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ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Εφαρµογή του νοµικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς
•  Το µέσο έλλειµµα µεταφοράς µειώθηκε σε 2% από την έκδοση του Μαΐου του πίνακα
αποτελεσµάτων. Ωστόσο, το 10% των οδηγιών δεν έχει ακόµα µεταφερθεί από όλα τα κράτη
µέλη.

•  Η Φιλανδία, η ∆ανία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία καλύπτουν το στόχο
ελλείµµατος 1,5% που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την άνοιξη του 2002.

•  Η Φιλανδία και η Ελλάδα έχουν σηµειώσει τη µεγαλύτερη πρόοδο από το Μάιο. Αντίθετα, το
ΗΒ, η Γαλλία και η Γερµανία δεν έχουν σηµειώσει την αναµενόµενη πρόοδο.

•  Το µέσο έλλειµµα στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής είναι 5,4%. Η Αυστρία και το Βέλγιο
έχουν διψήφια ελλείµµατα. Το µέσο έλλειµµα στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι 6,2% και
τις χειρότερες επιδόσεις σηµειώνουν η Γαλλία, η Γερµανία, η Ισπανία και το ΗΒ.

•  Ο αριθµός των διαδικασιών επί παραβάσει της εσωτερικής αγοράς ανέρχεται σε περίπου
1500. Στη Γαλλία και την Ιταλία αναλογεί σχεδόν το 30% όλων των περιπτώσεων.

•  Μόνο το ένα τρίτο περίπου των περιπτώσεων παραβάσεων διευθετείται σε αρχικό στάδιο.
Στον τοµέα αυτόν υστερούν όλα τα κράτη µέλη. Όταν οι υποθέσεις παραπέµπονται στο
∆ικαστήριο, απαιτούνται αρκετά χρόνια για τη διεκπεραίωσή τους. Το Βέλγιο είναι το κράτος
µέλος που παραλείπει συχνότερα να εκτελέσει τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου.

•  Εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήµατα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως για
τα προϊόντα δοµικών κατασκευών και τα µηχανήµατα. Για την έγκριση προτύπων µπορεί να
χρειαστούν µέχρι και 8 έτη.

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
•  Το 63% των δράσεων στόχων στης στρατηγικής για την εσωτερική αγορά που προβλέπεται
να υλοποιηθούν έως τα τέλη του 2001 θα ολοκληρωθούν εγκαίρως. Το αποτέλεσµα αυτό
είναι καλύτερο από το αντίστοιχο του 2000, αλλά παραµένει απογοητευτικό.

•  Ο νέος δείκτης για την εσωτερική αγορά καταδεικνύει σταδιακή, αλλά αργή, βελτίωση της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (από 100 το 1996 σε 105,1 το 2000)

•  Το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σηµειώνει πρόοδο, αλλά
υπολείπονται ακόµα αρκετές εργασίες.

Μελέτη για την ποιότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος της Ένωσης
•  Οι ολλανδικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο ικανοποιηµένες από την ποιότητα των
κανονιστικών ρυθµίσεων που ισχύουν για αυτές. Οι γερµανικές και οι γαλλικές επιχειρήσεις
είναι οι λιγότερο ικανοποιηµένες. Η συµµόρφωση των προϊόντων είναι το ζήτηµα που
απασχολεί περισσότερο τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον κανονιστικό τοµέα.

•  Η Επιτροπή εκτιµά ότι µπορούν να εξοικονοµηθούν 50 δισ. ευρώ µε τη βελτίωση της
ποιότητας της νοµοθεσίας

•  οι περισσότερες επιχειρήσεις, και ιδίως οι επιχειρήσεις της Γαλλίας, της Γερµανίας και της
∆ανίας, δεν έχουν διαπιστώσει ακόµη κανένα απτό αποτέλεσµα από τις προσπάθειες των
κυβερνήσεων να απλουστεύσουν τη νοµοθεσία

•  Η Φινλανδία θεωρείται ως το κράτος µέλος µε το οποίο υπάρχει η µεγαλύτερη ευκολία
διεξαγωγής εµπορικών συναλλαγών. Το αντίθετο ισχύει για το ΗΒ και την Ιταλία.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο πρώτος πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς της Επιτροπής, που
δηµοσιεύθηκε το 1997, εστιαζόταν στη µεταφορά της νοµοθεσίας για την εσωτερική
αγορά εκ µέρους των κρατών µελών, καθόσον σηµαντικές καθυστερήσεις εµπόδιζαν τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της εσωτερικής
αγοράς. Με την καταµέτρηση και τη δηµοσίευση απλώς των επιδόσεων όσον αφορά την
µεταφορά, ο πίνακας αποτελεσµάτων συνέβαλε σηµαντικά στην επίτευξη του σηµερινού
σχετικά χαµηλού ελλείµµατος µεταφοράς.

Η επιτυχία του ώθησε στην κατάρτιση πολλών άλλων πινάκων αποτελεσµάτων της ΕΕ,
οι οποίοι καλύπτουν διάφορους τοµείς από την καινοτοµία και το επιχειρηµατικό
πνεύµα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις έως τις κρατικές ενισχύσεις. Σε µια
εποχή όπου οι κυβερνήσεις ολοένα περισσότερο αξιολογούν τον αντίκτυπο των
πολιτικών τους, ένας πίνακας αποτελεσµάτων που παρουσιάζει τα δεδοµένα µε εύκολα
προσβάσιµο τρόπο µπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο.

Το µέσο έλλειµµα µεταφοράς µειώθηκε σηµαντικά από τον τελευταίο πίνακα
αποτελεσµάτων. Το αποτέλεσµα αυτό είναι ελπιδοφόρο, αλλά καθόσον µένουν µόνον 4
µήνες πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης τον
Μάρτιο του 2002, ορισµένα κράτη µέλη (ιδίως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία και το
ΗΒ) θα χρειαστούν να καταβάλουν µεγάλες προσπάθειες για να επιτύχουν το στόχο του
1,5% που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Μετά τη σηµαντική αυτή καταληκτική
ηµεροµηνία, θα είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η παρακολούθηση της διαδικασίας
µεταφοράς, ώστε το έλλειµµα να µειωθεί ακόµα περαιτέρω και να ληφθούν υπόψη οι
νέες οδηγίες που βρίσκονται υπό κατάρτιση και οι υποψήφιες για προσχώρηση στην
Ένωση χώρες.

Προτεραιότητα παραµένει η ορθή τήρηση κοινών κανόνων στο σύνολο της εσωτερικής
αγοράς. Ο µεγάλος αριθµός παραβάσεων που παρουσιάζει ο παρόν πίνακας
αποτελεσµάτων αποδεικνύει ότι τα κράτη µέλη δεν τηρούν πάντα τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τη συνθήκη. Όπως και µε το έλλειµµα µεταφοράς, είναι επιτακτική η
ανάγκη για τα κράτη µέλη να αρχίσουν να περιορίζουν αποτελεσµατικά τον αριθµό των
παραβάσεων για τις οποίες ευθύνονται.

Ο πίνακας αποτελεσµάτων εξετάζει επίσης την πρόοδο για την κάλυψη των κενών στο
νοµοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο, ιδίως όπως καθορίζεται στη στρατηγική για
την εσωτερική αγορά και στο σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Γίνεται µια πρώτη προσπάθεια µέτρησης της προόδου στην κατεύθυνση µιας καλύτερης
εσωτερικής αγοράς µε τη χρήση ενός σύνθετου δείκτη. Τέλος, ο πίνακας αποτελεσµάτων
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 4.000 ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις σχετικά µε την ποιότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος εντός του οποίου
λειτουργούν. Το κύριο συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις
θεωρούν ότι οι κανόνες είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και επαχθείς.



1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

A. Μεταφορά της νοµοθεσίας
Το νοµικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς αποτελείται από σχεδόν 1800 νοµοθετικά
µέτρα1, τα οποία από κοινού έχουν ως στόχο να προωθήσουν σε όλη την Ένωση την
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων και τη βιώσιµη και
µη πληθωριστική οικονοµική µεγέθυνση. Τα περισσότερα από τα µέτρα αυτά είναι
οδηγίες τις οποίες τα κράτη µέλη οφείλουν να µεταφέρουν στην εθνική τους νοµοθεσία
εντός προθεσµίας η οποία έχει συµφωνηθεί από κοινού.

Η καθυστέρηση µεταφοράς µπορεί να διαταράξει σοβαρά τη λειτουργία των
επιχειρήσεων και να εµποδίσει τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η εφαρµογή της κοινωνικής και της
περιβαλλοντικής πολιτικής, της πολιτικής των µεταφορών ή της αναγνώρισης των
διπλωµάτων. Όλα τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας έχουν ζητήσει από τα κράτη µέλη
να τηρήσουν πλήρως τις δεσµεύσεις τους σχετικά µε τη µεταφορά. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το Μάρτιο του 2001, κάλεσε τα κράτη µέλη να επιτύχουν
ποσοστό µεταφοράς 98,5%, δηλαδή να µειώσουν το έλλειµµα µεταφοράς κάτω από το
1,5% έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (15/16 Μαρτίου 2002). Τα κράτη
µέλη ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή και επιτάχυναν τις προσπάθειές τους ώστε να
εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τις οποίες ανέλαβαν κατά την έγκριση των οδηγιών από το
Συµβούλιο.

Σχήµα 1: Ο µέσος όρος των ελλειµµάτων µεταφοράς µειώθηκε

Σηµείωση: Το έλλειµµα µεταφοράς παρουσιάζει το ποσοστό των οδηγιών για τις οποίες δεν έχει
υπάρξει ακόµα κοινοποίηση ότι έχουν µεταφερθεί, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των
οδηγιών των οποίων η προθεσµία µεταφοράς έληξε στις 15 Οκτωβρίου 2001.

                                                          
1 1490 οδηγίες και 275 κανονισµοί θεωρούνται ότι έχουν άµεση επίδραση στη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς.
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Αξιόλογη πρόοδος προς το στόχο του 1,5%
Το σηµερινό µέσο έλλειµµα της Ένωσης ανέρχεται σε 2,0%, ενώ πριν από 6 µήνες ήταν
2,5%. Ωστόσο το ποσοστό αυτό σηµαίνει ότι υπολείπονται ακόµα 450 εθνικά µέτρα
µεταφοράς. Το µόνο αποδεκτό έλλειµµα εξακολουθεί να είναι το µηδενικό έλλειµµα,
αλλά πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι
πριν 4 χρόνια το µέσο έλλειµµα υπερέβαινε το 6%, ενώ αρκετά κράτη µέλη παρουσίαζαν
ακόµα και διψήφια ποσοστά. Βάσει των σηµερινών τάσεων, τα περισσότερα κράτη µέλη
έχουν πολλές ελπίδες να φθάσουν, ή ακόµα και να ξεπεράσουν, το στόχο του 1,5% έως
την προσεχή άνοιξη. Εφόσον ο στόχος αυτός επιτευχθεί, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα
µπορούσε κάλλιστα να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα καθορίζοντας, για παράδειγµα,
έναν ακόµα πιο φιλόδοξο στόχο, π.χ. 0,5%, ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί έως την
άνοιξη του 2003.

