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Επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: εξάλειψη των εμποδίων και της αναποτελεσματικότητας 

με τη βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής 
(2007/2024(ΙΝΙ))

Πρόταση σύστασης

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 4ης Eυρωπαϊκής Διάσκεψης για τη
βιοτεχνία και τις μικρές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη στις 
16 και 17 Απριλίου 2007,

Or. fr

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την επίπτωση και 
τις συνέπειες του αποκλεισμού των υπηρεσιών υγείας από την οδηγία σχετικά με 
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

Or. fr
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Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί ένα μείζον γεγονός 
χωρίς προηγούμενο στην ευρωπαϊκή ιστορία, προσφέροντας στους καταναλωτές 
μια ευρύτερη επιλογή, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές που τους προτείνονται, 
δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις 
και επιτρέποντας στους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς να ανταλλάξουν ιδέες και 
εμπειρίες,

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια υποκείμενη σε ρυθμίσεις ενιαία αγορά μπορεί να 
συμβάλλει στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση (διαγραφή) την οικονομική ευημερία και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές και είναι 
καθοριστικής σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι η ενιαία αγορά και οι τέσσερις ελευθερίες της, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων 
απετέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Or. en
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Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει αναδείξει τον στόχο της 
κοινωνικής συνοχής και προϋποθέτει την καλύτερη ενσωμάτωση της κοινωνικής και 
της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Γ

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας θα οδηγήσει σε διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και σε άνοιγμα των αγορών, ενώ θα αυξήσει 
συγχρόνως την ανάγκη νομοθεσίας για θεμιτό ανταγωνισμό, για κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και για προστασία του περιβάλλοντος,

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. εκτιμώντας ότι η οδηγία 2006/123/ΕΟΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά επιτρέπει μια σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση της αγοράς των 
υπηρεσιών,

Or. fr
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Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. εκτιμώντας ότι το ευρώ έφερε διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ευκολία στην 
πρόσβαση στην ενιαία αγορά,

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Γβ. εκτιμώντας ότι σε διοικήσεις κρατών μελών συνεχίζουν να υφίστανται προφανείς 
και κρυφές προστατευτικές συμπεριφορές,

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Δ.

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ακόμη πολυάριθμα εμπόδια στην εφαρμογή των 
τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της Συνθήκης που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων· ότι είναι 
αναγκαία η βελτίωση (διαγραφή) της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η 
επικέντρωση σε μια εσωτερική αγορά χωρίς εμπόδια,

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. εκτιμώντας ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την υλοποίηση μιας 
δυναμικής, σφαιρικής και ευέλικτης προσέγγισης της εσωτερικής αγοράς 
προκειμένου να υπάρξει υποστήριξη εκ μέρους των συμπολιτών μας,

Or. fr
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Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ε

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της ρύθμισης της αγοράς των 
βιομηχανιών δικτύων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδρομικές 
υπηρεσίες και η μεταφορά ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η ολοκλήρωση του ανοίγματος της αγοράς των 
βιομηχανιών δικτύων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδρομικές 
υπηρεσίες και η μεταφορά ενέργειας, που προορίζονται, εξ ορισμού, να συνδέσουν 
τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες· που είναι κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη και στο 
άνοιγμά τους τα μέσα για την καλύτερη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στο 
πλαίσιο μιας υπεύθυνης οικονομίας της αγοράς,

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤα. εκτιμώντας το έλλειμμα στην καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με 
τους κύριους ανταγωνιστές της,
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Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι η ενιαία αγορά είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την άρση 
των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης με το να καταστήσει πλέον ανταγωνιστική 
και δυναμική την ευρωπαϊκή οικονομία,

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι η εσωτερική αγορά αλλάζει διαρκώς λόγω εξωτερικών εξελίξεων 
και ότι η πολιτική της εσωτερικής αγοράς πρέπει για το λόγο αυτό να λαμβάνει 
υπόψη πάντοτε τις νέες εξελίξεις όπως τη διεύρυνση της ΕΕ, κοινωνικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις,

Or. de

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τη διεύρυνση της 
ΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών, ιδίως δε της πολιτικής της για την 
εσωτερική αγορά, καθώς και την επίπτωση των τελευταίων στα νέα κράτη μέλη,

Or. fr

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. εκτιμώντας ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς δεν έχουν ακόμη 



