανται σε άλλα κράτη μέλη, στα οποία σκοπεύουν να μεταφέρουν και το 

αυτοκίνητό τους, αντιμετωπίζουν επαχθείς και περίπλοκες διαδικασίες, καθώς οφείλουν 

να υποβάλουν έγγραφα που δεν υπάρχουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους και να 

καταβάλουν επιπρόσθετα τέλη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που 

σκοπεύουν να αγοράσουν αυτοκίνητο σε άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζουν 

παρεμφερείς δυσκολίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δέχεται πολλές 

καταγγελίες από πολίτες που συχνά υπόκεινται σε περίπλοκες διατυπώσεις, που 

σχετίζονται με την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για τα οχήματά τους σε άλλο κράτος 

μέλος και τις σχετικές πρόσθετες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγχρόνως, η Ένωση 

και τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να 

εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με ψευδή πιστοποιητικά κυκλοφορίας για κλεμμένα 

οχήματα, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών παρέχουν 

ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους πολίτες και, ως εκ τούτου, διευκολύνουν την 

κινητικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάλλουν στη 



δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους μεταφορείς τόσο στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τύπου μέσων μεταφοράς όσο και μεταξύ διαφορετικών τύπων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των 

δικαιωμάτων των επιβατών θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές 

προστασίας του καταναλωτή για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων εμπορικών 

πρακτικών όπως οι πρόσθετες χρεώσεις καθώς και για την κάλυψη σε περιπτώσεις 

χρεοκοπίας ή αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η 

Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά σε νέα πολυτροπικά πρότυπα 

κινητικότητας, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των ρυθμιστικών και φυσικών φραγμών στη 

δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά τις 

εμπορευματικές μεταφορές, θα ενίσχυε την ανάπτυξη στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 62% των ευρωπαίων καταναλωτών θα επιθυμούσαν να 

στραφούν σε νέο προμηθευτή ενέργειας και να μεταβούν σε φθηνότερα τιμολόγια, αλλά 

η ελευθερία επιλογής τους περιορίζεται λόγω της έλλειψης ξεκάθαρων και συγκρίσιμων 

πληροφοριών και των εμποδίων στη διακοπή των υπαρχουσών συμβάσεών τους για την 

παροχή ενέργειας· υπενθυμίζει ότι με την εν λόγω την αλλαγή θα εξοικονομούνταν 

100 EUR ανά καταναλωτή, δηλαδή 13 εκατομμύρια EUR σε ολόκληρη την Ευρώπη· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των κινητών 

τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά την περιαγωγή, θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από 

τους ευρωπαίους πολίτες· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 26% των ευρωπαίων καταναλωτών που ερωτήθηκαν έχουν 

αντιμετωπίσει προβλήματα με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου· λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη ότι η διαδικασία μετάβασης από έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σε έναν 

άλλον είναι περίπλοκη και δαπανηρή, και ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν συχνά 

κακή ποιότητα υπηρεσιών και άνιση επιβολή των εθνικών κανόνων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα των 

καταναλωτών, η εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και οι δυσκολίες σε σχέση με την 

επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των διασυνοριακών αγορών έχουν προκαλέσει την 

καχυποψία των καταναλωτών όσον αφορά τις αγορές στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να 

μην διαθέτει η ΕΕ πραγματική ψηφιακή αγορά στην υπηρεσία των πολιτών και των 

επιχειρήσεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα των 

ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών (CEC), διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες 

καταγγελίες καταναλωτών (59%) αφορούν διαδικτυακές αγορές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις, τόσο οι ανάδοχες όσο και οι υπεργολαβικές, 

συνεχίζουν να συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στις δημόσιες 

συμβάσεις σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως λόγω των διαφορετικών εθνικών πρακτικών στον 

τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των περίπλοκων διοικητικών απαιτήσεων που ισχύουν 

σε ορισμένα κράτη μέλη καθώς και των υφιστάμενων γλωσσικών εμποδίων· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά 

την τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποκτά βαρύνουσα σημασία τόσο για την επιβίωση 

και την ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και για την ενίσχυση της συνολικής 

επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη· 



ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες των ατόμων 

με αναπηρία, ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά, μέσω της 

ανάληψης συντονισμένων δράσεων οι οποίες θα επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να 

έχουν πλήρη πρόσβαση στο νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις διεθνείς 

κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου 

ιστού1 και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία η οποία ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα2· 

I.  Εισαγωγή 

1. χαιρετίζει την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Η Ενιαία 

Αγορά μέσα από το φακό των ανθρώπων: φωτογραφία των 20 σημαντικότερων αιτιών 

ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία 

της ενιαίας αγοράς», το οποίο αποτελεί συνέχεια του ψηφίσματος του ΕΚ της 20ης 

Μαΐου 2010 σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και 

τους πολίτες· 

2. συγχαίρει την Επιτροπή για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις 

δυσκολίες και τις ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων κατά την άσκηση των 

δικαιωμάτων που τους παρέχονται από την ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι το έγγραφο 

εργασίας θα έπρεπε να παρέχει πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες· 

3. είναι πεπεισμένο ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι αναγκαία για την 

οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 

παρουσιάσει συγκεκριμένες δράσεις και εφικτές προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που εντοπίζονται στους 20 σημαντικότερους λόγους ανησυχίας των 

ευρωπαίων πολιτών· 

4. πιστεύει ότι, στους σημερινούς καιρούς οξείας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει 

να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των εμποδίων που παρεμβάλλονται 

στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε τομείς που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως είναι οι διασυνοριακές 

επιχειρήσεις και η επιχειρηματική δραστηριότητα, η παροχή υπηρεσιών, η κινητικότητα, 

η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η εξασφάλιση χρηματοοικονομικών γνώσεων· 

5. αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης· πιστεύει ότι, για 

τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου για την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων με την αξιοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης του 

συστήματος πληροφόρησης για την ενιαία αγορά· 

6. επικροτεί την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας, η οποία 

υποστηρίζεται από το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), στο 

πλαίσιο της οποίας τα κριτήρια της κάρτας αξιολογούνται πλέον με στόχο τη 

διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών και της εθελοντικής διασυνοριακής 

κινητικότητας στην ΕΕ· πιστεύει επιπλέον ότι το ΙΜΙ μπορεί να επιφέρει ταχύτερη 

συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους υποδοχής, 

                                                 
1 Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου 

ιστού (WCAG) 2.0. http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 
2 Βλέπε http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 



συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των χρονιζουσών αναντιστοιχιών 

στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 

7. υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων στα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να 

διέπεται από ελεύθερη βούληση και πρέπει πάντοτε να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό 

των εργασιακών δικαιωμάτων· 

8. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εμφάνιση υποτιθέμενων γραφείων ευρέσεως 

εργασίας που εξαπατούν και εκμεταλλεύονται το εργατικό δυναμικό σε ολόκληρη την 

ΕΕ, υπονομεύοντας έτσι την καλή λειτουργία της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκπονήσουν σχέδιο δράσης 

για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, για παράδειγμα, μέσω στενότερης 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας· 

9. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη 

φορολογία στην ΕΕ και να μειωθούν οι φορολογικοί φραγμοί για τους διασυνοριακούς 

εργαζομένους και εργοδότες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητά τους και να 

προωθηθούν διασυνοριακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα να 

εξαλειφθούν οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη· 

10. τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για μια κοινωνικά βάσιμη φορολογική πολιτική, που θα 

διαδραματίζει αναδιανεμητικό ρόλο και θα στοχεύει στην ανάπτυξη και θα μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα κυριότερα προβλήματα φορολογικού ανταγωνισμού, αποτελεσματικού 

ελέγχου της φορολόγησης των υπεράκτιων εταιριών, και τη διάλυση των φορολογικών 

παραδείσων που ανθούν στην Ένωση· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

ΜΜΕ που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να προτρέπει τις ΜΜΕ να προσλαμβάνουν νέους εργαζομένους 

και να ενισχύσει τα προγράμματα κινητικότητας των νέων που ευνοούν την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων τους, καθιστώντας έτσι ευκολότερη την απασχόληση και την ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας· 

13. χαιρετίζει τις περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία 

μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και 

της αποτελεσματικότητας και την παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας επιλογής για τους 

ευρωπαίους καταναλωτές. 

14. υπογραμμίζει το ρόλο του διαδικτύου στην απόδοση των επιχειρήσεων και τον ταχέως 

αυξανόμενο ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου όσον αφορά τη δημιουργία νέων αγορών, 

ανάπτυξης και νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις· τονίζει την ανάγκη να 

εξασφαλιστούν πλήρως λειτουργικά συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και 

ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

και των επιχειρήσεων στην ενιαία ψηφιακή αγορά·  ζητεί να απλουστευθούν τα 

συστήματα αδειοδότησης να δημιουργηθεί αποτελεσματικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, και να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της πειρατείας 

προϊόντων και εμπορικών ειδών· 

15. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η πολιτική της Ένωσης στον 



τομέα της ενέργειας πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 

μελών· επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι διαρθρωτικές κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των 

ευρωπαϊκών περιφερειών και να μην υπόκεινται σε επιβαρύνσεις τα κράτη μέλη· 

16. επισημαίνει ότι, με την έγκριση, το 2011, της νομοθεσίας που διέπει τα δικαιώματα των 

επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, η Ένωση διαθέτει τώρα μια 

συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων σχετικά με τα βασικά δικαιώματα των 

επιβατών που καλύπτουν όλους τους τύπους μεταφορών· 

17. εκτιμά ότι κύριος στόχος του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ είναι να παρέχει κεφάλαιο 

στην πραγματική οικονομία, κάτι που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς βασισμένης στη γνώση, η οποία θα ενισχύει την ανάπτυξη, 

τον ανταγωνισμό και τις θέσεις εργασίας· 

18. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, 

και θεωρεί ότι η θέσπιση κοινών αρχών σε επίπεδο ΕΕ, από κοινού με ευέλικτους, σαφείς 

και απλούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, θα επιτρέψει στις εταιρείες, και 

πρωτίστως στις ΜΜΕ, να αξιοποιούν καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαδικασία 

διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι είναι σημαντική η θέσπιση ενός 

συστήματος δημόσιων ηλεκτρονικών συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει 

μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα, και θα επιτρέπει την αποδοτικότερη 

χρήση δημοσίων κεφαλαίων· 

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αναβλήθηκε η νομοθετική πρόταση που 

αποσκοπούσε στην πλήρη προσβασιμότητα στους ιστότοπους του δημόσιου τομέα το 

αργότερο μέχρι το 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον χάρτη πορείας προς την 

ψηφιακή ένταξη, και ζητεί την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα 

στον παγκόσμιο ιστό (WAI), και των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα 

στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) για τις πύλες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης· 

20. εφιστά την προσοχή στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων, τα οποία 

είναι απολύτως απαραίτητα τόσο για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς όσο και για την 

αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

ευκολότερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις· 

21. επισημαίνει ότι οι διαφορές στη ρύθμιση των ηλεκτρονικών υπογραφών στα κράτη μέλη 

παραμένουν σημαντικό εμπόδιο στην ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, 

ιδιαίτερα στην παροχή των υπηρεσιών· θεωρεί ότι είναι σημαντική η θέσπιση ενιαίου 

συστήματος για την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών σε όλη την ΕΕ· 

22. τονίζει τη βαρύνουσα σημασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων για να κατοχυρωθούν η 

ασφάλεια δικαίου, ένα διαφανές τεχνικό περιβάλλον καθώς και ανοιχτές και συμβατές 

λύσεις, με βάση τις νομικές απαιτήσεις, τις εμπορικές δραστηριότητες και τα κοινά 

τεχνικά πρότυπα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή αυτής της 

πρακτικής· 

23. επισημαίνει ότι όσοι πολίτες της ΕΕ δεν διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο κράτος 

στο οποίο έχουν καταθέσει αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού, πρέπει να έχουν πρόσβαση 



στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι βασικές τραπεζικές 

υπηρεσίες διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος σε 

βασικά μέσα πληρωμών για την κατάθεση, την αποστολή ή την ανάληψη χρημάτων στην 

ενιαία αγορά, ειδικότερα σε σχέση με τη διασυνοριακή μετακίνηση· καλεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με στόχο να εξασφαλιστούν 

εύχρηστες για τον καταναλωτή διαδικασίες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε 

ολόκληρη την Ένωση· 

24. προβληματίζεται από το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ που κληρονομούν, 

συνταξιοδοτούνται ή μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό έρχονται συχνά αντιμέτωποι 

με διπλή φορολόγηση· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διόρθωση αυτής της 

κατάστασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιορίστηκε σε μια 

πρόταση σύστασης στον τομέα του φόρου κληρονομιάς· 

25. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει τους διάφορους 

κανόνες που διέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και την ανάγκη για βελτίωση των όρων 

μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ιδίως των επαγγελματικών συντάξεων, σε 

περίπτωση που οι εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότη και μετακινούνται από ένα κράτος 

μέλος σε άλλο· ζητεί, να αναθεωρηθεί κατεπειγόντως η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία· 

26. υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για την εξασφάλιση μιας πιο δίκαιης, λειτουργικής, ανταγωνιστικής και 

αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς· 

II.  Διακυβέρνηση 

27. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση της ενιαίας 

αγοράς, επικεντρωμένης στην εξεύρεση πρακτικών και χρήσιμων λύσεων για τους 

πολίτες, τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν 

πλήρως από τα πλεονεκτήματά της, χωρίς ταυτόχρονα να προκληθούν υπέρμετρες 

ρυθμίσεις· 

28. επιβεβαιώνει την ανάγκη τια την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε 

οι πολίτες να αισθάνονται ότι μετέχουν περισσότερο στα σημαντικότερα προγράμματα 

και στις καθημερινές δραστηριότητες της ΕΕ και προκειμένου η δράση της ΕΕ, όποτε 

κρίνεται αναγκαία, να είναι στοχευμένη και χρήσιμη· τονίζει ότι ο διάλογος με την 

κοινωνία των πολιτών είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά· 

29. αναγνωρίζει ότι για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει επίσης σημασία η 

προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, και υπενθυμίζει τη σύσταση του καθηγητή 

Monti στην έκθεσή του προς την Επιτροπή ότι «η κοινωνική διάσταση της εσωτερικής 

αγοράς πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής τηρώντας τη δέσμευση για πραγματικές 

«αξιολογήσεις των κοινωνικών επιπτώσεων» με βάση την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων 

μεθοδολογιών και αναβαθμισμένων στατιστικών πληροφοριών»· 

30. παρακινεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες διοικήσεις τους, απλοποιώντας 

το ρυθμιστικό πλαίσιο, και να προωθήσουν την εφαρμογή ηλεκτρονικών λειτουργικών 

δυνατοτήτων, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση· 



31. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους, προκειμένου 

να διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· 

32. χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει την ανάπτυξη των 

βάσεων δεδομένων της για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ1· 

33. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», μετατρέποντάς 

την σε πραγματική ψηφιακή «μονοαπευθυντική θυρίδα» η οποία να παρέχει στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά· καλεί τα κράτη 

μέλη να συμπληρώσουν το συντομότερο δυνατό τα εθνικά τους στοιχεία στη δικτυακή 

πύλη «Η Ευρώπη σου», να προσθέσουν συνδέσμους προς τις πύλες των εθνικών 

κυβερνήσεών τους στις αντίστοιχες ενότητες της ιστοσελίδας και να αυξήσουν τις 

παραπομπές στην πύλη «Η Ευρώπη σου» μέσω των διαδικτυακών πυλών των εθνικών 

και τοπικών αρχών τους, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των πολιτών· 

34. τονίζει τη χρησιμότητα της υπηρεσίας «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές» η οποία προσφέρει 

στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση σε εξατομικευμένες πληροφορίες· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση με σκοπό να ενισχυθεί η 

ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την τηλεφωνική υπηρεσία «Europe direct»· 

35. 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 πληροφοριών και 

βοήθειας στους πολίτες, στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες της εσωτερικής 

αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους προκειμένου να βελτιωθεί ο 

συντονισμός μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις 

προσπαθειών και πόρων· 

36. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός 

προσώπου επικοινωνίας για τους πολίτες και τους καταναλωτές μέσω των γραφείων της 

σε κάθε κράτος μέλος· πιστεύει ότι τα εν λόγω σημεία επικοινωνίας θα πρέπει να 

λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με σκοπό να διασφαλιστεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενιαίας 

εξυπηρέτησης (one-stop-shop) σε κάθε πολίτη· υποστηρίζει την άποψη ότι το εν λόγω 

κέντρο επικοινωνίας σε κάθε κράτος μέλος θα συμβάλλει πραγματικά στην καλύτερη 

πρόσβαση των πολιτών στην εσωτερική αγορά, και θα παρέχει φιλική προς τους χρήστες 

και αποτελεσματικότερη υπηρεσία που δεν θα ενημερώνει απλώς, αλλά θα γνωστοποιεί 

στο κοινό, με εύληπτο τρόπο, τις συγκεκριμένες ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική 

αγορά· πιστεύει ότι τούτο θα συνέβαλε στην αποφυγή τυχόν σύγχυσης στο μέσο πολίτη, 

στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις· 

37. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επέκταση του 

συστήματος πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, τον τρόπο συμμετοχής των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διάφορες 

διοικητικές υπηρεσίες να γνωρίζουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη 

                                                 
1 CHAP – Καταχώριση καταγγελιών και αιτήσεις για πληροφορίες. 
 EU PILOT - Επίλυση των προβλημάτων με τα κράτη μέλη. 
 NIF – Βάση των δεδομένων των παραβάσεων. 



χρήση του ΙΜΙ, και να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους λαμβάνουν κατάλληλη 

κατάρτιση· 

38. υπογραμμίζει ότι οι ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

οφείλονται σε τρία κενά, ήτοι ένα κενό σε θέματα πληροφόρησης, ένα κενό σε θέματα 

εφαρμογής και ένα νομικό κενό· πιστεύει ότι πρέπει να αναληφθεί ταυτόχρονη δράση για 

να καλυφθούν τα τρία αυτά κενά προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς· 

39. υπενθυμίζει τη σημασία των ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία, και ζητεί από την 

Επιτροπή να βελτιώσει από κοινού με τα κράτη μέλη, τη δοκιμή ΜΜΕ για να 

διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται ενιαία και με συνέπεια σε όλους τους σχετικούς τομείς 

πολιτικής και ότι ενσωματώνεται στη γενικότερη αξιολόγηση μιας πρότασης, 

προκειμένου να μειωθούν τα βασικά εμπόδια, η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 

που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ ως συμβολή στη δημιουργία πιο ευνοϊκού 

κλίματος για τις ΜΜΕ το οποίο θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, 

τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 

προβεί σε αναθεώρηση όλων των οδηγιών και κανονισμών που έχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις για τις ΜΜΕ, και να υποβάλει ως τον Ιούνιο του 2013 έκθεση που θα 