Σχήµα 2: 5 κράτη µέλη έχουν ήδη ελλείµµατα µεταφοράς κάτω του 1,5%

Σηµείωση: Κατάσταση στις 15 Οκτωβρίου 2001.

Η Φινλανδία ξεπέρασε τη Σουηδία και καταλαµβάνει πλέον την πρώτη θέση. Το
έλλειµµα της Σουηδίας επιδεινώθηκε αρκετά σε σχέση µε τον προηγούµενο πίνακα
αποτελεσµάτων, αλλά παραµένει κάτω του 1%. Εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση της
κατάστασης στην Ελλάδα, στις Κάτω Χώρες, στην Ιταλία και στη ∆ανία. Από την άλλη
πλευρά, οι επιδόσεις του ΗΒ, της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Πορτογαλίας, της
Γερµανίας και του Βελγίου δεν ήταν ανάλογες µε το µέγεθος της πρόκλησης. Το
Λουξεµβούργο είναι το µόνο κράτος µέλος το οποίο στην πράξη αποµακρύνθηκε από
τον στόχο. Όλα αυτά τα κράτη µέλη χρειάζονται µια ισχυρή τελική ώθηση ώστε να
πετύχουν το στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ο χρόνος επαρκεί. Η Ισλανδία και η
Νορβηγία, µέλη της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο2, κατάφεραν να

                                                          
2 Η εσωτερική αγορά καλύπτει επίσης την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία καθόσον
αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.
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περιορίσουν τα ελλείµµατά τους κατά το ήµισυ εντός 6 µηνών. Το αποτέλεσµα αυτό
οφείλεται σίγουρα στις αποφασιστικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι δύο χώρες µετά
τις απογοητευτικές επιδόσεις τους στον προηγούµενο πίνακα αποτελεσµάτων.

��το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα µπορούσε κάλλιστα να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα
καθορίζοντας, για παράδειγµα, έναν ακόµα πιο φιλόδοξο στόχο, π.χ. 0,5%, ο οποίος θα
πρέπει να επιτευχθεί έως την άνοιξη του 2003.�

Σχήµα 3: Πρόοδος σε σχέση µε τον πίνακα αποτελεσµάτων του Μαΐου

Σηµείωση: Μεταβολή του ποσοστού από τον πίνακα αποτελεσµάτων του Μαΐου του 2001. Για
παράδειγµα, το έλλειµµα µεταφοράς της Φινλανδίας µειώθηκε κατά 50%

Τα περισσότερα κράτη µέλη συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειες για την έγκαιρη
εφαρµογή πρόσφατων οδηγιών. Το µέσο έλλειµµα µεταφοράς για οδηγίες της ΕΕ που θα
τεθούν σε ισχύ το 2001 ανέρχεται σε 12%. Τις χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζουν η
Γερµανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και το ΗΒ. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν τις
καλύτερες επιδόσεις. Η µέση καθυστέρηση εφαρµογής µιας οδηγίας, µετά τη λήξη της
προθεσµίας, είναι 13 µήνες. Εάν στο χρονικό αυτό διάστηµα προσθέσουµε το µέσο
χρόνο που επιτρέπεται για την εφαρµογή της οδηγίας (έως 3 έτη), µπορούµε εύκολα να
κατανοήσουµε γιατί πολλές επιχειρήσεις διαµαρτύρονται ότι η νοµοθεσία είναι συχνά
ξεπερασµένη έως ότου τεθεί σε εφαρµογή.
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Σχήµα 4: Πολλές οδηγίες που έπρεπε να έχουν µεταφερθεί το 2000 δεν έχουν
ακόµα µεταφερθεί σχεδόν ένα έτος µετά

Σηµείωση: Ποσοστό των οδηγιών µε προθεσµία µεταφοράς το 2000, για τις οποίες δεν έχει ακόµα
κοινοποιηθεί η µεταφορά τους στις 15 Οκτωβρίου του 2001.

�Η µέση καθυστέρηση εφαρµογής µιας οδηγίας, µετά τη λήξη της προθεσµίας, είναι 13
µήνες.�

Το σχήµα 5 παρουσιάζει ένα κατάλογο ενεργειών τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουν τα
κράτη µέλη ώστε, είτε να διατηρήσουν τα σηµερινά χαµηλά τους ελλείµµατα (στην
περίπτωση εκείνων που είναι ήδη κάτω του 1,5%), είτε να επιχειρήσουν να φθάσουν το
στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Η κάλυψη της στέρησης προϋποθέτει ότι τα κράτη
µέλη όχι µόνο θα αντιµετωπίσουν το σηµερινό έλλειµµα, αλλά επίσης θα προωθήσουν
την εφαρµογή των οδηγιών, η προθεσµία για την µεταφορά των οποίων λήγει σύντοµα.
Πράγµατι, τα κράτη µέλη οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή έως τις 15 Μαρτίου
του 2002 συνολικά 822 εθνικά µέτρα εφαρµογής ώστε να επιτύχουν µηδενικό έλλειµµα.

Σχήµα 5: Συνολικός αριθµός οδηγιών που πρέπει να µεταφερθούν έως την
άνοιξη του 2002

A EL F UK B D P IRL L I NL DK E S FIN

Για µηδενικό

έλλειµµα

71 70 66 66 63 63 63 59 51 50 44 40 39 39 38

Για έλλειµµα 1.5% 48 47 43 43 40 40 40 36 28 27 21 17 16 16 15

Σηµείωση: Αριθµός των οδηγιών που πρέπει να µεταφερθούν έως τις 15 Μαρτίου 2002 (Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο Βαρκελώνης).
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Το νοµικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς παραµένει κατακερµατισµένο
Όταν τα κράτη µέλη δεν µεταφέρουν έγκαιρα τις οδηγίες, δηµιουργούν ένα κενό στο
νοµικό πλαίσιο της Κοινότητας. Αντί µιας εσωτερικής αγοράς που καλύπτει όλα τα
κράτη µέλη, το αποτέλεσµα είναι µια πολύ µικρότερη, κατακερµατισµένη εσωτερική
αγορά οι δυνατότητες της οποίας για προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της Ένωσης
και για τη δηµιουργία πλούτου παραµένουν αναξιοποίητες. Το σχήµα 6 καταδεικνύει ότι
το 10% των οδηγιών δεν έχει ακόµα µεταφερθεί σε όλα τα κράτη µέλη. Με άλλα λόγια η
εσωτερική αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί στο 90% των δυνατοτήτων της. Καθόσον η
Γερµανία, η Γαλλία και το ΗΒ � µεγάλα κράτη µέλη � είναι µεταξύ εκείνων των κρατών
που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες καθυστερήσεις µεταφοράς, η νοµική ανασφάλεια που
αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολίτες είναι σηµαντική και οι
χαµένες ευκαιρίες πολυάριθµες.

Σχήµα 6: Ο συντελεστής κατακερµατισµού µειώνεται µε αργό ρυθµό

Σηµείωση: Ο συντελεστής κατακερµατισµού είναι ο αριθµός οδηγιών που δεν έχουν ακόµα µεταφερθεί
από όλα τα κράτη µέλη, ως ποσοστό του συνόλου των οδηγιών για την εσωτερική αγορά.

�� η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί στο 90% των δυνατοτήτων της.�
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Ο κατακερµατισµός της εσωτερικής αγοράς διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε τον τοµέα.
Σε τοµείς όπως των µεταφορών ή της πολιτικής για τους καταναλωτές, άνω του 25% των
νοµοθετικών µέτρων εκκρεµεί σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Ο κατακερµατισµός
στην πολιτική των µεταφορών µπορεί να µειωθεί κατά το ήµισυ αν η Ιρλανδία και η
Φινλανδία καλύψουν την υστέρησή τους.

Σχήµα 7: Ο κερµατισµός παραµένει µεγαλύτερος στις µεταφορές

Σηµείωση: Η κατάσταση ως έχει στις 15 Οκτωβρίου του 2001. Το ποσοστό κατακερµατισµού δείχνει
τον αριθµό των οδηγιών που δεν έχουν ακόµα µεταφερθεί σε όλα τα κράτη µέλη, ως
ποσοστό του συνόλου των οδηγιών εσωτερικής αγοράς στον αντίστοιχο τοµέα.

Υπάρχουν όµως και καλά νέα. Οι δηµόσιες συµβάσεις ήταν πάντα ένας τοµέας µε
σηµαντικό κατακερµατισµό και, κατά συνέπεια, χαµηλές επιδόσεις. Το 1997, µόνο 3
κράτη µέλη είχαν µεταφέρει όλες τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις. Σήµερα, όλα
τα κράτη µέλη το έχουν πράξει3, πράγµα που αποτελεί σηµαντική πρόοδο καθόσον ο εν
λόγω τοµέας αντιπροσωπεύει άνω του 10% του ΑΕΠ.

                                                          
3 Η Ελλάδα µεταφέρει την τελευταία εκκρεµούσα οδηγία.
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B. Μεταφορά της νοµοθεσίας σε ειδικούς τοµείς
Κοινωνική πολιτική
Η εσωτερική αγορά και η κοινωνική πολιτική είναι δύο τοµείς που αλληλοεπηρεάζονται.
Τα µέτρα στον κοινωνικό τοµέα συχνά είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και συµβάλλουν στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης, µιας έννοιας
σύµφωνα µε την οποία η οικονοµική µεγέθυνση οφείλει να ενισχύει την κοινωνική
πρόοδο και να σέβεται το περιβάλλον. ∆υστυχώς, οι επιδόσεις των κρατών µελών όσον
αφορά τη µεταφορά οδηγιών κοινωνικής πολιτικής είναι χειρότερες σε σχέση µε το
σύνολο των οδηγιών για την εσωτερική αγορά. Το µέσο έλλειµµα της ΕΕ στον τοµέα της
κοινωνικής πολιτικής ανέρχεται σε 5,4%, ενώ για το σύνολο των οδηγιών είναι 2,0%.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντικός αριθµός πρόσφατων οδηγιών δεν έχουν ακόµα
µεταφερθεί4. Η Φινλανδία και η Ισπανία αξίζουν συγχαρητήρια για τις άριστες επιδόσεις
τους. Αντίθετα, το έλλειµµα της Αυστρίας και του Βελγίου είναι διψήφιο.

