Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες
Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Αντιπρόεδροι και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής IMCO,
Κυρίες - Κύριοι,
Η σημερινή παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, συγκεκριμένα, ενώπιον της
Επιτροπής IMCO αποτελεί συνέχεια μιας καθιερωμένης πρακτικής να ενημερώνεστε από
την Προεδρία του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες και δράσεις που αναλαμβάνει να
προωθήσει κατά τη διάρκεια της εξάμηνης θητείας της στα θέματα της Εσωτερικής Αγοράς,
των Καταναλωτών και της Τεχνικής Εναρμόνισης. Όμως, πολύ πέραν της ανταπόκρισης μου
σε καθιερωμένες πρακτικές, η εδώ παρουσία μου είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού μου
απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που
διαδραματίζει για να καταστεί η ΕΕ δημοκρατικότερη, να πλησιάσει περισσότερο και να
αφουγκράζεται καλύτερα τους πολίτες της.
Άλλωστε, κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι για μια
καλύτερη Ευρώπη, πρώτα και κύρια, για τους πολίτες της.
Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτης με το Συμβούλιο. Εκπροσωπώντας εδώ
την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να
συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε με
επιτυχία τους φακέλους που θα διαχειριστούμε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 στους τομείς
της αρμοδιότητάς μας.
Στην αρχική μου αυτή παρέμβαση, συνοπτικά, θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας
πολιτικές και τα επιμέρους θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξη μήνες,
όπως συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΤΡΙΟ της Προεδρίας. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα
να ευχαριστήσω τόσο την Πολωνική, όσο και τη Δανική Προεδρία για τη συνεργασία που
αναπτύξαμε όλη αυτή την περίοδο, αλλά και να τους συγχαρώ για την επιτυχή διαχείριση
σημαντικών φακέλων που ανέλαβαν.
Έργο, βέβαια, που έχει παραχθεί με τη σημαντική συμβολή και συνεργασία της Επιτροπής
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδροι, μέλη της Επιτροπής, σας συγχαίρω γι αυτό σας το
έργο.
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Κυρίες - Κύριοι,
Οι στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας για την Εσωτερική Αγορά κινούνται σε δύο κύριους
άξονες:

1. την προώθηση και, όπου είναι δυνατό, ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης
των νομοθετικών Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις της
υφιστάμενης Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι. Οι Προτάσεις, βέβαια, για τις οποίες
εκκρεμεί ακόμη η έγκριση είναι πολλές, παρά τις ουσιαστικές προσπάθειες που
κατέβαλαν οι δύο προηγούμενες Προεδρίες της Πολωνίας και της Δανίας.
Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι, με τη στενή συνεργασία, τόσο με τους εταίρους μας στο
Συμβούλιο, όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και ειδικά με την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολο
του, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής προόδου. Άλλωστε, ο
στόχος είναι κοινός και δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην ανάπτυξη, η
τόνωση της απασχόλησης και η δημιουργία συνθηκών διατήρησης της κοινωνικής
συνοχής.
2. τη δρομολόγηση των νέων δράσεων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ΙI.
Αναμένουμε την έγκαιρη έκδοση της σχετικής Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ετοιμασία Συμπερασμάτων από την
Κυπριακή Προεδρία, τα οποία θα τεθούν για έγκριση στο Συμβούλιο
Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου.
Παράλληλα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τη δημιουργία της
Εσωτερικής Αγοράς, η Κυπριακή Προεδρία θα διοργανώσει στις 20 Οκτωβρίου ειδικό
συνέδριο στη Λευκωσία με πρώτιστο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών στην Κύπρο για τα επιτεύγματα, αλλά και τις δυσκολίες και τις προκλήσεις για το
μέλλον.
Όσον αφορά στις επιμέρους προτεραιότητες μας που εντάσσονται στη πράξη ενιαίας
αγοράς επιτρέψτε μου να επεκταθώ λίγο στο θέμα των Δημοσίων Συμβάσεων. Κύριος
στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η θεσμοθέτηση ενός απλοποιημένου, ευέλικτου και
αποτελεσματικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα μειώνει το διοικητικό άχθος, θα παρέχει
νομική βεβαιότητα και θα υποστηρίζει, αφενός, την εκπλήρωση των στόχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (στρατηγική
«Ευρώπη 2020») και, αφετέρου, την πλέον αποδοτική χρήση των δημοσίων πόρων.
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Η εισαγωγή του μοντέλου εργασίας που εισήγαγε η Δανική Προεδρία, της προσέγγισης,
δηλαδή, κατά σύμπλεγμα διατάξεων (cluster approach) ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό.
Υιοθετούμε την πρακτική αυτή και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση
το ίδιο μοντέλο. Πρόθεση μας ως κυπριακή Προεδρία, είναι να καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια, συνεργαζόμενοι με την Επιτροπή σας, όπως και με τα υπόλοιπα αρμόδια
όργανα της Ένωσης, προς επίτευξη τελικής συμφωνίας για δύο προτάσεις οδηγιών, την
κλασσική και της κοινής ωφελείας μέχρι το τέλος του χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, επιδίωξη μας είναι οι κανόνες που θα υιοθετηθούν να διασφαλίζουν:


