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Το Δελτίο Ενιαίας Αγοράς επιδιώκει να μεταφέρει στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και στους φορείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με συνοπτικό
τρόπο και σε ηλεκτρονική μορφή, τις εξελίξεις που σημειώνονται στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ. Οι πληροφορίες και τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Δελτίο
προέρχονται από τα ενημερωτικά δελτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Single Market Monthly” και “Single Market News[1]”, και για τις εξελίξεις στη χώρα μας,
από τις αρμόδιες αρχές που χειρίζονται τα συγκεκριμένα θέματα. Τα κείμενα παρουσιάζονται σε περίληψη με δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στο
πλήρες κείμενο.

Την ευθύνη σύνταξης του Δελτίου έχει η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (ΓΔΟΠ) του Υπουργείου
Οικονομικών. Τις προτάσεις και τα κείμενα σας μπορείτε να τα αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eniaia.agora@mnec.gr

Η Ενιαία Αγορά στην Ελλάδα – Επιλεγμένα θέματα

Σύνοδος Εργασίας με θέμα: Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ενιαία Αγορά, στους τομείς
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των κατασκευών και των επιχειρηματικών υπηρεσιών (construction and business services)

 

Συνδιοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών στη Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα πρωτοβουλία της Ε. Επιτροπής και αποτελεί την πρώτη Σύνοδο Εργασίας από μια σειρά αντίστοιχων δράσεων σε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο του Forum για την Ενιαία Αγορά, με κορύφωση τη Διάσκεψη στις Βρυξέλλες, Μάρτιο/Απρίλιο 2015. Απώτερος σκοπός είναι η
βελτίωση της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς τα επόμενα χρόνια και η άρση των εμποδίων.

Οι εκδηλώσεις αυτές στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των εμποδίων που συναντούν κατά την
άσκηση δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο ή κατά την εγκατάσταση. Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα εκθέσουν τις απόψεις τους, θα
παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που είναι ήδη διαθέσιμο σε σχετική
ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-market-services-businesses?surveylanguage=en

 

Στην Σύνοδο Εργασίας της Θεσσαλονίκης, η συζήτηση θα διεξαχθεί μεταξύ της Ε. Επιτροπής, εθνικών αρχών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την
Ρουμανία και την Βουλγαρία, σχετικά με τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα και εγκατάσταση στους τομείς των κατασκευών (construction) και των
επιχειρηματικών υπηρεσιών (business services), συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών και στους δύο τομείς.

 

 

 

Αποτελέσματα Συνεδρίου με θέμα: «Οδηγεί η Ενιαία Αγορά σε Νέα Ανάπτυξη?»

Υπό την αιγίδα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Οικονομικών στις 16 Ιουνίου 2014 συνέδριο για την Ενιαία Αγορά και την Νέα Ανάπτυξη.

Περισσότερα από 100 στελέχη και εμπειρογνώμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, την Ε. Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα και τον
ΟΟΣΑ, καθώς και μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ενιαία Αγορά σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.

 

Η συζήτηση δομήθηκε γύρω από τρείς βασικές θεματικές ενότητες, εστιάζοντας σε τομείς – κλειδιά για την αξιοποίηση του δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς με
στόχο την ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στην πρώτη θεματική ενότητα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της Ενιαίας
Αγοράς για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην δεύτερη θεματική ενότητα η συζήτηση επικεντρώθηκε
στην απλούστευση των διαδικασιών και στην άρση των εμποδίων που συναντούν οι επιχειρήσεις, για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του τομέα των
υπηρεσιών. Ο στόχος αυτός συνδέεται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από την εφαρμογή της Οδηγίας των Υπηρεσιών. Στην τρίτη θεματική
ενότητα έγινε κριτική προσέγγιση του ρυθμιστικού πλαισίου της Ενιαίας Αγοράς. Αναλύθηκε η αποτελεσματικότητα των εργαλείων της και εντοπίστηκε η
ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής του αντίκτυπου των πολιτικών, της νομοθεσίας, των εμπορικών συμφωνιών σε κάθε στάδιο – από το
σχεδιασμό έως την εφαρμογή και την αναθεώρηση.

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις απόψεις
τους για τη μορφή που θα πρέπει να πάρει η Ενιαία Αγορά στην επόμενη πενταετία και την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούν οι όποιες
μεταρρυθμίσεις πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της. Τέλος, μέσω της παρουσίασης των θέσεων των συμμετεχόντων και της μεταξύ τους ανταλλαγής απόψεων,
αναδείχθηκε ο σημαντικότατος ρόλος που διαδραματίζει η Ενιαία Αγορά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Με κοινή συναίνεση όλων
διατυπώθηκε η θέση ότι η έξοδος από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών θα επιτευχθεί με καθοριστικό αρωγό την Ενιαία Αγορά.