Σχήµα 8: Το έλλειµµα µεταφοράς στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής είναι
σηµαντικά µεγαλύτερο από το µέσο έλλειµµα για το σύνολο των
οδηγιών

Σηµείωση: Οδηγίες κοινωνικής πολιτικής που δεν έχουν ακόµα µεταφερθεί, ως ποσοστό επί του
συνόλου των οδηγιών κοινωνικής πολιτικής µε προθεσµία µεταφοράς πριν τις 15 Οκτωβρίου
του 2001.

                                                          
4 Το έλλειµµα για τις οδηγίες κοινωνικής πολιτικής για τις οποίες η προθεσµία µεταφοράς έληξε πριν
από περισσότερα από 2 έτη ανέρχεται σε 1,4%.
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Περιβαλλοντική πολιτική
Όπως η κοινωνική πολιτική, έτσι και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να συνεκτιµά τη
διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Για τη µακροπρόθεσµη επιτυχία της Ένωσης
απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε στόχο τη βιώσιµη κοινωνική,
περιβαλλοντική και οικονοµική ανάπτυξη. Η επιτυχία της Ένωσης εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από την εφαρµογή της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως
καθορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµπουργκ τον Ιούνιο του 2001. Η εν
λόγω στρατηγική αναγνωρίζει επίσης ότι η αποτελεσµατική περιβαλλοντική προστασία,
στόχος που απαιτεί υπερεθνική δράση, µπορεί να επιτευχθεί µόνο στο πλαίσιο µιας
αποτελεσµατικής εσωτερικής αγοράς και εναρµονισµένων περιβαλλοντικών κανόνων.

Το µέσο έλλειµµα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές οδηγίες ανέρχεται σε 6,2%,
παρουσιάζοντας ελαφρά µείωση από 7,1% στον πίνακα αποτελεσµάτων του Μαΐου.
Μόνο η Αυστρία σηµείωσε ουσιαστική πρόοδο µειώνοντας το έλλειµµά της κατά 75%.
Αντίθετα, η Φινλανδία πέτυχε µηδενικό έλλειµµα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός της ύπαρξης
σηµαντικών καθυστερήσεων µεταφοράς τόσο στον τοµέα της κοινωνικής όσο και της
περιβαλλοντικής πολιτικής. Μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιµη
ανάπτυξη προϋποθέτει ότι τα κράτη µέλη υλοποιούν τις αποφάσεις που συµφωνούν όταν
εγκρίνουν τα αναγκαία µέτρα.

Σχήµα 9: Έλλειψη προόδου όσον αφορά τη µεταφορά περιβαλλοντικών οδηγιών

Σηµείωση: Περιβαλλοντικές οδηγίες που δεν έχουν ακόµα µεταφερθεί, ως ποσοστό του συνόλου των
περιβαλλοντικών οδηγιών µε προθεσµία µεταφοράς πριν από τις 30 Απριλίου και τις 15
Οκτωβρίου του 2001 αντιστοίχως.
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Γ. ∆ιαδικασίες επί παραβάσει
Οι κοινοτικοί κανόνες που εγκρίνονται δεν πρέπει µόνο να µεταφερθούν στην εθνική
νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους, αλλά και να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Πρόκειται
για µια αυξανόµενη πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπιστεί σοβαρότερα σε πολιτικό
επίπεδο. Η αναποτελεσµατική εφαρµογή και η άνιση τήρηση του νόµου αποτελούν
σοβαρό πρόβληµα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες που συχνά δεν
µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατα που τους αναγνωρίζει η κοινοτική νοµοθεσία. Σε
µια Κοινότητα όπου η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη αποτελούν σηµαντικές αξίες, τα
κράτη µέλη οφείλουν να αποφεύγουν τις παραβάσεις οι οποίες συχνά έχουν δυσανάλογες
επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες από άλλα κράτη µέλη, στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό και υπονοµεύουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ τους.

Η Επιτροπή διώκει τις παραβάσεις της νοµοθεσίας για την εσωτερική
αγορά
Η Επιτροπή προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις ελλείψεις αυτές, ιδίως κινώντας διαδικασίες
επί παραβάσει κατά των κρατών µελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Στα
τέλη του Αυγούστου του 2001, η Επιτροπή εξέταζε 1477 υποθέσεις εικαζόµενων
παραβάσεων της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά5.

Σχήµα 10: Η Επιτροπή ασχολείται µε σχεδόν 1500 παραβάσεις της νοµοθεσίας
για την εσωτερική αγορά

Σηµείωση:    Εκκρεµούσες υποθέσεις επί παραβάσει στις 31 Αυγούστου του 2001.

                                                          
5 Όλες οι στατιστικές για παραβάσεις του πίνακα αποτελεσµάτων αναφέρονται σε υποθέσεις µη
συµµόρφωσης ή λανθασµένης εφαρµογής της νοµοθεσίας για την Εσωτερική Αγορά. ∆εν
περιλαµβάνονται υποθέσεις καθυστέρησης µεταφοράς (για τις οποίες οι διαδικασίες επί παραβάσει
είναι αυτόµατες) οι οποίες καλύπτονται στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ο ορισµός των υποθέσεων
Εσωτερικής Αγοράς ακολουθεί τον ορισµό που χρησιµοποιείται στο κεφάλαιο για τη µεταφορά.
Περιλαµβάνει παραβάσεις οδηγιών µε νοµική βάση Εσωτερικής Αγοράς και παραβάσεις διάταξης της
συνθήκης για την Εσωτερική Αγορά. Τα στατιστικά στοιχεία περί παραβάσεων που δηµοσιεύονται σε
προηγούµενους πίνακες αποτελεσµάτων δεν µπορούν να συγκριθούν άµεσα µε τα στατιστικά στοιχεία
του παρόντος εγγράφου λόγω µικρών διαφορών στους ορισµούς..
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Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (58%), η διαδικασία κινήθηκε από την Επιτροπή
ύστερα από καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων. Όπως και στον προηγούµενο πίνακα
αποτελεσµάτων σχεδόν το 30% όλων των διαδικασιών επί παραβάσει αφορά την Γαλλία
ή την Ιταλία.

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τη στάση τους
έναντι των παραβάσεων. Κάθε παράβαση του κοινοτικού δικαίου είναι ιδιαίτερα
επιβαρυντική, αλλά οι επιδόσεις π.χ. του ΗΒ καταδεικνύουν ότι είναι εφικτό για ένα
µεγάλο κράτος µέλος να κρατήσει χαµηλό τον αριθµό των περιπτώσεων παραβάσεων.
Από την άλλη πλευρά, σε µερικά από τα µικρότερα κράτη µέλη αντιστοιχεί δυσανάλογος
αριθµός παραβάσεων. Οι υποθέσεις παραβάσεων που αφορούν την Ιρλανδία, το Βέλγιο
και την Ελλάδα είναι διπλάσιες εκείνων των Κάτω Χωρών. Επιπλέον, σε κάθε ένα από
τα τρία αυτά κράτη µέλη αντιστοιχεί µεγαλύτερος αριθµός παραβάσεων από όλα τα
σκανδιναβικά µέλη από κοινού.

∆εν εκπλήσσει το γεγονός ότι η ίδια εικόνα προκύπτει κατά την εξέταση του αριθµού
των υποθέσεων που παραπέµφθηκαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο τα τελευταία 5 χρόνια
(σχήµα 11). Στην κορυφή βρίσκουµε πάλι τη Γαλλία και την Ιταλία µε το ένα τρίτο του
συνόλου των υποθέσεων που έχουν παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο, ενώ τα σκανδιναβικά
κράτη µέλη είναι στο άλλο άκρο της κλίµακας. Στο Βέλγιο και στην Ελλάδα αντιστοιχεί
σχεδόν τριπλάσιος αριθµός υποθέσεων απ� ό,τι στο ΗΒ ή στις Κάτω Χώρες και σχεδόν
δεκαπλάσιος αριθµός απ� ό,τι στη ∆ανία ή τη Σουηδία.

Σχήµα 11: Κατά το διάστηµα 1995-2001 συχνότερα παραπέµπονται στο
∆ικαστήριο η Γαλλία και η Ιταλία

Σηµείωση: Αριθµός των υποθέσεων επί παραβάσει που έχουν παραπεµφθεί στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
βάση του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ κατά το διάστηµα µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1995 και
31 Αυγούστου 2001.
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Η διαδικασία επί παραβάσει µπορεί να είναι µακρόχρονη
Από τη στιγµή που η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας
προειδοποιητική επιστολή στο κράτος µέλος, έως ότου εξευρεθεί λύση και αρθεί
οριστικά το εµπόδιο, µπορεί να παρέλθει αρκετό χρονικό διάστηµα. Από την έναρξη έως
την περάτωση της διαδικασίας µπορεί να παρέλθουν αρκετά χρόνια, όπως προκύπτει από
το σχήµα 12.

Σχήµα 12: Για την επίλυση των περισσότερων υποθέσεων παραβάσεων χρειάζονται
περισσότερα από δύο έτη

Σηµείωση: Αριθµός των ετών από την έναρξη της διαδικασίας έως την επίλυση όλων των υποθέσεων
παραβάσεων εσωτερικής αγοράς (405) που περατώθηκαν το 2000 και το 2001.

Εάν µια υπόθεση παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο, µπορεί να περάσουν 5 χρόνια έως την
έκδοση της απόφασης6. Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που το ∆ικαστήριο ταχθεί υπέρ
της άποψης της Επιτροπής, πράγµα που συµβαίνει στις 9 από τις 10 περιπτώσεις, τα
κράτη µέλη ορισµένες φορές καθυστερούν να συµµορφωθούν, γεγονός που αναγκάζει
την Επιτροπή να κινήσει νέες νοµικές διαδικασίες (σχήµα 13)7. Το ∆ικαστήριο µπορεί να
επιβάλει ηµερήσιο πρόστιµο για µη συµµόρφωση, πράγµα που έχει ήδη πράξει σε µια
υπόθεση που αφορούσε την Ελλάδα8. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις τα κράτη µέλη
καθυστερούν σκοπίµως και άρουν τα εµπόδια λίγο πριν το ∆ικαστήριο επιβάλει
πρόστιµο. Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν κατάφορη περιφρόνηση του κράτους του
νόµου.

                                                          
6 Βλέπε πίνακα αποτελεσµάτων 8, σ. 11, σχήµα 12.

7 Πρόκειται για διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 228 της συνθήκης ΕΚ, λαµβάνονται υπόψη µόνο
υποθέσεις Εσωτερικής Αγοράς (βλέπε υποσηµείωση 5).