Την απλοποίηση και την αύξηση της ευελιξίας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, με την προσέγγιση εργαλειοθήκης, τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων
και την προώθηση των ηλεκτρονικών συμβάσεων.



Τη στρατηγική χρήση των δημοσίων συμβάσεων και την ανταπόκριση τους στις νέες
προκλήσεις, με την επίτευξη της βέλτιστης προσλαμβανόμενης σχέσης ποιότητας /
τιμής, την εισαγωγή του κόστους διάρκειας ζωής, την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις του κοινωνικού, εργατικού και περιβαλλοντικού δικαίου και την
προώθηση της καινοτομίας.



Την καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, με την
απλοποίηση των υποχρεώσεων έγγραφης τεκμηρίωσης, την αποδοχή προσωπικών
δηλώσεων ως προκαταρκτικά μέσα απόδειξης και τον περιορισμό των απαιτήσεων
συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής.



Τις ορθές διαδικασίες με την αντιμετώπιση των επισφαλών επιχειρηματικών
πρακτικών, όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η ευνοιοκρατία και η διαφθορά.



Την καλύτερη διακυβέρνηση, με τη διοικητική συνεργασία, τη δημιουργία και
εκμετάλλευση κέντρων γνώσεων και την αποτελεσματική εποπτεία από τα κράτη –
μέλη.

Όσον αφορά στην πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, θεωρούμε ότι μια
απλοποιημένης μορφής οδηγία, με περιορισμένους κανόνες που θα διασφαλίζουν τις αρχές
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, θα συμβάλει στην
κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, για την ανάκαμψη και τη
μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή. Θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο
την επίτευξη συμφωνίας.
Εξίσου σημαντικό θέμα είναι και αυτό των επαγγελματικών προσόντων. Ο εκσυγχρονισμός
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων είναι υψίστης προτεραιότητας για την ΕΕ στα πλαίσια της Πράξης της Ενιαίας
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Αγοράς, καθώς και για την Κυπριακή Προεδρία. Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να
διευκολυνθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η
συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να καλύπτονται τυχόν ελλείψεις θέσεων
εργασίας με τα συνεπακόλουθα οφέλη για την αγορά εργασίας, την τόνωση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενδυνάμωση της λειτουργίας της
Ενιαία Αγοράς.
Η απλοποίηση των κανόνων για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει πλέον καταστεί επείγουσα ανάγκη, όπως και η ενδυνάμωση της συνεργασίας
και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Η Κυπριακή Προεδρία θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια να προωθήσει την πρόταση στο πλαίσιο των εργασιών της
ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, ενώ παράλληλα, θα επιδιώξει επαφές με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, για να επιτευχθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις και από τα δύο σώματα.
Η πρόταση για την αναθεώρηση των Λογιστικών Οδηγιών είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο
η Κυπριακή Προεδρία ευελπιστεί ότι οι τριλόγοι που θα αρχίσει με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα στεφθούν με επιτυχία και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης της
πρότασης θα καταστεί δυνατή πριν το τέλος του χρόνου.
Όσον αφορά τα θέματα των καταναλωτών, η Κυπριακή Προεδρία θα αναλάβει θέματα που
εμπίπτουν στις δώδεκα δράσεις για την "Πράξη για την Ενιαία Αγορά" και που αποτελούν
προτεραιότητα για όλους μας. Είναι πιστεύω αναγκαίο να θέσουμε τον πολίτη στον πυρήνα
της Ενιαίας Αγοράς με απώτερο σκοπό να απολαμβάνουν οι πολίτες όλα τα οφέλη της.
Οι καταναλωτές, διεκδικώντας ποικιλία, ποιότητα και αξιοπιστία στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που αγοράζουν, μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως και της Ένωσης εν γένει. Προϋπόθεση για κάτι
τέτοιο είναι όπως οι πολίτες να είναι καλά προστατευμένοι με πιστή εφαρμογή
δικαιωμάτων για τα οποία είναι καλά ενημερωμένοι. Όπως μας είναι, άλλωστε, γνωστό οι
καταναλωτικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 56% του ΑΕΠ της Ε.Ε.. Είναι επομένως προφανές
ότι ένα περιβάλλον στο οποίο οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και
έχουν εύκολη πρόσβαση στην έννομη προστασία είναι απολύτως απαραίτητο. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα εργαστούμε για την ολοκλήρωση της:


Πρότασης οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
(ADR) και της



Πρότασης Κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
(ODR).
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Στο κεφάλαιο αυτό, και πέρα από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, η Κυπριακή Προεδρία θα
προωθήσει και στοχεύει να ολοκληρώσει την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα των
καταναλωτών 2014-2020.
Ύψιστη προτεραιότητα για την Προεδρία μας αποτελεί επίσης η ενίσχυση

της

αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
προϊόντων. Ως εκ τούτου θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση
συμβιβαστικής συμφωνίας όσον αφορά τη δέσμη των 9 νομοθετικών προτάσεων που
ευθυγραμμίζουν την υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο. Η
Κυπριακή Προεδρία έχει ως στόχο να συμπληρώσει την εξέταση του φακέλου στην Ομάδα
Εργασίας και αφού συνεργαστεί εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτύχει
την υιοθέτηση του πακέτου σε 1η Ανάγνωση.
Οι προσπάθειες παροχής βελτιωμένων νομοθεσιών που ενισχύουν την ασφάλεια και
ταυτόχρονα προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα
ενισχυθούν μέσα από την επιδίωξη μας για ολοκλήρωση του φακέλου που αφορά την
Οδηγία για τα Σκάφη Αναψυχής. Η υιοθέτηση αυτής της Οδηγίας θα εξασφαλίσει ισότιμους
όρους κανονιστικών ρυθμίσεων με τους κύριους εμπορικούς εταίρους, καθώς και την
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σκαφών αναψυχής.
Παρότι οι εργασίες για το συγκεκριμένο φάκελο βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο,
έχουμε τις καλύτερες ενδείξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι υπάρχουν τα
περιθώρια για επίτευξη συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος της Κυπριακής
Προεδρίας είναι να συνδράμει εποικοδομητικά στην εξέλιξη του φακέλου.
Όσον αφορά στους δυο κανονισμούς σχετικά με τα Μηχανοκίνητα Οχήματα είναι πλέον
εμφανής η δυστοκία που παρουσιάζεται για την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης. Η
Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να συνδράμει εποικοδομητικά για να επιτύχει την
ολοκλήρωση των πολύχρονων συζητήσεων επί των δυο αυτών φακέλων. Η επίτευξη
συμφωνίας θα δώσει ώθηση στην εσωτερική αγορά μέσα από τον καθορισμό
εναρμονισμένων κανόνων για την έγκριση τύπου και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην
προστασία του περιβάλλοντος, την μεγιστοποίηση της ασφάλειας και την βελτιστοποίηση
της εποπτείας της αγοράς.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στην
διάθεση σας για ερωτήσεις.
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