περιλαμβάνει συστάσεις· 

40. υπενθυμίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία καλεί όλες τις 

επιτροπές του να εφαρμόσουν τις αρχές της δοκιμής ΜΜΕ στις νομοθετικές εκθέσεις, 

μετά την ψήφισή τους από την αρμόδια επιτροπή και κατά την υποβολή τους για έγκριση 

στην Ολομέλεια, και επισημαίνει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής της εν λόγω απόφασης·  

41. θεωρεί ότι με την πιστή τήρηση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη 

μελλοντική νομοθεσία θα αποτραπούν περαιτέρω δυσκολίες και απογοητεύσεις για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά· 

42. επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της εστιάζοντας 

στον αντίκτυπο των κανονισμών και των οδηγιών στη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, θέτοντας στόχους για τη βελτίωση της νομοθεσίας· επισημαίνει, 

ειδικότερα, την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα μείωσης του φόρτου και πέραν του 

2012, με ένα περισσότερο φιλόδοξο και διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, και με την 

αντιστάθμιση του ρυθμιστικού φόρτου· 

43. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμευσή της να αξιολογεί κατά πόσον έχει 

πραγματική προστιθέμενη αξία η δράση σε επίπεδο ΕΕ, προτού ξεκινήσει η επεξεργασία 

των σχεδίων πρότασης· 

44. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με πρόγραμμα για την εξάλειψη των 

οικονομικών επιβαρύνσεων των ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις θα εξαιρεθούν από τους επαχθείς κανόνες, εκτός εάν υποστηριχθεί ρητά η 

ένταξή τους· 

III.  Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

45. τονίζει ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, πράγμα που αρκετά 

συχνά σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και αγνοούν πως πρέπει να λαμβάνουν τις 



απαντήσεις ή τη βοήθεια που χρειάζονται· επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού 

πληροφοριών που θα λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ευάλωτων 

ομάδων καταναλωτών· 

46. επισημαίνει ότι είναι εξίσου σημαντικό να μπορούν οι πολίτες να κοινοποιούν τους 

προβληματισμούς τους σε σχέση με την εσωτερική αγορά και να προωθούν τις προτάσεις 

τους κατά τρόπο που θα επιτρέψει να ακουστεί αποτελεσματικότερα η φωνή τους τόσο 

από την Επιτροπή όσο και από το Κοινοβούλιο· 

47. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους τεχνολογικούς πόρους για να 

ξεκινήσει διάλογο με τους πολίτες σχετικά με την ενιαία αγορά, διοργανώνοντας 

διαδραστικές εκστρατείες πληροφόρησης, δίδοντας προτεραιότητα στις 20 

σημαντικότερες αιτίες ανησυχίας, ενημερώνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, ως προς πρακτικές και συγκεκριμένες 

λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά τους, και 

ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, δίκαιης και 

ισορροπημένης αγοράς, ενώ ταυτόχρονα θα μεριμνά ιδιαίτερα για την ενίσχυση των 

ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης (ΚΕΕ)· 

48. επικροτεί τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα ΚΕΕ, τα οποία συμβάλλουν στην 

απλούστερη πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο εθνικό σημείο επαφής 

όλες τις διαδικασίες και διοικητικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασυνοριακή 

σύσταση και επέκταση μιας εταιρείας· 

49. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

χάραξη χρήσιμων στρατηγικών επικοινωνίας και μηχανισμών πληροφόρησης σε σχέση 

με την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών των πολιτών σε όλη την ΕΕ·  

50. υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών και 

οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, στις εκστρατείες πληροφόρησης, 

μεριμνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή εκστρατειών πληροφόρησης στα σχολεία και τα 

πανεπιστήμια, με στόχο τη συμμετοχή των νεότερων γενεών και την προετοιμασία τους 

για μια πιο ενεργή συμμετοχή τους ως ευρωπαίων πολιτών στα κοινά· 

51. είναι πεπεισμένο ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια εύρυθμα λειτουργούσα 

αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προωθεί μακροπρόθεσμα τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία· τονίζει 

επομένως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν πληρέστερη 

πρόσβαση σε πληροφόρηση και ανεξάρτητες συμβουλές στον τομέα αυτό, και ότι θα 

αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων· 

52. τονίζει το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των λογαριασμών 

κατανάλωσης ενέργειας, ανάλογα με τον προμηθευτή, όσον αφορά την ποσότητα και την 

ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους ευρωπαίους καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας· τονίζει, δε, ότι είναι σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές έγκαιρα 

κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση και την τιμολόγηση, προκειμένου 

να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της προτίμησής 

τους· 

53. ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας και κοινού, ολοκληρωμένου και 



εύχρηστου μορφότυπου στους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας, με ελάχιστο 

επίπεδο πληροφοριών που οφείλουν να παρέχουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά την τιμολόγηση, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να κατανοούν το 

περιεχόμενο των λογαριασμών τους σε κάθε περιοχή της ΕΕ και, συνεπώς, να 

χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια πιο οικονομικά και αποδοτικά· 

54. προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) τις 

εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, π.χ. για 

την παρακολούθηση και την ορθή διεκπεραίωση των καταγγελιών των καταναλωτών· 

ζητεί από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενεργείας (ΟΣΡΑΕ) να προτείνουν δυνατότητες βελτίωσης των εποπτικών αρμοδιοτήτων 

των ΕΡΑ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βελτίωση του συντονισμού και της 

ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής και πληροφοριών μεταξύ των ΕΡΑ και των αρμόδιων 

εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών· 

55. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, μια ψηφιακή ενιαία 

αγορά που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στο ρόλο αυτό, θα είναι ανταγωνιστική και θα 

προσφέρει υπηρεσίες στους ευρωπαίους καταναλωτές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 

και ιδίως στις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής 

ψηφιακής αγοράς συνεπάγεται κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους ευρωπαίους 

καταναλωτές εν γένει, και συγκεκριμένα για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και 

λιγότερο προσβάσιμων περιοχών και σε άτομα με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, καθώς 

και για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, και κυρίως τις ΜΜΕ, οι οποίες θα έχουν με τον τρόπο 

αυτό πρόσβαση σε νέες αγορές· 

56. υπογραμμίζει ότι, για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής 

αγοράς, πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλειας των καταναλωτών, 

διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

αξιοπιστία της ψηφιακής υπογραφής, με τη βελτίωση των μηχανισμών διευθέτησης των 

διαφορών, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας ως προς τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα πληρωμής· 