8 Στην Ελλάδα επιβλήθηκε πρόστιµο συνολικά 5,4 εκατ. ευρώ για παράβαση νοµοθεσίας προστασίας
του περιβάλλοντος. Η διαδικασία κινήθηκε το 1988 και η Ελλάδα διευθέτησε την κατάσταση την
άνοιξη του 2001.
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Υπάρχουν σήµερα 27 υποθέσεις που εκκρεµούν όπου τα κράτη µέλη δεν έχουν ακόµα
λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε απόφαση του ∆ικαστηρίου που
έκρινε ότι υπάρχει παράβαση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το Βέλγιο και η Γαλλία
καθυστερούν χαρακτηριστικά να συµµορφωθούν µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου, ενώ
δεν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις κατά του ΗΒ, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας, της
∆ανίας, της Φινλανδίας ή της Αυστρίας. Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι οι εν λόγω
υποθέσεις παραβάσεων παραµένουν ανοικτές κατά µέσο όρο για 9 έτη µετά την
αποστολή της αρχικής προειδοποιητικής επιστολής.

Σχήµα 13: Το Βέλγιο στην κορυφή της λίστας των κρατών µελών που δεν
συµµορφώνονται µε αποφάσεις του ∆ικαστηρίου

Σηµείωση: Αριθµός εκκρεµών υποθέσεων στις 31 Αυγούστου 2001 στις οποίες η Επιτροπή έχει κινήσει
διαδικασία για µη συµµόρφωση µε αποφάσεις του ∆ικαστηρίου, βάση του άρθρου 228 της
συνθήκης. Περιλαµβάνονται µόνο υποθέσεις µη συµµόρφωσης ή λανθασµένης εφαρµογής
νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς (βλέπε υποσηµείωση 5).

Μείωση του αριθµού των υποθέσεων παραβάσεων
Οι νοµικές διαδικασίες είναι σηµαντικές και συχνά αποτελούν το µόνο µέσο για την
άρση επίµονων νοµικών εµποδίων. Ωστόσο η νοµική λύση µπορεί να έρθει
καθυστερηµένα για το άτοµο ή την επιχείρηση που έχει βάσιµη καταγγελία. Η
κατάσταση αυτή υπονοµεύει την εµπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να λαµβάνει αυστηρά µέτρα κατά των αδικαιολόγητων
εµποδίων, το πιο σωστό όµως φάρµακο θα ήταν η περισσότερο αποφασιστική δράση σε
εθνικό επίπεδο ώστε να αποφεύγονται οι παραβάσεις. Ως πρώτο βήµα, η Επιτροπή κάνει
έκκληση προς όλα τα κράτη µέλη να µειώσουν τις παραβάσεις τους κατά τουλάχιστον
10% έως το επόµενο πίνακα αποτελεσµάτων (δηλαδή έως την άνοιξη του 2002).
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Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ταχύτερη δυνατή επίλυση όσο το δυνατόν
περισσότερων υποθέσεων και µε την αποφυγή νέων παραβάσεων. Όσον αφορά την
έγκαιρη επίλυση, οι προσπάθειες των κρατών µελών εξασθένισαν σε σχέση µε το
προηγούµενο πίνακα αποτελεσµάτων. Στον τοµέα αυτό οι επιδόσεις όλων των κρατών
µελών χειροτέρευσαν (σχήµα 14), εκτός από τις Κάτω Χώρες και το Λουξεµβούργο οι
οποίες βελτίωσαν ελαφρά τις κακές τους επιδόσεις. Μόνο το 30% του συνόλου των
περιπτώσεων που άνοιξαν το 1999 και το 2000 είχαν λυθεί έως τον Αύγουστο του 2001,
σε αντίθεση µε το 37% της αντίστοιχης περιόδου που κάλυπτε ο προηγούµενος πίνακας
αποτελεσµάτων.

Σχήµα 14: Λιγότερο από το ένα τρίτο των υποθέσεων παραβάσεων επιλύονται
εγκαίρως

Σηµείωση: Αριθµός υποθέσεων που έκλεισαν έως τις 31 Αυγούστου 2001, ως ποσοστό του αριθµού των
υποθέσεων που άνοιξαν το 1999 και το 2000.

�� η Επιτροπή κάνει έκκληση σε όλα τα κράτη µέλη να µειώσουν τον αριθµό των
παραβάσεων τους κατά τουλάχιστον 10% έως την έκδοση του προσεχούς πίνακα
αποτελεσµάτων (άνοιξη 2002).�

36 35 35 33 33 32 32 32 29 29 29 28 28 28 27
20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

P EL DK FIN S NL L IRL F B UK E D I A

Π
οσ
οσ
τό

ΕΖΕΣ

38 17 7
0

10

20

30

40

ISL NOR LIE

Π
οσ
οσ
τό



18

∆. Eυρωπαϊκή τυποποίηση
Συνολικά, οι φορείς τυποποίησης του ιδιωτικού τοµέα (CEN, CENELEC και ETSI9)
κατέβαλαν σηµαντικές προσπάθειες για την έκδοση µεγάλου αριθµού προτύπων
προκειµένου να ανταποκριθούν στην ταχεία αύξηση της ζήτησης στην αγορά και να
υποστηρίξουν την κοινοτική νοµοθεσία νέας προσέγγισης10. Άνω του 80% της
τυποποίησης πραγµατοποιείται πλέον σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, ενώ πριν από 15
χρόνια που δεν είχε ακόµα εισαχθεί η νέα προσέγγιση, το 80% γινόταν σε εθνικό
επίπεδο. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή τυποποίηση αποτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για τη
µείωση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν να
διαθέσουν τα προϊόντα τους σε όλη την Ένωση11.

Σχήµα 15: Άνω του 50% των προτύπων CEN εκκρεµούν, ενώ το πρόγραµµα
εργασιών των ETSI και CENELEC έχει προχωρήσει σηµαντικά

Σηµείωση: Κατάσταση στις 30 Σεπτεµβρίου 2001.

Η CEN πρέπει να επιταχύνει τις εργασίες της
Στον τοµέα των εναρµονισµένων προτύπων, η CEN υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε τους
άλλους οργανισµούς τυποποίησης, αφού δεν έχει ακόµα ολοκληρώσει το 50% των
εργασιών της. Η CEN χρειάζεται επίσης, κατά µέσο όρο, µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
για την έγκριση ενός προτύπου. Το µέσο χρονικό διάστηµα που χρειάζεται η CEN για
την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου και την επίτευξη συναίνεσης αυξήθηκε
σηµαντικά από 4,5 έτη το 1995 σε 8 έτη το 200112.

                                                          
9 Eυρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίηση (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

(CENELEC), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την τυποποίηση στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης διατίθενται στη διεύθυνση
http://www.NewApproach.org

10 Το 15% περίπου του συνόλου των προτύπων είναι "εναρµονισµένα πρότυπα", που αναπτύχθηκαν βάση
εντολών της Επιτροπής.

11 Περαιτέρω πληροφορίες για την ευρωπαϊκή τυποποίηση υπάρχουν σε πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής
(COM (2001) 527).

12 Τα στοιχεία βασίζονται και σε εσωτερικές στατιστικές της CEN. Όταν η CEN λαµβάνει εντολή της
Επιτροπής, θέτει τις προτεραιότητες των εργασιών της προσδιορίζοντας τα πρότυπα εκείνα για τα
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Υπάρχουν φυσικά λόγοι για τις µακρές αυτές καθυστερήσεις. Ο φόρτος εργασιών της
CEN είναι πολύ µεγαλύτερος, µε 1005 πρότυπα υπό κατάρτιση που καλύπτουν µεγάλο
φάσµα τοµέων, τα οποία απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις σε πόρους και δοµές της CEN.
Επίσης, την περίοδο αυτή, η CEN ασχολείται µε τα δυσκολότερα πρότυπα, για τα οποία
η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι εύκολη. Σε γενικές γραµµές, η συγγραφή προτύπων
µπορεί να είναι χρονοβόρα διαδικασία που συχνά προϋποθέτει ένα συµβιβασµό µεταξύ
του βαθµού αποδοχής και του χρόνου που δαπανάται για διαβουλεύσεις µε όλους τους
ενδιαφερόµενους φορείς. Ωστόσο, ούτε η ίδια η CEN δεν είναι ικανοποιηµένη µε τις
µακρές αυτές καθυστερήσεις και έχει ήδη λάβει µέτρα ώστε να αντιµετωπίσει τις
αδυναµίες της όσον αφορά την παραγωγική της ικανότητα και τις µακρές περιόδους
προετοιµασίας.

Η λύση του προβλήµατος εξαρτάται εν µέρει από την ευρωπαϊκή βιοµηχανία η οποία
πρέπει να δώσει µεγαλύτερη προτεραιότητα στις εργασίες αυτές και να διαθέσει επαρκή
αριθµό ατόµων µε εµπειρογνωσία. Οι προσπάθειες της CEN θα αρχίσουν να αποδίδουν
καρπούς από το προσεχές έτος. Η CENELEC δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβή
στατιστικά στοιχεία για τον χρόνο έγκρισης, αλλά σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία η
έγκριση ενός νέου εναρµονισµένου προτύπου απαιτεί µεταξύ 3 και 4 ετών. Το διάστηµα
αυτό είναι σχετικά µεγάλο σε σύγκριση µε το ETSI, οι µέθοδοι εργασίας του οποίου
φαίνεται ότι είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στην ταχέως εξελισσόµενη βιοµηχανία
τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, το ίδρυµα ETSI αφιερώνει λιγότερο χρόνο και πόρους στην
ανάπτυξη εναρµονισµένων προτύπων, η οποία αποτελεί µικρό τµήµα του προγράµµατος
εργασιών του.

Η κατάσταση παραµένει προβληµατική στους τοµείς των δοµικών
κατασκευών και των µηχανηµάτων
Οι πολιτικές πιέσεις µπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία. Για να προσελκύσει την
προσοχή των επιτελών στα δύσκολα αυτά προβλήµατα, η επισκόπηση του 2001 της
στρατηγικής για την εσωτερική αγορά τόνισε την ανάγκη βελτίωσης των "θεµελιωδών
στοιχείων" της εσωτερικής αγοράς. Η τυποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Τον
Μάιο του 2001, το Συµβούλιο Εσωτερικής Αγοράς ζήτησε συγκεκριµένα να
επιταχυνθούν οι προσπάθειες ώστε τα εναρµονισµένα πρότυπα να εισάγονται ταχύτερα,
ιδίως στους τοµείς των δοµικών κατασκευών και των µηχανηµάτων13.