AM\669470EL.doc 7/27 PE 390.449v01-00

EL

αναπτυχθεί πλήρως σε ορισμένους τομείς και ότι αυτό συνιστά παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ,

Or. de

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1

1. λαμβάνει υπό σημείωση το έργο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της 
ενιαίας αγοράς και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων στην εν λόγω διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο της Επιτροπής και τη φιλόδοξη ενατένιση της ενιαίας 
αγοράς και το έργο της σχετικά με την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς και 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων στην εν λόγω διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία: Gary Titley

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς και 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ευάλωτα άτομα, στην εν λόγω 
διαδικασία·

Or. en
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Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. επιθυμεί όπως η αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς αποτελέσει την ευκαιρία να 
αποδειχθούν στους πολίτες της Ευρώπης όλα τα οφέλη που μπορούν να 
αποκομίσουν από την πραγματική εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς· απευθύνει 
έκκληση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη προκειμένου να μειώσουν τη διαφορά 
μεταξύ του δυναμικού και της πραγματικότητας της εσωτερικής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 26
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. υπογραμμίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες επωφελούνται από 
την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι ορισμένες ευάλωτες ομάδες δεν έχουν πλήρως 
πρόσβαση σ' αυτήν και υπενθυμίζει ότι η δήλωση 22 που έχει προσαρτηθεί στη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ θεσπίζει ότι τα όργανα της Κοινότητας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κατά την εκπόνηση των 
μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2

2. προσβλέπει στη σύσφιξη των εργασιακών σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια, 
προκειμένου οι εθνικοί εκπρόσωποι  των πολιτών των κρατών μελών να έχουν 
σαφέστερη εικόνα των διακυβευομένων και των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής 
αγοράς· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω ετησίων 
συναντήσεων για τη Στρατηγική της Λισαβόνας ως ένα καλό παράδειγμα 
συνεργασίας η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον·

Or. en
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Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 28
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί το περιεχόμενο της τελικής 
δήλωσης της τέταρτης ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη βιοτεχνία και τις μικρές 
επιχειρήσεις, λαμβανομένου υπόψη του ουσιαστικού ρόλου αυτών των 
επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία· ζητεί, κατά συνέπεια, να ληφθούν υπόψη 
αυτά τα συμπεράσματα στην εκπόνηση και εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επανεξέτασης της ενιαίας αγοράς και της αναθεώρησης 
της πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει την αξιολόγησή της όσον αφορά τη συμβολή 
της εσωτερικής αγοράς με μια σε βάθος ανάλυση του κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού αντικτύπου των εφαρμογών της·

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 30
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κράτη μέλη δεν θεωρούν αρκετά οικεία την 
ενιαία αγορά σε πρακτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 31
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. αναγνωρίζει ότι μια ενιαία αγορά που παρέχει ποιότητα ζωής πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις παραμέτρους προστασίας των 
καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 32
Παράγραφος 2 δ (νέα)

2δ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αγορές, ιδίως της ενέργειας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των 
τηλεπικοινωνιών παραμένουν εξαρτημένες από εθνικιστικές βιομηχανικές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την άποψη ότι η ανάληψη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών πρέπει να 
βασίζεται περισσότερο στην ανάλυση των επιπτώσεων στις διάφορες αγορές, στους 
διάφορους οικονομικούς τομείς και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την άποψη ότι η ανάληψη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών πρέπει να 
βασίζεται περισσότερο στην ανάλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων κάθε 
οικονομικού τομέα, και ότι πρέπει να συνοδεύεται ιδίως με μια αξιολόγησ των 
κοινωνικών επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων μέτρων·

Or. de
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Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 35
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4

4. καθώς η κοινωνική συνοχή και ειρήνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας· ιδίως μέσω μιας βελτίωσης της προσφοράς 
εκπαίδευσης, της προώθησης της ισότητας ευκαιριών και της επίγνωσης για την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος ως κοινών στόχων όλων των κρατών 
μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 37
Παράγραφος 4

4. καθώς η κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι μία από τις βασικές συνιστώσες της 
εσωτερικής αγοράς, υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών μέσω της προαγωγής κοινών κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
στα κράτη μέλη, όπως η ποιοτική απασχόληση, οι ίσες ευκαιρίες, η προστασία της 
υγείας και του περιβάλλοντος με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας· ζητά από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την 
προστασία της Ευρώπης όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς και να αποφύγει 
τον κανονιστικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς αυτούς·