57. υπενθυμίζει την ανάγκη να καλυφθούν τα νομικά κενά στον τομέα του ενοχικού δικαίου 

και να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέσα με σκοπό την άρση των φραγμών που 

προκύπτουν από τις αποκλίσεις στις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις που 

δημιουργούν φραγμούς στο εμπόριο, πρόσθετα έξοδα συναλλαγών και νομική 

ανασφάλεια για τις επιχειρήσεις, και προκαλούν επίσης τη δυσπιστία των καταναλωτών 

έναντι της ενιαίας αγοράς· 

58. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες είναι πλήρως ενήμεροι για τα δικαιώματα τους βάσει 

της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας (EHIC) και για τις οικονομικές υποχρεώσεις 

τους όταν κάνουν χρήση υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα κράτη 

μέλη· τονίζει ότι αυτή η ενημέρωση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή 

(και να μπορεί να διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή) καθώς και προσιτή σε πολίτες με 

αναπηρία· 

59. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι της EHIC θα παραλαμβάνουν 

την κάρτα κατόπιν αίτησης, και ότι οποιαδήποτε κακή εφαρμογή των κανόνων θα 

διορθώνεται χωρίς καθυστερήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με οποιαδήποτε πρόσθετη ασφάλιση ή άλλη ενέργεια που τυχόν κρίνεται 



απαραίτητη ώστε οι πολίτες να δικαιούνται την ίδια υγειονομική περίθαλψη στο 

εξωτερικό με εκείνη που απολαμβάνουν στη χώρα τους· 

60. προτρέπει τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διοικητικές 

διαδικασίες που απαιτούνται για την επιστροφή εξόδων σε περίπτωση περίθαλψης στο 

εξωτερικό, και να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης 

ασθενείας τους παρέχουν επαρκή προστασία για τους διακινούμενους πολίτες· 

61. υπογραμμίζει την έλλειψη ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και του λοιπού 

προσωπικού της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης σχετικά με τις υπάρχουσες 

δυνατότητες κινητικότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς· τονίζει ότι η 

κινητικότητα των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού στην 

Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο θα συμβάλει στη δημιουργία πιο εκσυγχρονισμένων και 

αποτελεσματικών διοικήσεων στα κράτη μέλη, πράγμα που είναι θεμελιώδους σημασίας 

για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ, και επιτρέπει επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών· 

IV.  Νομοθεσία/Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

62. τονίζει ότι η επιτυχία του δικαίου της ΕΕ εξαρτάται πάντα από την εφαρμογή και τη 

μεταφορά του σε εύλογο χρονικό διάστημα στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών· 

θεωρεί σημαντικό τον τακτικό, επιμελή και αποτελεσματικό έλεγχο στον συγκεκριμένο 

τομέα, και καλεί την Επιτροπή να παρέμβει σε περίπτωση αδυναμιών κατά την 

εφαρμογή, καθώς και να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο για το εν 

λόγω θέμα· 

63. αναγνωρίζει ότι, μολονότι έχει μειωθεί ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που 

έχει κινήσει η Επιτροπή, στα τέλη του 2010 εκκρεμούσαν ακόμη περίπου 2 100 τέτοιου 

είδους διαδικασίες· 

64. λαμβάνει υπόψη το μεγάλο 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 πορίσματα και τα 

αποτελέσματα των αναφορών που έχουν υποβληθεί στην εν λόγω επιτροπή· τονίζει ότι η 

διαδικασία υποβολής αναφορών πρέπει να αξιοποιείται καλύτερα ώστε να βελτιωθούν οι 

νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ, ιδίως σε ότι αφορά τα νομοθετικά μέσα προσφυγής για 

την αντιμετώπιση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο και την επιβολή των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών· 

65. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, κατά προτεραιότητα, για την ορθή και έγκαιρη 

μεταφορά της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και να μειώσουν τα επίπεδα μη 

συμμόρφωσης· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικό έλεγχο 

επιδόσεων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της εθνικής νομοθετικής διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των οικείων προτύπων στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς· 

66. υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες διασυνοριακής επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να γίνουν 

λιγότερο γραφειοκρατικές και επαχθείς για τις επιχειρήσεις. υπογραμμίζει επίσης ότι 

πρέπει να αυξηθεί η πρόσβαση σε διασυνοριακή χρηματοδότηση επιχειρηματικών 

κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εφόσον εντοπίστηκαν νομοθετικά 



και εφαρμοστικά κενά στην νομοθεσία περί ενιαίας αγοράς, να εντείνουν τις προσπάθειες 

τους ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα αναφορικά με 

ζητήματα κοινωνικής προστασίας· 

67. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει μνεία του εκάστοτε τομέα δραστηριότητας 

καθώς και του αντίκτυπού του στην ενιαία αγορά όταν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει 

λόγω μη ορθής μεταφοράς, ή μη μεταφοράς, της νομοθεσίας της ΕΕ· 

68. προτρέπει την Επιτροπή, όσον αφορά τις διαδικασίες για παράβαση, να αξιοποιήσει 

πλήρως τις τροποποιήσεις που εισάγει το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ· 

69. υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλοποιήσει τη δυνατότητα 

διασυνοριακής μεταφοράς των οχημάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 

πλήρως τις αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων σε άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τα οχήματα 

(συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων με σύστημα οδήγησης στα δεξιά) που 

συμμορφούνται με το σχετικό σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ πρέπει να είναι επιλέξιμα 

για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη· επιπλέον καλεί την Επιτροπή να 

αυξήσει την ασφάλεια των εναρμονισμένων πιστοποιητικών άδειας κυκλοφορίας με 

στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας σε κλεμμένα 

οχήματα με παραποιημένα πιστοποιητικά κυκλοφορίας· 

70. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους κανόνες και πρακτικές 

των κρατών μελών που εισάγουν διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και δεν 

συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κινήσει χωρίς καθυστέρηση τις 

κατάλληλες διαδικασίες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· καλεί επίσης την Επιτροπή να 

μην ανεχθεί άλλες μορφές μεροληπτικών ή αδικαιολόγητων πρακτικών, ελέγχων ή 

απαιτήσεων που παρεμποδίζουν τους ευρωπαίους εργαζόμενους και εργοδότες κατά την 

άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ· 

71. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο πρέπει 

να μπορούν να ασκούν οι εργαζόμενοι χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας μεταξύ 