Σε τοµείς µε τέτοια ευρεία κάλυψη όπως των οδηγιών για τα µηχανήµατα ή τα προϊόντα
δοµικών κατασκευών, τα πρότυπα έχουν µια οιoνεί νοµοθετική λειτουργία. Αυτό
σηµαίνει ότι εάν τα πρότυπα καθυστερήσουν, διατηρείται ο σηµερινός κατακερµατισµός
της εσωτερικής αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα. Με στόχο την βελτίωση της
κατάστασης, η επισκόπηση του 2001 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά όρισε ως
στόχο την επίτευξη, τουλάχιστον, 120 προτύπων για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών
έως τα τέλη του 2001. Παρ� όλο που εφέτος πραγµατοποιήθηκε η έγκριση των πρώτων
εναρµονισµένων προτύπων στον τοµέα αυτό, ο συνολικός αριθµός των εγκριθέντων
µέχρι σήµερα προτύπων (µόνο 48) δεν είναι ικανοποιητικός. Για µη γνήσια εσωτερική

                                                                                                                                                                           
οποία οι εργασίες πρέπει να αρχίσουν αµέσως. Αφού αναπτυχθούν τα πρότυπα αυτά, στη συνέχεια
ασχολείται σταδιακά µε τα υπόλοιπα πρότυπα. Ωστόσο, στην εκτίµησή της, η CEN λαµβάνει ως
σηµείο συγκριτικής αξιολόγησης την ηµεροµηνία της εντολής της Επιτροπής. Πρέπει επίσης να
σηµειωθεί ότι µετά τη λήψη της εντολής δεν µπορούν να εγκριθούν εθνικά πρότυπα στους τοµείς που
καλύπτονται από την εντολή.

13 Βλέπε ανακοίνωση τύπου 205 9120/01 στην σελίδα υποδοχής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου:
http://ue.eu.int
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αγορά προϊόντων δοµικών κατασκευών απαιτούνται περίπου 600 εναρµονισµένα
πρότυπα.

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων πρέπει να συµβαδίζει µε την τεχνολογική εξέλιξη
και να µην συνιστά εµπόδια για την πρόοδο.

Σχήµα 16: Λιγότερο από το 10 % των εναρµονισµένων προτύπων που
απαιτούνται για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών έχει εγκριθεί έως
σήµερα

Σηµείωση: Η κατάσταση στις 30 Σεπτεµβρίου 2001.
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2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

A. Η στρατηγική για την εσωτερική αγορά14 και ο ∆είκτης της
εσωτερικής αγοράς

Η στρατηγική για την εσωτερική αγορά αποτελεί βασικό µηχανισµό για την επίτευξη του
στόχου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας να γίνει η Ένωση η πλέον
ανταγωνιστική οικονοµία. Τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ και η επιβράδυνση της
οικονοµίας της ΕΕ υπογραµµίζουν εκ νέου την ανάγκη για συνεχείς διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και ισχυρή πολιτική δέσµευση, ώστε να αντιµετωπιστούν ζητήµατα
προτεραιότητας τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης.

Σχήµα 17: Οι περισσότερες δράσεις προτεραιότητας που πρέπει να
ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη του 2001 αναµένεται να εγκριθούν
εγκαίρως

Σηµείωση:  Στρατηγικοί στόχοι: Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των αγορών. Βελτίωση του
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αξιοποίηση
των επιτευγµάτων της εσωτερικής αγοράς στην εξωτερικής της διάσταση.

Παρ� όλο που ακόµα είναι πρώιµη η άντληση ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε τις
συνολικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση των δράσεων στόχων
έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, φαίνεται ότι περίπου το 63% των δράσεων αυτών θα
επιτευχθεί. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό, αλλά
δεν πρέπει να υπάρξει χαλάρωση των προσπαθειών.

                                                          
14 Περαιτέρω πληροφορίες για τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά διατίθενται στη διεύθυνση

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Παραδείγµατα επιτυχιών
Πολιτική συµφωνία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες � περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των ορίων βάρους

για την αλληλογραφία
Πολιτική συµφωνία για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του

σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Έγκριση 8 µήνες νωρίτερα της πρότασης της Επιτροπής για την εµπορία εκποµπών αερίων που προκαλούν

το φαινόµενο του θερµοκηπίου
Έγκριση των προτάσεων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό για τη µεταρρύθµιση του ελέγχου εναέριας

κυκλοφορίας
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Αεροµεταφορών που ασχολείται µε τις

δραστηριότητες των αεροµεταφορέων
Πρόταση της Επιτροπής για την ελευθέρωση των εθνικών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών

και την ανάπτυξη των διεθνών επιβατικών µεταφορών
Το ευρωπαϊκό εξωδικαστικό δίκτυο (ΕΕ-∆ίκτυο) αρχίζει τη λειτουργία του για τον εξωδικαστικό

διακανονισµό διαφορών µεταξύ καταναλωτών15
Τον Φεβρουάριο του 2001 άρχισε να λειτουργεί το FIN-Net, το δίκτυο εξωδικαστικών καταγγελιών για τις

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες λιανικής
Πρόταση της Επιτροπής για την πρόληψη/αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζηµιών

Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων � σηµαντικής για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών
Υποβολή προτάσεων της Επιτροπής για τα ιατρικά και κτηνιατρικά προϊόντα, όπου περιλαµβάνονται

διαδικασίες για την απλοποίηση της χορήγησης αδειών
Πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της µετακίνησης και της διαµονής πολιτών της ΕΕ σε άλλο

κράτος µέλος

Η εκτίµηση για επίτευξη του 63% όµως βασίζεται στην αισιόδοξη υπόθεση ότι το
Συµβούλιο θα επιτύχει πολιτική συµφωνία έως τα τέλη του έτους για ορισµένα δύσκολα
ζητήµατα, όπως για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και (τουλάχιστον εν µέρει) τη
δέσµη µέτρων για τις δηµόσιες συµβάσεις, για τα οποία σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει
επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιθανή συµφωνία έως το τέλος του έτους
∆έσµη µέτρων για τις δηµόσιες συµβάσεις � ελπίζεται ότι θα επιτευχθεί πολιτική συµφωνία τόσο για την

πρόταση για τον δηµόσιο τοµέα όσο και για την πρόταση για τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας
Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι κοντά στη λύση � θα παράσχει νοµική βεβαιότητα και

χαµηλότερο κόστος, θα ωφελήσει τις ΜΜΕ
Νέα δέσµη µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες ενθαρρύνει τη βελτίωση του ανταγωνισµού και προστατεύει

τους καταναλωτές

Ενώ έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος, ορισµένοι στόχοι προτεραιότητας παραµελήθηκαν
ή καθυστερούν. Η προστιθέµενη αξία της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά
συνίσταται στο ότι το σύνολο αξίζει περισσότερο από το άθροισµα των µερών του.
Πολλές από τις προτεινόµενες δράσεις ενισχύουν η µια την άλλη καθόσον πυροδοτούν
ταυτόχρονες αλλαγές. Με την ολοκλήρωση όµως µόλις άνω του 60% των
προβλεπόµενων στη στρατηγική δράσεων, το εν λόγω πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα θα
υλοποιηθεί µόνο εν µέρει.

                                                          
15 Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να προτείνει ανακοίνωση για την αποτελεσµατική επίλυση των

προβληµάτων στην εσωτερική αγορά. Το προτεινόµενο σύστηµα θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα
που έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις µε τις εθνικές διοικήσεις. Τα κράτη µέλη θα συνδεθούν
ηλεκτρονικά µέσω ενός συστήµατος που αποκαλείται SOLVIT ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι υποθέσεις
θα εξετάζονται ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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Αποτυχίες
Οδηγία για τις προσφορές εξαγοράς επιχειρήσεων � εργασίες 12 ετών αµφισβητούνται και διακυβεύονται

ευρύτερα συµφέροντα της Ευρώπης
Στασιµότητα για την περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Στασιµότητα παρατηρείται επίσης για την έγκριση της οδηγίας όσον αφορά την προσαρµογή του τρόπου
αντιµετώπισης του ηλεκτρονικού εµπορίου από πλευράς ΦΠΑ - χρειάζονται ισότιµοι όροι ανταγωνισµού
Η οδηγία για την προστασία βιοτεχνολογικών εφευρέσεων δεν έχει µεταφερθεί σε όλα τα κράτη µέλη �

χάνονται πιθανά οφέλη από τη νοµική βεβαιότητα και την καινοτοµία
Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη στρατηγική για τις υπηρεσίες είναι εκτός χρονοδιαγράµµατος
Οι προτάσεις της Επιτροπής για καλύτερο καθεστώς όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελµατικών

προσόντων καθυστερεί

Μια πιο λεπτοµερής έκθεση σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε το 2001 θα διατεθεί
τον Μάρτιο/Απρίλιο 2002, τον χρόνο παρουσίασης από την Επιτροπή της επισκόπησης
του 2002 όσον αφορά τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά.

∆είκτης εσωτερικής αγοράς
Οι απώτερος στόχος της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά είναι να προσφέρει απτά
οφέλη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Τα οφέλη αυτά είναι πολλαπλά και
διαφορετικού χαρακτήρα: υψηλότερα εισοδήµατα, καλύτερη κοινωνική συνοχή,
χαµηλότερες τιµές, αυξηµένες δυνατότητες εργασίας και διαβίωσης στο εξωτερικό,
καθαρότερο περιβάλλον, ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, κλπ. Στόχος του δείκτη
της εσωτερικής αγοράς είναι να µετρά κατά πόσο τα εν λόγω "πραγµατικά" οφέλη /
"αποτελέσµατα" προσφέρονται αποτελεσµατικά.

Γνωρίζουµε βέβαια ότι η πραγµατικότητα της εσωτερικής αγοράς είναι εξαιρετικά
περίπλοκη ώστε να συνοψιστεί πλήρως σε έναν αριθµό, ωστόσο ο δείκτης µπορεί να
παράσχει στους επιτελείς και τους χρήστες της εσωτερικής αγοράς ορισµένα στοιχεία
όσον αφορά την κατεύθυνση των εξελίξεων. Ο ρόλος του εποµένως µοιάζει µε εκείνο
ενός δείκτη χρηµατιστηρίου, όπως του FTSE 100, που συρρικνώνει την περιπλοκότητα
των χρηµατοπιστωτικών αγορών σε έναν απλό αριθµό, ο οποίος µπορεί εύκολα να
παρακολουθείται.

Η µέτρηση των επιδόσεων είναι ένας τοµέας µε ιδιαίτερες προκλήσεις. Ένα από τα
σοβαρότερα προβλήµατα είναι η ποιότητα και η διαθεσιµότητα των δεδοµένων σε όλα
τα κράτη µέλη. Υπάρχει µεγάλο κενό µεταξύ των σηµερινών αναγκών των επιτελών και
των δεδοµένων που προσφέρονται. Η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
έχουν ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για να βελτιώσουν τα στατιστικά στοιχεία της
Ένωσης, το οποίο αναµένεται ότι θα δώσει αξιόλογα αποτελέσµατα τα προσεχή έτη.