 

Η Ελληνική Προεδρία σε αριθμούς

 

Με την ολοκλήρωση της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, δείτε σε αριθμούς τα
στοιχεία που συνοψίζουν το έργο που επιτελέστηκε σε ότι αφορά την
αποτελεσματικότητα, την οικονομία και τη διαφάνεια.

 

Κάνετε κλίκ εδώ για να δείτε τα στοιχεία

 

 

Οι εξελίξεις της Ενιαίας Αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την Οδηγία για τους Βασικούς Λογαριασμούς Πληρωμών (15.04.2014)

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-market-services-businesses?surveylanguage=en
http://gr2014.eu/el/Greek_Presidency_in_Numbers


Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν καταστεί βασικό μέρος της καθημερινής μας ζωής, καθώς μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε και να δεχόμαστε πληρωμές,
να κάνουμε αγορές μέσω του Διαδικτύου και να πληρώνουμε λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφελείας (τηλέφωνο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό). Ενώ η
νομοθεσία για την Ενιαία Αγορά έχει εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες μπορούν να λειτουργούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
διασυνοριακό επίπεδο, η κινητικότητα αυτή δεν φθάνει μέχρι το επίπεδο των πολιτών οι οποίοι συχνά δεν είναι σε θέση να ανοίξουν λογαριασμό σε άλλο
Κράτος Μέλος ή να αλλάξουν εύκολα τράπεζα. Επιπλέον, οι καταναλωτές πληρώνουν συχνά υπέρ το δέον για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται από την
τράπεζά τους και πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να έχουν σαφή εικόνα των διαφόρων εξόδων που τους επιβάλλονται.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των εξόδων για τους λογαριασμούς πληρωμών, την
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών.

  More information (για περισσότερες πληροφορίες Ctrl+κλικ)

 

Τραπεζική ένωση: αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ

 

Από την έναρξη της κρίσης το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσει έναν
ασφαλέστερο και υγιέστερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Επιτροπή πρότεινε 28 νέους κανόνες προκειμένου να βελτιωθεί η κανονιστική ρύθμιση, η εποπτεία και
η διακυβέρνηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, έτσι ώστε μελλοντικά οι φορολογούμενοι να μην χρειάζεται να καταβάλλουν το κόστος που προκύπτει από τα
λάθη των τραπεζών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες έχουν ήδη τεθεί ισχύ ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Γράφημα : Βασικά κομμάτια του πάζλ της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα

 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/banking-union/banking-union-memo_el.pdf

 

 

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας

Η σημασία των υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αντανακλάται επαρκώς στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» σύμφωνα με την Έκθεση της
Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, η οποία παρουσιάστηκε στις 9 Απριλίου. Η λειτουργία της Ομάδας αυτής, που ανακοινώθηκε από τον Αντιπρόεδρο Tajani
και τον Επίτροπο Barnier τον Μάρτιο 2013, έχει στόχο να προσδιορίσει το πλαίσιο πολιτικής σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα. Οι
επιχειρηματικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών
είναι οι Σύμβουλοι Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικοί Σύμβουλοι, Τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης, Βιομηχανικοί καθαρισμοί κ.α. Εκτός από την
ιεράρχηση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Ομάδα προτείνει δράσεις που συμβάλλουν στην
ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς για τις υπηρεσίες, στην αξιοποίηση των διεθνών ευκαιριών και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και
τεχνολογικής υποδομής που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

  More information (για περισσότερες πληροφορίες Ctrl+κλικ)

 

 Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Η Επιτροπή ανακοίνωσε δημόσια online διαβούλευση για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Απασχόλησης, η οποία θα διαρκέσει από τις 05 Μαΐου
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και για την περαιτέρω εξέλιξή της. Στην ανοικτή αυτή διαδικασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Μετά την
ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί όλες τις απαντήσεις και με βάση τα αποτελέσματα θα υποβάλει προτάσεις
για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής στις αρχές του 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες:      http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
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Η οικοδόμηση της ανάπτυξης: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε (Ιούνιο 2014) σειρά συστάσεων οικονομικής πολιτικής προς μεμονωμένα Κράτη Μέλη για να ενισχυθεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε
πριν από ένα χρόνο. Οι συστάσεις βασίζονται σε λεπτομερείς αναλύσεις της κατάστασης κάθε χώρας και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την
τόνωση της ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την περίοδο 2014-2015.

Εφέτος, η έμφαση μετατοπίστηκε από την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, λόγω της κρίσης, στην ενίσχυση των συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη και
απασχόληση σε μια οικονομία μετά την κρίση. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης αρκετές αποφάσεις σχετικά με τα δημόσια οικονομικά των Κρατών Μελών στο
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_el.htm

http:// rapid/press-release_MEMO-13-464_ rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm

Διαβουλεύσεις

29.04.2014  -  15.08.2014 Accounting The European Commission’s strategy on Corporate Social Responsibility (CSR) 2011-2014: achievements,

shortcomings and future challenges
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