εργαζομένων των κρατών μελών σε σχέση με την απασχόληση, τις αποδοχές και λοιπές 

συνθήκες εργασίας και απασχόλησης· πιστεύει ότι, για να διασφαλιστεί αυτή η 

ελευθερία, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί καταλλήλως, θα πρέπει να 

εφαρμόζονται επαρκείς μηχανισμοί επανόρθωσης, και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόζουν αυστηρώς τους σχετικούς κανόνες ΕΕ· 

72. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τόσο την μεταφορά όσο και την 

αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στα κράτη μέλη, και να παρεμβαίνει 

σε περίπτωση που παρατηρηθούν τυχόν παρατυπίες· καλεί τα κράτη μέλη και το 

Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στην επείγουσα έγκριση της πρότασης οδηγίας για 

την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· 

73. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και εξασφάλισης επαρκούς 

προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων της ΕΕ χωρίς καμία μορφή διακρίσεων· 

ζητεί να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η μεταφορά και η εφαρμογή της οδηγίας 

σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 

εταίρους· επικροτεί τα σχετικά συμπεράσματα του φόρουμ για την ενιαία αγορά· 



74. υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και αποτελεί γερό θεμέλιο για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά 

ενέργειας, αλλά ότι, δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφερθεί δεόντως στην εθνική νομοθεσία 

σε διάφορα κράτη μέλη· 

75. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την τρίτη δέσμη μέτρων για την 

ενέργεια και τη λοιπή σχετική νομοθεσία της ΕΕ, τηρώντας τις συμφωνημένες 

προθεσμίες· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε δυναμική παρακολούθηση της 

μεταφοράς των εν λόγω κανονισμών στις εθνικές νομοθεσίες· 

76. παρακινεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προάγει τις βέλτιστες πρακτικές στο θέμα της 

μεταφοράς της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά· 

77. υπογραμμίζει ότι η συνεκτική και εναρμονισμένη εφαρμογή και επιβολή των απαιτήσεων 

προστασίας των επιβατών σε όλη την Ένωση είναι θεμελιώδους σημασίας για τους 

πολίτες που ταξιδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με μειωμένη κινητικότητα, 

καθώς και για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στους επιχειρηματίες του 

τομέα των μεταφορών· αναγνωρίζει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν κατά τη 

μετακίνησή τους συχνούς φραγμούς και εμπόδια, που τους στερούν πολλές δυνατότητες 

της ενιαίας αγοράς, καλεί, δε, την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το 

ζήτημα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών· 

78. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμόζεται σωστά η 

νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, να ενημερώνονται οι 

ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ και, ιδίως, να 

διασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτά· 

79. τονίζει την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις· σημειώνει ότι, παρά τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

έγγραφο εργασίας, για πολλούς από τους εντοπισθέντες προβληματικούς τομείς έχουν 

διεξαχθεί προσφάτως αξιολογήσεις επιπτώσεων και έχουν υποβληθεί προτάσεις από την 

Επιτροπή· είναι πεπεισμένο ότι, όπου προτείνεται η λήψη μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να 

παράσχει αξιόπιστα και συνεκτικά αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της πολιτικής που 

επιλέχθηκε στη νομοθετική πρόταση· καλεί το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση των 

σχεδίων προτάσεων, να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ακρίβεια και την πειστικότητα των 

αξιολογήσεων των επιπτώσεων που έχει διεξαγάγει η Επιτροπή έτσι ώστε η νομοθεσία 

που θα θεσπιστεί να ανταποκρίνεται εξίσου στις ανάγκες των πολιτών και των 

επιχειρήσεων· 

80. θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων και την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διασύνδεση 

των μητρώων επιχειρήσεων που επιτεύχθηκε πρόσφατα1· εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη 

διασυνοριακή διοικητική συνεργασία και τη βελτιωμένη διαδικτύωση μέσω κομβικών 

πλατφορμών· επικροτεί ανάλογες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως, λ.χ., αυτές για τη 

δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κοινοποίησης των δεδομένων κοινωνικής 

ασφάλισης μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 

81. τονίζει ότι η διασυνοριακή επιβολή και αναγνώριση των αποφάσεων, και των έννομων 

                                                 
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2012 (Κείμενα που 

εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0033). 



αποτελεσμάτων των εγγράφων είναι καίριας σημασίας για την κινητικότητα εντός της 

εσωτερικής αγοράς· ευελπιστεί στην έγκαιρη εφαρμογή του κανονισμού περί των 

δικαιωμάτων κληρονομικής διαδοχής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί, με βάση την 

Πράσινη Βίβλο του 20101 και τις διαβουλεύσεις του 2011, τη συνέχιση των εργασιών της 

Επιτροπής για την αναγνώριση των έννομων αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών 

προσωπικής κατάστασης, και προσβλέπει στις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται 

για το 2013· 

82. υπενθυμίζει τον στόχο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, και πιστεύει ότι η Επιτροπή, το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για τη 

βελτίωση της στρατηγικής για την έξυπνη νομοθεσία·  

83. στηρίζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος του 

ρυθμιστικού φόρτου· προς αυτήν την κατεύθυνση, υπενθυμίζει την προγενέστερη 

δέσμευση του Κοινοβουλίου να ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει τα αντίστοιχα 

αντισταθμιστικά μέσα όταν προτείνει τη θέσπιση νέας νομοθεσίας· υπενθυμίζει, 

επιπλέον, το αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με την επέκταση του προγράμματος για 

τη μείωση του διοικητικού φόρτου και, συνεπώς, αναμένει προτάσεις για τη μείωση του 

διοικητικού φόρτου και των ρυθμιστικών εμποδίων, δεδομένου ότι θα λαμβάνουν υπόψη 

πολλούς από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων 

σχετικά με την ενιαία αγορά· 

84. υπογραμμίζει ότι, παρά την απλούστευση της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού 

φόρτου όσον αφορά τη χρήση των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς από τις 

επιχειρήσεις, πρέπει γενικά να διασφαλίζονται οι διατάξεις ασφάλειας και υγείας που 

προστατεύουν καταναλωτές και εργαζομένους· 

85. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σε δοκιμαστικό 

έλεγχο ηλεκτρονικού εμπορίου· 

V. Συστάσεις 

86. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το έγγραφό της για τις 20 σημαντικότερες αιτίες 

ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία 

της ενιαίας αγοράς μετά από δύο χρόνια και να το επικαιροποιήσει· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα για κάθε προβαλλόμενη αιτία ανησυχίας, και να 