Καθώς ο δείκτης έχει ως προορισµό την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη
στρατηγική για την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα ήθελε να περιλάβει µεταβλητές
υψηλότερης ποιότητας που θα αφορούν, για παράδειγµα, το συγκεκριµένο άνοιγµα των
αγορών δηµοσίων συµβάσεων, το κόστος των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, την
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, την καταχώρηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Ωστόσο, τα δεδοµένα είτε δεν υπάρχουν είτε είναι ατελή. Λόγω της απουσίας
αξιόπιστων δεδοµένων, υπάρχει ο πειρασµός να επαναπαυτούµε σε απλές διαδικαστικές
µεταβλητές, όπως οι οδηγίες που έχουν εγκριθεί, η µεταφορά της νοµοθεσίας ή οι
παραβάσεις. Επειδή ο δείκτης για την εσωτερική αγορά προορίζεται για τη µέτρηση
"αποτελεσµάτων", και όχι "εισροών", η αντίσταση στον πειρασµό αυτόν ήταν σθεναρή.
Σε τελική ανάλυση, καλύτερα να έχουµε ορισµένες µετρήσεις παρά καµία µέτρηση. Ο
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δείκτης, καθώς και οι διάφορες µεταβλητές στις οποίες βασίζεται, θα επανεξεταστούν
και θα αναθεωρηθούν στο προσεχές µέλλον καθώς θα διατίθενται περισσότερα και
καλύτερης ποιότητας δεδοµένα.

Σχήµα 18: ∆είκτης εσωτερικής αγοράς

Ο δείκτης εσωτερικής αγοράς που προκύπτει αποτελεί τη σύνθεση 20 µεταβλητών, µε τη
χρήση µιας στατιστικής µεθόδου γνωστής ως "ανάλυση κύριων στοιχείων" για τη
στάθµιση της επιρροής κάθε µεταβλητής στο τελικό αποτέλεσµα. Στις µεταβλητές
συγκαταλέγονται η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος, η µακροχρόνια ανεργία, η
διασπορά των τιµών, η ανάπτυξη του ενδοκοινοτικού εµπορίου, οι τιµές των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, η διαθεσιµότητα επιχειρηµατικών κεφαλαίων, η ένταση ενέργειας και
οι εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου16.

Με έτος αναφοράς το 1996 ως 100, ο δείκτης εσωτερικής αγοράς για το 2000 ήταν
105,1. Παρ' όλο που για την αξιολόγηση της εξέλιξης του δείκτη απαιτείται µακρύτερο
χρονικό διάστηµα, ορισµένες µεταβλητές άσκησαν πιέσεις προς τα κάτω κατά το
διάστηµα 1996-2000. Ο δείκτης θα ήταν υψηλότερος χωρίς την αύξηση των
ταχυδροµικών τελών, τις υψηλές εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου και τις ανεπάρκειες του τραπεζικού συστήµατος της Ένωσης.

Αντίθετα, στα θετικά στοιχεία περιλαµβάνονται  τα σχετικά υψηλά ποσοστά αύξησης
του κατά κεφαλή εισοδήµατος, ορισµένη πρόοδος όσον αφορά την κινητικότητα των
εργαζοµένων, η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας και η µείωση των κρατικών
ενισχύσεων, που έσπρωξαν το δείκτη υψηλότερα. Ένας άλλος θετικός παράγοντας ήταν
η µείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών. Οι ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν, κατά
µέσο όρο, 16% λιγότερα από το 1996 για την ίδια υπηρεσία17. Η θετική αυτή εξέλιξη
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο άνοιγµα της αγοράς και στη µείωση του κόστους της
τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών.
                                                          
16 Πλήρες κατάλογος των µεταβλητών και περαιτέρω επεξήγηση της στατιστικής µεθόδου υπάρχουν στο
Παράρτηµα.

17 Πηγή: µελέτες της Teligen ύστερα από εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ∆ Κοινωνία της
Πληροφορίας. Τα δεδοµένα για το 2001 παραµένουν προσωρινά και θα δηµοσιευθούν στην έβδοµη
έκθεση για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες το ∆εκέµβριο του 2001. Τα
εθνικά καλάθια τιµών σταθµίστηκαν µε βάση το ποσοστό επί του πληθυσµού ώστε να εξαχθεί ο µέσος
όρος για την ΕΕ. Οι τιµές για τις κατοικίες περιλαµβάνουν ΦΠΑ, ενώ για τις επιχειρήσεις είναι χωρίς
ΦΠΑ.
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�Με έτος αναφοράς το 1996 ως 100, ο δείκτης εσωτερικής αγοράς για το 2000 ήταν
105,1�

Σχήµα 19: Οι τιµές των ευρωπαϊκών τηλεφωνικών υπηρεσιών µειώνονται

Σηµείωση: Τιµή σε ευρώ ενός καλαθιού εθνικών τηλεφωνικών κλήσεων (περιλαµβανοµένων των
πάγιων τελών, συνδροµής, κτλ) κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η σύνθεση των καλαθιών για
τους οικιακούς χρήστες και τις επιχειρήσεις διαφέρει σηµαντικά, έτσι ώστε οι συνολικές
τιµές δεν είναι συγκρίσιµες.

Οι τιµές χρέωσης για τις επιχειρήσεις µειώθηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες για
τους οικιακούς χρήστες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο ποσοστό των πάγιων
τελών και των τοπικών κλήσεων στο καλάθι των κλήσεων για τους οικιακούς χρήστες.
Πριν από την άρση του ρυθµιστικού πλαισίου τα εν λόγω στοιχεία του κόστους
επιδοτούνταν συχνά από τις υψηλότερες τιµές των υπεραστικών κλήσεων. Τα τελευταία
χρόνια, οι τιµές των τοπικών κλήσεων και των πάγιων τελών σε ορισµένες περιπτώσεις
αυξήθηκαν, παρά τη γενική τάση για µείωση των τιµών. Η άρση του ρυθµιστικού
πλαισίου οδήγησε εποµένως στη στενότερη σύνδεση µεταξύ του πραγµατικού κόστους
της παροχής υπηρεσιών και της αντίστοιχης χρέωσης των καταναλωτών.

�Οι ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν κατά µέσο όρο 16% λιγότερα από το 1996 για την
ίδια υπηρεσία.�
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B. Το πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες18 και η εισαγωγή του ευρώ

Οι πιέσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ύστερα από τα τραγικά γεγονότα στις ΗΠΑ
καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη για την ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική
ολοκλήρωση που θα αποτελέσει κινητήριο µοχλό για την οικονοµική µεγέθυνση και την
απασχόληση, φραγµό κατά της ευµεταβλητότητας των αγορών και πόλο οικονοµικής
σταθερότητας. Το Π∆ΧΥ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µέτρα για τη σταθερότητα και
την επίβλεψη των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και δράσεις για την
καταπολέµηση των οικονοµικών της τροµοκρατίας, που ανταποκρίνονται σ� αυτές τις
προκλήσεις.

Η εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων και νοµισµάτων του ευρώ θα αποτελέσει το τελικό
βήµα για να γίνει η Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) πραγµατικότητα για τους
ευρωπαίους πολίτες 12 κρατών µελών. Τα οφέλη όµως του ευρώ θα αξιοποιηθούν
πλήρως µόνο όταν η ΟΝΕ συµπληρωθεί από µια ενιαία χρηµατοπιστωτική αγορά. Τούτο
σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να µεταφέρουν
πληρωµές πέραν των εθνικών συνόρων το ίδιο εύκολα και φθηνά όπως συµβαίνει µε τις
εθνικές πληρωµές, ειδάλλως διακυβεύεται η αποδοχή του ευρώ από το κοινό. Προς το
παρόν, οι διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ είναι πολύ περισσότερο δαπανηρές από τις
εθνικές πληρωµές. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε τον περασµένο Ιούλιο ένα
κανονισµό για τη µείωση των τραπεζικών τελών των διασυνοριακών πληρωµών σε ευρώ
στο επίπεδο των εθνικών πληρωµών. Επιπλέον, η εφαρµογή του σχεδίου δράσης για την
πρόληψη της απάτης θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής αγοράς της
ΕΕ, θα αυξήσει την εµπιστοσύνη του κοινού στα συστήµατα διασυνοριακών πληρωµών
και θα συµβάλει στην επιτυχή εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου.

�� επιτακτικότερη η ανάγκη για την ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση που θα
αποτελέσει κινητήριο µοχλό για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση,
φραγµό κατά της ευµεταβλητότητας των αγορών και πόλο οικονοµικής σταθερότητας.�

Σηµαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µετά τον τελευταίο πίνακα αποτελεσµάτων, ωστόσο
υπολείπονται ακόµα πολλές εργασίες. 23 µέτρα του σχεδίου δράσης έχουν πλήρως
υλοποιηθεί. 7 από αυτά είναι νοµοθετικές πράξεις που ήδη εγκρίθηκαν από το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή πρόκειται να εγκριθούν σύντοµα:

                                                          
18 Λεπτοµερή και ενηµερωµένα στοιχεία για την πρόοδο όσον αφορά την εφαρµογή όλων των µέτρων
του Π∆ΧΥ διατίθενται στο διαδίκτυο. Βλέπε την προσεχή πέµπτη έκθεση προόδου σχετικά µε το
πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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Νοµοθεσία που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας

Οδηγία για την πρόληψη νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
Οδηγία για την πτώχευση και την εκκαθάριση τραπεζών
Οδηγία για την πτώχευση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα
Τροποποιήσεις στην 4η και στην 7η οδηγία για το δίκαιο των εταιρειών

Τροποποίηση των οδηγιών για τις ασφάλειες ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες
χώρες

Τα υπόλοιπα 16 µέτρα που πρέπει να ολοκληρωθούν είναι ανακοινώσεις, εκθέσεις,
συστάσεις ή αποφάσεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή. 12 νοµοθετικές προτάσεις
είναι σήµερα υπό διαπραγµάτευση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή και αποτελούν σήµερα αντικείµενο διαπραγµατεύσεων
Κανονισµός για τις διασυνοριακές πληρωµές

Οδηγία για την εξ� αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (πολιτική συµφωνία στο
Συµβούλιο)

Οδηγία για τα ταµεία συλλογικών επενδύσεων (UCITS)
Οδηγία για τους ασφαλιστικούς ενδιάµεσους

Κανονισµός για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων
Οδηγία για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων
Οδηγία για τα ταµεία επαγγελµατικών συντάξεων
Οδηγία για τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά

Οδηγία για το περιθώριο αφερεγγυότητας ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Οδηγία για τους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους

Οδηγίες για τα ενηµερωτικά δελτία
Οδηγία για τις εγγυήσεις

Η Επιτροπή καταρτίζει 8 νέα µέτρα στο πλαίσιο του Π∆ΧΥ. Επιπλέον, θα προταθεί
τροποποιηµένη οδηγία για τις προσφορές εξαγοράς επιχειρήσεων µετά την αναπάντεχη
απόρριψή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχήµα 20: Εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές
Υπηρεσίες

Σηµείωση: Η κατάσταση στις 10 Οκτωβρίου 2001.
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Παρά τη σταθερή πρόοδο έως σήµερα και την πολιτική υποστήριξη στο υψηλότερο
δυνατό επίπεδο, εκφράζονται ακόµα ανησυχίες όσον αφορά τη δέσµευση της Ένωσης να
ολοκληρώσει το Π∆ΧΥ εγκαίρως στις προθεσµίες του 2005 (τελική εφαρµογή), και
2003 (ενοποίηση των αγορών κινητών αξιών). Καθώς η Επιτροπή υποβάλλει τις
αναγκαίες προτάσεις, το κέντρο βάρους για την ανάληψη δράσης µετατοπίζεται στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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3. EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η θέσπιση κανόνων από την κυβέρνηση διαµορφώνει τη ζωή µας και τη ζωή των
επιχειρήσεών µας. Μπορεί να αποτελέσει, και συχνά αποτελεί, θετικό παράγοντα
αλλαγών. Το νοµοθετικό και κανονιστικό σύστηµά µας προβλέπει τη σύννοµη
διεξαγωγή των κοινωνικών και επιχειρηµατικών υποθέσεων. Εξασφαλίζει τον
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό και προστατεύει τον καταναλωτή και το περιβάλλον από
καταχρήσεις. Αποτελεί το θεµέλιο της οικονοµικής µας επιτυχίας.

