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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

24. επηζεκαίλεη όηη ν ηδησηηθόο ηνκέαο 

απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα δύλακε ηεο 

βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ απαζρόιεζεο·  επηζεκαίλεη όηη οι 

επιμέροσς εθνικές κανονιζηικές ρσθμίζεις 

και πρακηικές, ζε ζσνδσαζμό με μια 

ανεπαρκή εθαρμογή ηης αρτής ηης 

αμοιβαίας αναγνώριζης, μπορούν να 

προκαλέζοσν πεξηηηά θαη δεκηνγόλα 

εκπόδηα θαη βάξε γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

θαη ηνπο καηαναλωηές· καλεί ηην 

Επιηροπή και ηα κράηη μέλη να 

διαζθαλίζοσν ηην ορθή εθαρμογή και ηην 

καλύηερη επιβολή ηης αρτής ηης 

αμοιβαίας αναγνώριζης και ηην θέζπιζη 

αποδοηικών ως προς ηο κόζηος μέζων 

για ηην επίλσζη ηων διαθορών· 

24. επηζεκαίλεη όηη ν ηδησηηθόο ηνκέαο 

απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα δύλακε ηεο 

βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ απαζρόιεζεο· επηζεκαίλεη όηη η 

ανεπαρκής και άνιζη μεηαθορά ηων 

κανόνων και ηων αρτών ηης ενιαίας 

αγοράς μπορεί να προκαλέζει πεξηηηά θαη 

δεκηνγόλα εκπόδηα θαη βάξε γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο καηαναλωηές·  
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27. ηνλίδεη όηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 

γηα ηελ ζύζηαζε λενθπώλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ΜΜΕ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

ηόλσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λα 

πξνθαιέζεη βηώζηκε αλάπηπμε· 

ππελζπκίδεη όηη πνιιά εκπόδηα, νξηζκέλα 

από ηα νπνία είλαη γξαθεηνθξαηηθά, 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΕ 

ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν· 

δεηεί ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

θξαγκώλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εγρώξηα θαη 

δηεζλή αλάπηπμε· 

27. ηνλίδεη όηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 

γηα ηελ ζύζηαζε λενθπώλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ΜΜΕ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

ηόλσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λα 

πξνθαιέζεη βηώζηκε αλάπηπμε· 

ππελζπκίδεη όηη πνιιά εκπόδηα, νξηζκέλα 

από ηα νπνία είλαη γξαθεηνθξαηηθά, 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΕ 

ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν· 

δεηεί ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

αδικαιολόγηηων θξαγκώλ πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ εγρώξηα θαη δηεζλή αλάπηπμε· 

Or. en 



 

AM\1086808EL.doc  PE576.622v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

17.2.2016 A8-0017/3 

Τροπολογία  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler κ. ά. 

 

Έκθεση A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ εμακήλνπ 2016 

2015/2256(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 46 
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46. επηζεκαίλεη όηη ε πνιπεπίπεδε 

νηθεηνπνίεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζα 

δηαζθαιηδόηαλ κε ηελ καηάργηζη 

νομοθεηικών ρσθμίζεων αθελόο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο λννηξνπίαο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο αθεηέξνπ· απεπζύλεη έθθιεζε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ 

θεθαιαίνπ, κεηαμύ άιισλ κε πεξηζζόηεξν 

πξνζηηέο πιεξνθνξίεο θαη θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε πνπ απμάλεη ην επίπεδν 

γλώζεσλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε· 

46. επηζεκαίλεη όηη ε πνιπεπίπεδε 

νηθεηνπνίεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζα 

δηαζθαιηδόηαλ κε ηε βεληίωζη ηης 

νομοθεζίας αθελόο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

λννηξνπίαο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο 

αθεηέξνπ· απεπζύλεη έθθιεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ, 

κεηαμύ άιισλ κε πεξηζζόηεξν πξνζηηέο 

πιεξνθνξίεο θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

πνπ απμάλεη ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε· 
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