ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σηµαντικά ζητήµατα έθεσε το Ευρωεπιµελητήριο στον Επίτροπο κ. McCreevy
προκειµένου να καταστεί φύλακας του πνεύµατος της οδηγίας «Περί Υπηρεσιών»,
στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του Ευρωεπιµελητηρίου, στην οποία την
Ελλάδα εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
κ. Γιώργος Κασιµάτης, που είναι και αναπληρωτής πρόεδρος του ανώτατου
Επιµελητηριακού Οργάνου της Ευρώπης.
Συγκεκριµένα η γενική συνέλευση του Ευρωεπιµελητηρίου ζήτησε από τον
Επίτροπο να λάβει υπόψη του τα εξής σηµεία κατά την υλοποίηση της Οδηγίας:
• Να εξασφαλίσει, ότι τα µεµονωµένα σηµεία επικοινωνίας προσφέρουν όλα τα
προβλεπόµενα πλεονεκτήµατα
• Να βελτιώσει τη σαφήνεια και νοµική βεβαιότητα που παρέχει η Οδηγία
• Να διατηρήσει τη δέσµευση για ειδοποίηση εκ των προτέρων
• Να πραγµατοποιήσει πλήρη αξιολόγηση της επίδρασής της
• Να διεξάγει µία πλήρη αξιολόγηση της Οδηγίας εκ των υστέρων
Επισηµαίνεται ότι ο Επίτροπος για θέµατα Eσωτερικής Αγοράς κα της Οδηγίας
περί Υπηρεσιών κ. Charlie McCreevy είναι επικεφαλής µιας ιδιαίτερα σηµαντικής
Γενικής ∆ιεύθυνσης για τα Επιµελητήρια, καθώς τα µέλη τους, κατά κύριο λόγο
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ανήκουν τόσο στον τοµέα της βιοµηχανίας, όσο και των
υπηρεσιών.
Σχολιάζοντας την κοινοτική Οδηγία περί Υπηρεσιών, ο κ. McCreevy τόνισε πως το
αποτέλεσµα των εργασιών των αρµόδιων υπουργών είναι ένα ισορροπηµένο και
λειτουργικό κείµενο, από το οποίο απορρέουν ουσιαστικά πλεονεκτήµατα για τον
τοµέα των υπηρεσιών. Προτεραιότητα πλέον αποτελεί να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες της δεύτερης ανάγνωσης το συντοµότερο δυνατό, ώστε να είµαστε σε
θέση να γευθούµε νωρίς τα κέρδη σε επίπεδο ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης.
Σχετικά µε τη συνεχιζόµενη αναθεώρηση της Εσωτερικής Αγοράς, ο κ. McCreevy
πρόσθεσε ότι παρά τις επιτυχίες του 1992, τη χρονιά κατά την οποία όλα τα εµπόδια
στις εµπορικές συναλλαγές θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί, µια πλήρως Ενιαία
Αγορά δεν έχει ακόµη επιτευχθεί. Θεωρεί, ωστόσο, πως δε θα ήταν σκόπιµη η
έναρξη ενός ακόµη κύκλου φιλόδοξων προγραµµάτων νοµοθετικής αναθεώρησης.
Αντίθετα, είναι πεπεισµένος πως η εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας όσων
ήδη έχουµε κατακτήσει, αποτελεί τον ενδεδειγµένο τρόπο να προχωρήσουµε.
Ο κ. Pierre Simon, πρόεδρος του Ευρωεπιµελητηρίου, απευθυνόµενος στον
Επίτροπο, υπογράµµισε πως τα Επιµελητήρια θα προτιµούσαν ένα περισσότερο
πλήρες τελικό κείµενο, ωστόσο, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την
ολοκλήρωση της πολιτικής διαδικασίας. Πλέον, το βασικό αίτηµα των Ευρωπαϊκών
Επιµελητηρίων προς τη Γενική ∆ιεύθυνση, της οποίας είναι επικεφαλής ο κ.
McCreevy,, αλλά και προς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να
διαφυλαχθεί το πνεύµα της συγκεκριµένης κοινοτικής Οδηγίας. Ο κ. Simon
πρόσθεσε ότι για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει, η
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σωστή ερµηνεία και υλοποίησή της από τα Κράτη-Μέλη είναι υψίστης σηµασίας.
Προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αυστηρά µέτρα κατά οποιουδήποτε
Κράτους-Μέλους, το οποίο δε θα σεβαστεί τη φιλοσοφία της Οδηγίας, αλλά και θα
προσκοµίσει εµπόδια στο άνοιγµα των αγορών του.
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