προσδιορίσει ποιοι παράγοντες είναι αρμόδιοι για την παροχή λύσεων σε σχέση με κάθε 

ένα από τα βαθύτερα αίτια που εντοπίζονται· 

87. 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 

περίπτωση πλημμελούς μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών 

μελών, η διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και η επανεξέταση 

ανεπαρκούς νομοθεσίας· 

88. παρακινεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, το έγγραφο για 

τις «δώδεκα νέες δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης» – «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη»· 

                                                 
1 COM(2010)0747. 



89. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των 

Πολιτών 2013, να εστιάσουν τις εκστρατείες ενημέρωσής τους στις ανησυχίες που 

σχετίζονται με τα δικαιώματα βάσει ιθαγένειας της ΕΕ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία επιλογής που εφαρμόζεται στην έκθεση, αντικατοπτρίζουν πλήρως τα 

ζητήματα που απασχολούν κατά κύριο λόγο τους πολίτες της ΕΕ στην καθημερινότητά 

τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· 

90. 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 απομάκρυνση 

τον κινδύνου αποσύνδεσης των προβλημάτων από τις λύσεις. 

91. παρακινεί την Επιτροπή να ξεκινήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές 

και τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, περιοδικές 

ευρωπαϊκές εκστρατείες πληροφόρησης στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα 

ενημέρωσης, καθώς και διαδραστικές εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να ενισχυθεί 

ο διάλογος με τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, για τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τα μέρη όπου μπορούν να λάβουν πληροφόρηση 

ή βοήθεια για να επιλύσουν τα προβλήματά τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 

και να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των εν λόγω εκστρατειών 

πληροφόρησης· 

92. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ύπαρξη αποτελεσματικής διασύνδεσης 

μεταξύ των υφιστάμενων μέσων, όπως του SOLVIT, του Πίνακα Επιδόσεων της 

Εσωτερικής Αγοράς, του Συστήματος Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς, της 

υπηρεσίας «Η Ευρώπη σου Συμβουλές» και της πύλης «Η Ευρώπη σου» προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχεται η κατάλληλη και έγκαιρη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στην εθνική 

νομοθεσία· 

93. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος EURES και της αποτελεσματικής 

διασύνδεσής του με τα εθνικά συστήματα ευρέσεως εργασίας, ως ένα από τα μέσα 

καταπολέμησης της ανεργίας στην ΕΕ, και την αντιμετώπιση του φαινομένου αδυναμίας 

να καλυφθούν θέσεις απασχόλησης λόγω έλλειψης υποψηφίων με αντίστοιχα προσόντα· 

94. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους τομείς στους οποίους η κοινοτική νομοθεσία 

επιτυγχάνει συγχρόνως τόσο τον στόχο της απλούστευσης και της άμεσης εφαρμογής εκ 

μέρους των κρατών μελών όσο και τους στόχους της ενιαίας αγοράς·  

95. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει επειγόντως μέτρα που θα αποσκοπούν στην 

υπερνίκηση των ανισορροπιών στις υποδομές ενέργειας που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 

96. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της 

διαφάνειας και της αξιοπιστίας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση των 

διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την 

εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και τη συμβολή σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία ενώ 

ταυτόχρονα θα ενισχύεται το κλίμα εμπιστοσύνης· 

97. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη συμμόρφωσή τους με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, να διεξαγάγουν μελέτες για 



να διασφαλιστεί η συνέχεια της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες 

που μετακινούνται εντός της ΕΕ καθώς και η ίση μεταχείριση με τους υπηκόους, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη ένα σύστημα προαιρετικής, εθελοντικής και μεταφερτής 

κοινωνικής ασφάλισης, συμπληρωματικό ως προς το γενικό σύστημα, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, προκειμένου να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής· οι παλαιότερες απόψεις σχετικά με το 28ο καθεστώς για τα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να συμπεριληφθούν στις μελέτες· 

98. προτρέπει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απλοποίηση των 

πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών τους και να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι, οι 

εργοδότες και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διασυνοριακή απασχόληση, έχουν 

πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σχετικά με 

την απασχόλησή τους, όπως κοινωνική ασφάλιση, μεταξύ άλλων προστασία των 

ανέργων, υγειονομική περίθαλψη και κανόνες φορολόγησης· θεωρεί ότι οι εν λόγω 

πληροφορίες πρέπει να διατίθενται, ει δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή, πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά την εμπειρία κινητικότητας· 

99. παροτρύνει την Επιτροπή να εδραιώσει ένα κεντρικό σημείο συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, 

με στόχο την καταγραφή των προβληματισμών μετακινούμενων εργαζόμενων, 

εργοδοτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να επινοούνται λύσεις μεταξύ των 

κρατών μελών και να προλαμβάνονται προβλήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις της 

μετακινούμενης απασχόλησης, περιλαμβανομένης της απόσπασης εργαζομένων· 

100. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας υπηκόων της ΕΕ που 

προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ, ως πελάτες καλής πίστεως, καθ' όλη τη διάρκεια των 

διοικητικών διαδικασιών τις οποίες πρέπει να διεκπεραιώνουν· 

101. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους 

πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ, μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να 

χειρίζονται τα εργασιακά και τα σχετικά με την κατοικία τους διοικητικά ζητήματα και 

να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από έναν ενιαίο τόπο στη 

χώρα υποδοχής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να διεκπεραιώνουν και να 

διαχειρίζονται διοικητικές διαδικασίες ηλεκτρονικά, ώστε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών που μετακινούνται εντός ΕΕ· 

102. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, σε λογική τιμή, ούτως ώστε να αυξηθεί η 

κινητικότητα· 

103. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης, συνυπολογίζοντας τις αρχές της οικουμενικότητας, της πρόσβασης σε 

ποιοτική περίθαλψη, της ισότητας και της αλληλεγγύης· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, επιπροσθέτως, να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη 

του στόχου της ευρείας χρήσης της τηλεϊατρικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

υγείας έως το 2020· υποστηρίζει επιπλέον τα δοκιμαστικά προγράμματα που αποσκοπούν 

στην παροχή προς τους πολίτες της ΕΕ ασφαλούς διαδικτυακής πρόσβασης στα ιατρικά 

τους δεδομένα και στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των αρχείων των ασθενών, 



παρέχοντας έτσι στους ασθενείς αδιάλειπτη περίθαλψη· 

104. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μία νομοθετική πρόταση σχετικά με τους τεχνικούς 

