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 10 Σεπτεμβρίου, 2015 

 

Επείγουσα έρευνα για την ενιαία αγορά από τα Ευρωεπιμελητήρια 

 

Έρευνα που πραγματοποίησαν τα Ευρωεπιμελητήρια τον περασμένο Οκτώβριο κατέδειξε 

ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πιστεύει πως η ενιαία αγορά της 

ΕΕ δεν είναι επαρκώς ολοκληρωμένη, και δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν 

και να ανταγωνίζονται ελεύθερα. Τα αποτελέσματα αυτά έκαναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Καθότι η ΕΕ ετοιμάζει μια νέα στρατηγική για 

την εσωτερική αγορά, τα Ευρωεπιμελητήρια θέλουν να τροφοδοτήσουν την ΕΕ με 

περισσότερες πληροφορίες γιατί η ενιαία αγορά δεν αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για τη 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 

Για το λόγο αυτό τα Ευρωεπιμελητήρια διεξάγουν επείγουσα έρευνα για την ενιαία αγορά με 

σκοπό να εντοπιστούν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να λειτουργήσουν στην εσωτερική αγορά και να συγκεντρώσουν απόψεις 

σχετικά με ορισμένες πιθανές λύσεις που είναι υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Η έρευνα είναι πολύ σύντομη και δεν διαρκεί πάνω από 5 λεπτά. Όσοι θέλετε να συμβάλετε 

σ’ αυτή την προσπάθεια μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα μέσω της πιο κάτω 

ιστοσελίδας: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=144057895397    

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά.  

Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι της 11 Σεπτεμβρίου.  

Στόχος είναι τα αποτελέσματα να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τη 

συνάντηση των Επιτρόπων, και η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου. 

Την ίδια ημέρα, τα Ευρωεπιμελητήρια θα παραθέσουν πρόγευμα στη Διακομματική 

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στους βουλευτές και τους ανώτερους 

υπαλλήλους της Επιτροπής. Τα αποτελέσματα θα κατηγοριοποιηθούν ανά χώρα, μέγεθος 

κάθε επιχείρησης και οικονομική δραστηριότητα.  

 

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός 
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