Or. en
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Τροπολογία: Gary Titley

Τροπολογία 38
Παράγραφος 4

4. καθώς η κοινωνική συνοχή είναι μία από τις βασικές συνιστώσες της εσωτερικής 
αγοράς, υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
μέσω της προαγωγής κοινών κοινωνικών στόχων στα κράτη μέλη, όπως η ποιοτική 
απασχόληση, οι ίσες ευκαιρίες, η μη διακριτική μεταχείριση και πρόσβαση για 
άτομα με αναπηρία, η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με γνώμονα 
πάντοτε το σεβασμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας· ζητά από την 
Επιτροπή να μεριμνήσει για την προστασία της Ευρώπης όσον αφορά τους 
συγκεκριμένους τομείς και να αποφύγει τον κανονιστικό ανταγωνισμό μεταξύ των 
κρατών μελών στους τομείς αυτούς·

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 39
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. επισημαίνει με έμφαση το γεγονός ότι μόνο η κοινωνική συνοχή σε συνδυασμό με 
μια συνεπή προστασία των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει τους πολίτες να 
αντιληφθούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα των επιτευγμάτων της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς·

Or. de

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων εντός της εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα των 
εργαζομένων εντός των συνόρων της Ένωσης είναι ένα μείζον πλεονέκτημα που 
ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που τονώνει την 
καινοτομία μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και έναν ευρύ ανταγωνισμό·

Or. fr
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Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι μια καλή πολιτική  για την ενιαία αγορά είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την τόνωση της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και για τη 
δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος (τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τις ΜΜΕ), ενώ προωθεί τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι μια καλή πολιτική  για την ενιαία αγορά είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την τόνωση της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και για τη 
δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος (τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τις ΜΜΕ)· ζητεί ιδίως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα που αποβλέπουν στην υποστήριξη του δυναμικού 
καινοτομίας των μικρών επιχειρήσεων και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ιδίως με 
τον καθορισμό μέσων χρηματοδότησης της καινοτομίας προσαρμοσμένων στις 
ιδιαιτερότητες αυτών των επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6

6. προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια συνολική στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας (διαγραφή) με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας, την 
προαγωγή της βιομηχανικής ικανότητας της Ευρώπης και την προώθηση της 
μεγέθυνσης· τονίζει τη σημασία που έχει η θέσπιση ενός κοινοτικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας· σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου σχετικά με 
τη βελτίωση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en
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Τροπολογία: Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6

6. προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια συνολική στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και να ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των εν λόγω 
δικαιωμάτων με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας, την προαγωγή της 
βιομηχανικής ικανότητας της Ευρώπης και την προώθηση της μεγέθυνσης· τονίζει τη 
σημασία που έχει η θέσπιση ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ·καθώς και 
ένα ποιοτικό δικαιοδοτικό σύστημα, αποτελεσματικό από οικονομική άποψη και 
ευνοϊκό προς τις καινοτομίες, για τις ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες που θα σέβεται την 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· σημειώνει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου σχετικά με τη βελτίωση του συστήματος 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού θα βοηθήσει στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών, διασφαλίζοντας όφελος στους 
πολίτες από περισσότερες δυνατότητες επιλογής, χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη 
ποιότητα· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πως μπορεί να ενσωματώσει 
καλύτερα μέτρα πολιτικής ανταγωνισμού στην ευρύτερη πολιτική της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 46
Παράγραφος 8

8. εκφράζει την άποψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας και μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ένα 
ισόρροπο ενεργειακό μίγμα, και ότι η ύπαρξη μιας πολιτικής για την ενιαία αγορά η 
οποία θα προάγει βιώσιμες και ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την επίτευξη των σκοπών αυτών· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν τονίστηκε επαρκώς η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 47
Παράγραφος 8

8. εκφράζει την άποψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας και ότι η ύπαρξη μιας πολιτικής για την ενιαία 
αγορά η οποία θα προάγει βιώσιμες και ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των σκοπών αυτών· χαιρετίζει τα 
συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007·(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Wolfgang Bulfon