ελέγχους των μηχανοκίνητων οχημάτων, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για 

τους πολίτες και τις βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη δυναμική ανάπτυξη των 

μεθόδων ελέγχου και του περιεχομένου της δοκιμής και την ταυτόχρονη εγγύηση του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου οδικής ασφάλειας· 

105. ζητεί την αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών επί τη 

βάσει κοινών ορισμών και συγκρίσιμων κανόνων για τη δοκιμασία οδήγησης κατά την 

μεταφορά οχήματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο· προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής 

τράπεζας δεδομένων, για τη συγκεντρώνει τεχνικών δεδομένων για όλα τα οχήματα, 

προκειμένου να επιτρέπεται η συγκρισιμότητα σε όλη την Ευρώπη και να διευκολύνεται 

η διασυνοριακή άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 

ελαχιστοποιήσουν το οικονομικό κόστος που έχει για τους πολίτες η διασυνοριακή 

έκδοση αδείας κυκλοφορίας οχήματος, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά έξοδα μέσω 

μιας κοινής προσέγγισης· 

106. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυστηρότερη επιβολή της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών μεταφορών και των υπηρεσιών, προϊόντων και 

συστημάτων κινητικότητας, όπως αυτά που υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για τα 

συστήματα διοδίων ή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 

Κυκλοφορίας (ERTMS), παράλληλα με ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης, 

επιβολής τιμών και έκδοσης εισιτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της δημόσιας 

και διατροπικής κινητικότητας· 

107. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης 

για τη σύσταση και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, και ειδικότερα εκείνων που 

στοχεύουν να δραστηριοποιηθούν σε διασυνοριακό επίπεδο· 

108. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την ίδρυση καινοτόμων 

επιχειρήσεων όσον αφορά τις ευκαιρίες για επενδύσεις με την εξάλειψη των εμποδίων 

στα οποία προσκρούει η ανάδυση αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε 

επίπεδο ΕΕ· 

109. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στην απλούστευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

στις πληροφορίες, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές και τη δημιουργία υπηρεσιών 

ενιαίας εξυπηρέτησης («one-stop shops»), όπου οι ΜΜΕ θα μπορούν να υποβάλλουν 

αιτήσεις για ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 

λόγω υπηρεσίες θα προσδώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία εάν συσταθούν στο 

πλαίσιο των ήδη υφισταμένων δημοσίων διοικήσεων χωρίς να επιβάλλουν, κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, πρόσθετες επιβαρύνσεις στον φορολογούμενο πολίτη· τονίζει τη σημασία των 

υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης ως αφετηρίας θεμελιώδους σημασίας για την 

προσέλκυση και την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και 

της ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα που αποσκοπούν στην 

περαιτέρω απλοποίηση και διαφάνεια των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών 

χρηματοδοτικών πλαισίων· προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

ΜΜΕ σε κονδύλια απλοποιώντας τους κανόνες υποβολής δεδομένων και να προωθήσουν 

τη διαδικτυακή καταγραφή σε αρχεία δεδομένων για πιστοποιητικά και άλλα 

δικαιολογητικά έγγραφα· 



110. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμφωνιών που θα 

επιτρέπουν στις ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και να 

προωθούν εμπορικά τις ιδέες τους, παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και 

μειώνοντας τη γραφειοκρατία· 

111. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νομοθετική πρόταση για την καλύτερη προστασία των 

επιβατών σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών, για παράδειγμα μέσω 

υποχρεωτικής ασφάλισης για τις αεροπορικές εταιρείες ή δημιουργίας ταμείου 

εγγυήσεων· 

112. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους ταξιδιώτες 

να κάνουν κράτηση και να αγοράζουν εισιτήρια για πολυτροπικά ταξίδια εντός της ΕΕ, 

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις του τομέα μεταφορών να 

αναλάβουν δράση για την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου, πολυτροπικού συστήματος 

έκδοσης εισιτηρίων· 

113. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών που 

επιλέγουν τη χρήση περισσότερων του ενός τρόπων μεταφοράς, ούτως ώστε η νομοθεσία 

να μπορέσει να συμβαδίσει με τα εξελισσόμενα πολυτροπικά πρότυπα κινητικότητας. 

114. ζητεί από την Επιτροπή να αναδιαμορφώσει το σύστημα πληροφόρησης για την ενιαία 

αγορά (ΙΜΙ), επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του και βελτιώνοντας τη λειτουργία της 

διοικητικής συνεργασίας, και να επανεξετάσει το πρόγραμμα SOLVIT, προσδίδοντάς του 

νέο πλαίσιο και τα ενδεδειγμένα μέσα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα κέντρα διαθέτουν επαρκές και πεπειραμένο 

προσωπικό που θα είναι σε θέση να χειριστεί με επιτυχία τα αιτήματα που δέχεται· 

115. απευθύνει εκ νέου έκκληση στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της εκμάθησης ξένων 

γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, τη λειτουργία συστήματος αναγνώρισης της επίσημης 

και ανεπίσημης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και των 

δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος, και για την εξασφάλιση του 

καλύτερου συντονισμού της εκπαίδευσης αυτής με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μελλοντικά ένα εργατικό δυναμικό με συγκρίσιμα 

προσόντα τα οποία θα είναι επωφελή για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θα 

ενισχύσουν τα επίπεδα παραγωγικότητας· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ισοτιμία μεταξύ των εθνικών συστημάτων 

πιστοποίησης μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων· 

116. θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να δηλώνουν, σε παράρτημα των πτυχίων 

που χορηγούν, με ποιον τρόπο μπορούν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα εθνικά 

τους πτυχία με τα αντίστοιχα πτυχία άλλων κρατών μελών, και κυρίως με εκείνα των 

γειτονικών χωρών· 

117. τονίζει την επιτυχία της διαδικασίας αυτόματης αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στην 

οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και ζητεί να 

αξιολογείται η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής της σε περισσότερα επαγγέλματα· 

118. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν 

πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής και να χρησιμοποιήσουν 

τους λαμβανόμενους πόρους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την 

περαιτέρω στήριξη των ΜΜΕ· 



119. επισημαίνει τις θετικές εμπειρίες που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου οι 

απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας που τίθενται στις εταιρείες ενέργειας έχουν επιφέρει 

πολλά θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι η βιομηχανία διευρύνει 

τη χρήση ευφυών μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των καταναλωτών· 

120. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού 

προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

ο 

ο ο 

121. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 

 