Η θέσπιση κανονισµών αποτελεί µια δραστηριότητα που συνεπάγεται κόστος το οποίο
πρέπει να υπερκαλύπτεται από τα οφέλη. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις µας ολοένα
περισσότερο διαµαρτύρονται ότι ορισµένες πτυχές της κοινοτικής και εθνικής
διαδικασίας θέσπισης κανόνων δεν λειτουργούν σωστά. Οι επιχειρήσεις επισηµαίνουν το
κόστος των εξαιρετικά περίπλοκων και λεπτοµερών κανονισµών, που τις αναγκάζει να
επενδύουν µονίµως σηµαντικά ποσά για να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κανόνες.
Οι επιπτώσεις των πληµµελών κανονιστικών ρυθµίσεων είναι συνήθως ιδιαίτερα
επαχθείς για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν τους πόρους και
την εµπειρογνωσία για να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατα αυτά.

Με στόχο να αξιολογήσει τις απόψεις των επιχειρήσεων της ΕΕ όσον αφορά την
ποιότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων στην Ένωση, η Επιτροπή πραγµατοποίησε µια
µεγάλη ανεξάρτητη έρευνα19. Η έρευνα, το µεγαλύτερο τµήµα της οποίας διενεργήθηκε
το Σεπτέµβριο του 2001, καλύπτει άνω των 4000 επιχειρήσεων στα 15 κράτη µέλη:
Ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις µε περισσότερους από 10 εργαζοµένους, σε όλους τους
τοµείς δραστηριοτήτων, να αξιολογήσουν την ποιότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων
και τον αντίκτυπό τους στις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους. Η µελέτη δεν
επιχειρεί να διακρίνει µεταξύ εθνικών και κοινοτικών κανόνων, καθόσον οι
περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι συχνά σε θέση να διακρίνουν την πηγή των
κανονιστικών ρυθµίσεων, ενώ στην πράξη υπάρχουν πράγµατι επικαλύψεις.

Σχήµα 21: Μεγάλο ποσοστό των γερµανικών και γαλλικών επιχειρήσεων δεν
είναι ικανοποιηµένο από την ποιότητα του κανονιστικού
περιβάλλοντός τους. Περισσότερο ικανοποιηµένες είναι οι ολλανδικές
επιχειρήσεις

Σηµείωση: Ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν ότι η νοµοθεσία είναι απαρχαιωµένη ή δεν είναι
καλά προσαρµοσµένη στις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς και στην τεχνολογική πρόοδο.

                                                          
19 EOS Gallup Europe, Σεπτέµβριος 2001: Μελέτη παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, για
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ∆ Εσωτερική Αγορά. Για περαιτέρω πληροφορίες:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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Μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις που ισχύουν
στη χώρα τους δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς (σχήµα 21).
Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην οικονοµία του
σήµερα µε τους κανόνες του χθες. Η ταχύτητα των εξελίξεων αποτελεί σίγουρα µια από
τις µεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν οι κυβερνήσεις καθώς
εκσυγχρονίζουν το κανονιστικό τους πλαίσιο. Παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στις
αντιλήψεις στα κράτη µέλη. Οι γερµανικές και οι γαλλικές επιχειρήσεις είναι οι πλέον
δυσαρεστηµένες µε το σώµα των νόµων που ισχύουν για αυτές. Οι ιρλανδικές, οι δανικές
και οι ολλανδικές επιχειρήσεις, σε γενικές γραµµές, κρίνουν ότι οι κανόνες συµβαδίζουν
µε τη νέα πραγµατικότητα στην αγορά και την τεχνολογική πρόοδο.

�Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις που ισχύουν στη
χώρα τους δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.�

Οι απαιτήσεις στον τοµέα συµµόρφωσης των προϊόντων είναι η κύρια πηγή ανησυχίας
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο κανονιστικό επίπεδο. Αυτό ισχύει ιδίως στην
περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων. Όταν οι απαιτήσεις για τη συµµόρφωση των
προϊόντων εξελίσσονται σε τεχνικά εµπόδια, πλήττουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων
των επιχειρήσεων επηρεάζοντας το στάδιο πριν την παραγωγή, την παραγωγή και τις
πολιτικές όσον αφορά τις πωλήσεις και τη διάθεση στην αγορά. Η ανάγκη για
προσαρµογή του σχεδιασµού των προϊόντων, της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών
παραγωγής και της εκ νέου συσκευασίας και επανελέγχου των προϊόντων συνεπάγεται
δαπάνες, το µέγεθος των οποίων διαφέρει ανάλογα µε τα προϊόντα και τις τεχνολογίες.

Πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν επίσης την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας ως
τοµείς στους οποίους οι κανόνες και οι υποχρεώσεις µπορεί να είναι δυσανάλογες σε
σχέση µε τους στόχους της κανονιστικής ρύθµισης. Στη συνέχεια αναφέρονται η
εφαρµογή και η συµµόρφωση προς τις φορολογικές διατυπώσεις (τόσο άµεσες όσο και
έµµεσες).
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Σχήµα 22: Η συµµόρφωση των προϊόντων αποτελεί την κύρια ανησυχία των
επιχειρήσεων

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στους τρεις τοµείς µε τον υψηλότερο κανονιστικό φόρτο οι
κανόνες θεσπίζονται ως επί το πλείστον από τα κράτη µέλη και όχι από την Κοινότητα.
Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνει αποτελέσµατα άλλων πρόσφατων µελετών. Για
παράδειγµα, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στην προσεχή της έκθεση20 όσον
αφορά την απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος εκτιµά ότι η Κοινότητα
ευθύνεται για λιγότερο από το 10% των κανόνων και των ρυθµίσεων που ισχύουν για τις
επιχειρήσεις στα κράτη µέλη.

                                                          
20 Προκαταρκτικό σχέδιο γνώµης του τµήµατος για την ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση όσον
αφορά την απλούστευση (πρόσθετη γνώµη), Παρατηρητήριο της εσωτερικής αγοράς, εισηγητής: ο κ.
Walker. Η τελική έκδοση θα διατεθεί στην σελίδα υποδοχής της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής στη διεύθυνση: http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm
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Σηµείωση: Κατάταξη εκ µέρους των επιχειρήσεων του κανονιστικού φόρτου σε συγκεκριµένους
τοµείς, όπου 5 άντιστοιχεί σε υψηλό φόρτο και 1 σε µηδαµινό φόρτο.
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Σχήµα 23: Τοµείς προτεραιότητας για απλούστευση κατά κράτος µέλος

B Όρια απασχόλησης και εργασίας

DK Πληρωµές και επιστροφές ΦΠΑ

D Συµµόρφωση, πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντων

E Συµµόρφωση, πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντων

EL Όρια απασχόλησης και εργασίας

F Όρια απασχόλησης και εργασίας

FIN Πληρωµές και επιστροφές ΦΠΑ

I
Συµµόρφωση, πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντων και

Φορολογικές διαδικασίες (εκτός ΦΠΑ)

IRL Απασχόληση, όρια απασχόλησης και εργασίας

L Περιβάλλον

NL
Συµµόρφωση, πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντων και

Πληρωµές και επιστροφές ΦΠΑ

A Περιβάλλον

P Πληρωµές και επιστροφές ΦΠΑ

S Συµµόρφωση, πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντων

UK Συµµόρφωση, πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντων

Σηµείωση: Τοµείς κανονιστικών ρυθµίσεων η συµµόρφωση προς τους οποίους κρίνεται ως περισσότερο
δαπανηρή και επαχθής.

Οι κανονιστικές ρυθµίσεις χαµηλής ποιότητας περιορίζουν την ευηµερία της Ένωσης
χωρίς να προσφέρουν κανένα κοινωνικό όφελος. Αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να
επενδύουν σηµαντικά ποσά χρηµάτων τα οποία θα µπορούσαν να τα διέθεταν για την
επέκταση του παραγωγικού τους έργου. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι επιχειρήσεις θα
µπορούσαν να εξοικονοµήσουν κατά µέσο όρο το 15% (ή έως το 22% στην περίπτωση
της ∆ανίας και της Ισπανίας) του συνολικού κόστους συµµόρφωσης στην περίπτωση που
η ισχύουσα νοµοθεσία ήταν καλύτερα σχεδιασµένη. Αρκετές µελέτες έχουν καταλήξει
στην εκτίµηση ότι το συνολικό κόστος της συµµόρφωσης προς τις κανονιστικές
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις ανέρχεται µεταξύ 4% και 6% του ΑΕΠ21. Αν υποθέσουµε
ότι είναι 4%, η βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων στην Ευρώπη θα µπορούσε να
οδηγήσει σε εξοικονόµηση τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται
φυσικά σε µια στατική κατάσταση. Ένα κανονιστικό περιβάλλον υψηλότερης ποιότητας

                                                          
21 Βλέπε Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ. Τρίτη Ετήσια Έκθεση, EIM, Κάτω Χώρες, 1995 ή

έκθεση του ΕΚ σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του SLIM: Απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά (COM
(2000) 104- C5-0209/2000-2000/2115 (COS)), σελίδα 6, εισηγητής ο κ. B. Doorn
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σίγουρα θα προσφέρει ένα νέο οικονοµικό δυναµισµό, τα οφέλη από τον οποίο θα είναι
αναµφισβήτητα υψηλότερα.

Ο στόχος αυτός σίγουρα αξίζει να επιτευχθεί. Καθιστά ακόµα περισσότερο επιτακτική
την ανάγκη για µια περιεκτική καλύτερη στρατηγική κανονιστικών ρυθµίσεων, που θα
εφαρµόζεται αποτελεσµατικά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σχήµα 24: Οι δανικές και οι ισπανικές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι µπορεί να
εξοικονοµήσουν έως 22% του συνολικού κόστους συµµόρφωσης εάν οι
κανονιστικές ρυθµίσεις ήταν καλύτερης ποιότητας

Σηµείωση: Μη αναγκαίο κόστος συµµόρφωσης ως ποσοστό του συνολικού κόστους συµµόρφωσης.

�� η βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθµίσεων στην Ευρώπη µπορεί να
οδηγήσει σε εξοικονόµηση 50 δισ. ευρώ.�

Ορθές κανονιστικές ρυθµίσεις είναι εκείνες που επιτυγχάνουν τους στόχους τους µε το
λιγότερο δυνατό φόρτο, εφαρµόζονται ισότιµα και η συµµόρφωση προς τις οποίες είναι
εύκολη. Ορθές κανονιστικές ρυθµίσεις είναι επίσης εκείνες οι οποίες αποτελούν προϊόν
εκτεταµένων προηγούµενων διαβουλεύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι συνεκτιµούνται
οι απόψεις όλων εκείνων προς τους οποίους απευθύνονται. Η επιχειρηµατική κοινότητα
είναι πρόθυµη να συµβάλει στην "διαµόρφωση της πολιτικής". Αυτό επιβεβαιώνεται από
το γεγονός ότι η µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα επιθυµούσε να
εκφράσει την άποψή της για προσεχείς κανονιστικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, στην
πράξη, µόνο µικρή µειονότητα των επιχειρήσεων επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η άποψή
της.
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Σχήµα 25: Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να ζητείται η γνώµη τους συχνότερα

Αφού εγκριθεί κάποιο µέτρο, δεν επαρκεί να αφήνουν οι κυβερνήσεις τις επιχειρήσεις να
συµµορφωθούν. Αυτό που απαιτείται είναι µια δραστήρια, λογική διαχείριση των
κανόνων και των κανονισµών από υπεύθυνες διοικητικές αρχές. Ωστόσο, πάνω από τις
µισές επιχειρήσεις ΕΕ που ερωτήθηκαν κρίνουν ότι οι κυβερνήσεις τους συχνά
εφαρµόζουν τις κανονιστικές ρυθµίσεις πολύ αυστηρά.

Σχήµα 26: Στα περισσότερα κράτη µέλη µόνο η µειονότητα των επιχειρήσεων
θεωρεί ότι οι αρχές επιδεικνύουν κοινή λογική στην τήρηση των νόµων

Σηµείωση: Ποσοστό των επιχειρήσεων που κρίνουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις επιδεικνύουν ορθή
κρίση και αίσθηση του µέτρου κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας.

Επιπλέον, όταν οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ένα πρόβληµα, συχνά δεν γνωρίζουν πού
να απευθυνθούν για βοήθεια ή συµβουλές σχετικά µε την εφαρµογή συγκεκριµένου
κανονιστικού µέτρου. Αλλά ακόµα και όταν απευθύνονται στην κατάλληλη υπηρεσία,
περίπου οι µισές επιχειρήσεις διαµαρτύρονται ότι η απάντηση καθυστερεί υπερβολικά.

Παρά τη ρητορική σχετικά µε την ανάγκη απλούστερης νοµοθεσίας, οι περισσότερες
επιχειρήσεις δεν βλέπουν κάποιο αξιόλογο αποτέλεσµα στις καθηµερινές τους
δραστηριότητες. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση των γαλλικών, γερµανικών και
δανικών επιχειρήσεων, οι οποίες πιστεύουν ότι οι νόµοι και οι κανονισµοί που τις
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επηρεάζουν δεν έχουν απλουστευθεί ή δεν πρόκειται να απλουστευθούν. Αυτό σηµαίνει
ότι υπάρχει ένα χάσµα µεταξύ της ρητορικής και της πραγµατικότητας.

Σχήµα 27: Το 71% των γαλλικών επιχειρήσεων κρίνουν ότι οι προσπάθειες
απλούστευσης δεν έχουν ακόµα διευκολύνει τη ζωή τους

Σηµείωση: Ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν ότι οι νόµοι και οι κανονισµοί που επηρεάζουν τις
δραστηριότητές τους απλοποιήθηκαν µόνο οριακά ή καθόλου.

Η αµοιβαία αναγνώριση κατέχει κεντρική θέση στις προσπάθειες για την εξάλειψη των
κανονιστικών φραγµών στο εµπόριο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Πλην όµως, σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισµούς
είναι τόσο διαφορετικές ώστε αποκλείουν την οµαλή εφαρµογή της αρχής αυτής. Στις
περιπτώσεις όπου επιλέγεται η αµοιβαία αναγνώριση, η χώρα εισαγωγής µπορεί να
επιβάλει απαιτήσεις ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες
προδιαγραφές της χώρας εξαγωγής. Οι εν λόγω κανονιστικές ρυθµίσεις µπορούν να
εµποδίσουν σοβαρά το ενδοκοινοτικό εµπόριο.

�΄Παρά την ρητορική σχετικά µε την ανάγκη για απλούστερη νοµοθεσία, οι
περισσότερες επιχειρήσεις δεν βλέπουν κάποιο αξιόλογο αποτέλεσµα στις καθηµερινές
δραστηριότητές τους.�

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εµπορικές
συναλλαγές εντός εσωτερικής αγοράς να προσδιορίσουν το κράτος µέλος µε το οποίο οι
εµπορικές συναλλαγές είναι ευκολότερες ή δυσκολότερες, ιδίως υπό το πρίσµα των
ειδικών κανονιστικών του απαιτήσεων.
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Σχήµα 28: Η Φινλανδία θεωρείται ως το κράτος µε το οποίο οι εµπορικές
συναλλαγές είναι ευκολότερες. Οι χώρες που παρουσιάζουν τις
µεγαλύτερες δυσκολίες είναι το ΗΒ και η Ιταλία

Σηµείωση: Κατάταξη από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την περιπλοκότητα του κανονιστικού
περιβάλλοντος άλλων κρατών µελών µε τα οποία συναλλάσσονται σε κλίµακα από 4 έως 1
(όπου 4 οι λιγότερες δυσκολίες και 1 περισσότερες δυσκολίες).

Ενώ το ΗΒ, η Ιταλία και η Γαλλία συγκαταλέγονται µεταξύ των 5 σηµαντικότερων
αγορών, διαπιστώνεται µε δυσάρεστη έκπληξη ότι είναι επίσης οι αγορές οι οποίες
παρουσιάζουν και τις περισσότερες δυσκολίες για την ανάπτυξη εµπορικών
συναλλαγών. Ιδιαίτερα εκπλήσσει το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που αναφέρονται
στο ΗΒ και στην Ιταλία για απλούστευση των εθνικών κανονιστικών ρυθµίσεων, οι
επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε τις χώρες αυτές δεν φαίνεται να διαπιστώνουν
κάποια διαφορά.

Περίπου στο 7% των περιπτώσεων, το κανονιστικό περιβάλλον κρίθηκε τόσο
αποθαρρυντικό, ώστε οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να µειώσουν ή και να διακόψουν τις
εµπορικές τους συναλλαγές µε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Την εµπειρία αυτή είχαν
ιδίως επιχειρήσεις που επιχείρησαν να έχουν συναλλαγές µε τη Γαλλία, τη Γερµανία και
την Ιταλία.

Πιο ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς είναι το συµπέρασµα ότι η
συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων συµφωνεί ότι οι συναλλαγές είναι
ευκολότερες µε άλλα κράτη µέλη παρά µε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Αυτό ήταν
φυσικά αναµενόµενο, αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται από
εκείνους που επηρεάζονται άµεσα από τις πολιτικές της ΕΕ.

�Περίπου στο 7% των περιπτώσεων, το κανονιστικό περιβάλλον κρίθηκε τόσο
αποθαρρυντικό ώστε οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να µειώσουν ή και να διακόψουν τις
εµπορικές συναλλαγές ...�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ � ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

20 µεταβλητές συνιστούν τον ∆είκτη της εσωτερικής αγοράς:

Σχήµα 29: Μεταβλητές που χρησιµοποιούνται στο ∆είκτη για την εσωτερική αγορά

Μεταβλητή ∆εδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν
Ενδοκοινοτικές εισροές άµεσων επενδύσεων
αλλοδαπών επενδυτών ως ποσοστό του ΑΕΠ

1996-2000

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό του
ΑΕΠ

1995-1999

Αξία δηµοσίων συµβάσεων που έχουν
δηµοσιευθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ

1996-2000

Εκποµπές αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου

1995-1999

Ένταση ενέργειας ως ποσοστό του ΑΕΠ 1995-1999
Αριθµός πιστοποιητικών ISO 14000 1996-2000
Κατά κεφαλή εισόδηµα (ΙΑ∆) 1996-2000
Κόστος καλαθιού ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια
και φυσικό αέριο)

1996-2000

Σχέση επιτοκίου δανεισµού έναντι επιτοκίου
αποταµιεύσεων

1996-2000

Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας 1995-1999
Πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε άλλο κράτος
µέλος

1996-2000

∆ιασπορά τιµών στην κατανάλωση των
νοικοκυριών

1995-1999

Ενδοκοινοτικό εµπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ 1996-2000
Αξία των στοιχείων ενεργητικού
συνταξιοδοτικών ταµείων ως ποσοστό του
ΑΕΠ

1995-1999

Κεφαλαιοποίηση στα χρηµατιστήρια ως
ποσοστό του ΑΕΠ

1996-2000

Αριθµός αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
κατά κεφαλή

1996-2000

Επιχειρηµατικά κεφάλαια για ίδρυση
επιχειρήσεων και κεφάλαια εκκίνησης ως
ποσοστό του συνόλου

1996-2000

∆απάνες ΤΠΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ 1996-2000
Ταχυδροµικά τέλη (τυποποιηµένη επιστολή 20
γρ.)

1996-2000

Κόστος καλαθιού τηλεπικοινωνιών (εθνικό
καλάθι οικιακής χρήσης του ΟΟΣΑ)

1996-2000

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2000, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία του
1999. Οι µεταβλητές εκφράζονται σε ετήσια ποσοστά µεταβολών και ενσωµατώνονται
στον ενοποιηµένο δείκτη στοιχείων µε χρησιµοποίηση της µεθόδου των κύριων
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συστατικών. Η εν λόγω µέθοδος παρέχει έµµεσα µια "αντικειµενική" στάθµιση µεταξύ
µεταβλητών και εξετάζει µε τον κατάλληλο τρόπο τη συσχέτιση µεταξύ µεταβλητών.