Τροπολογία 48
Παράγραφος 8

8. εκφράζει την άποψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας και ότι η ύπαρξη μιας πολιτικής για την ενιαία 
αγορά η οποία θα προάγει βιώσιμες και ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των σκοπών αυτών· χαιρετίζει τα 
συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 49
Παράγραφος 8

8. εκφράζει την άποψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας και ότι η ύπαρξη μιας πολιτικής για την ενιαία 
αγορά η οποία θα προάγει βιώσιμες και ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των σκοπών αυτών· χαιρετίζει τα 
συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007· υπογραμμίζει ότι στη 
γραπτή του δήλωση σχετικά με την καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας του 
υδρογόνου και μιας τρίτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στοχεύσουν σε μια 
αύξηση κατά 20% της ενεργειακής αποτελεσματικότητας από τώρα έως το 2020, 
να μειώσουν τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου κατά 30% από τώρα έως το 
2020 σε σχέση με το επίπεδο του 1990 και να παράγουν το 33% του ηλεκτρισμού 
και το 25% της συνολικώς καταναλωνόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 
ενεργειακές πηγές από τώρα έως το 2020·
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Or. fr

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 50
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 51
Παράγραφος 9

9. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την προσπάθεια εντοπισμού, σε 
μια πρώτη φάση, κοινών αρχών για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και τη διευκρίνιση 
των ασαφειών στους τομείς των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας στην εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι ισχυρές και σύγχρονες υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος είναι αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
δημοσίου συμφέροντος, όπως η κοινωνική και εδαφική συνοχή, προστασία του 
περιβάλλοντος και πολιτισμική ποικιλομορφία· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη 
Συνθήκη οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος υπόκεινται στους κανόνες 
της Συνθήκης μόνο "κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν 
εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους 
έχει ανατεθεί"· δέχεται ευμενώς το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Λευκή 
Βίβλο της του 2004, αναγνώρισε ότι "η πραγματική άσκηση υπηρεσίας γενικού 
συμφέροντος υπερέχει, σε περίπτωση σύγκρουσης, της εφαρμογής των κανόνων 
της Συνθήκης"· θεωρεί ότι ένα οριζόντιο νομικό πλαίσιο της ΕΕ θα αποτελούσε τον 
πλέον πρόσφορο τρόπο προκειμένου να υπάρξει νομική ασφάλεια όσον αφορά την 
επεξεργασία κοινών κριτηρίων και κοινών στόχων για υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, όπως καθολική πρόσβαση, εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, ποιότητα, συνέχεια, ισότητα, ασφάλιση, ασφάλεια, δικαιώματα 
καταναλωτών και χρηστών, διαφάνεια, δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 52
Παράγραφος 9

9. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την προσπάθεια εντοπισμού, σε 
μια πρώτη φάση, κοινών αρχών όσον αφορά κανόνες για κρατικές ενισχύσεις και 
δημόσιες προμήθειες που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και τη 
διευκρίνιση των ασαφειών στους τομείς των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 53
Παράγραφος 10

10. χαιρετίζει το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του 
κεκτημένου για τους καταναλωτές· διαπιστώνει ότι οι υφιστάμενες ρήτρες 
στοιχειώδους εναρμόνισης που περιλαμβάνονται στις οκτώ οδηγίες στις οποίες 
αναφέρεται η αναθεώρηση αποτελούν πηγή νομικής αβεβαιότητας για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη γνώμη, χωρίς να 
προδικάζει σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, ότι η επιλογή της 
μεικτής προσέγγισης με ένα οριζόντιο μηχανισμό φαίνεται είναι η πλέον κατάλληλη 
προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 54
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. υπενθυμίζει ότι μόνο το 6% των καταναλωτών έχουν πρόσβαση στο διαμεθοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο εμπορευμάτων· υπογραμμίζει κατά συνέπεια τη σημασία της 
διεύρυνσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαμεθοριακές αγορές με 
τερματισμό του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς στο ψηφιακό 
περιβάλλον· ενθαρρύνει για το σκοπό αυτό την Επιτροπή να υποστηρίξει ένα 
προσαρμοσμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, να 
δημιουργήσει ένα πλέον ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, να βελτιώσει την ποιότητα 
της νομοθεσίας και να ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και την 
κατάσταση των μικρών επιχειρηματιών στις αγορές·

Or. fr
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Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 55
Παράγραφος 10

10. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του δικαίου της 
κατανάλωσης προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις 
διασυνοριακές αγορές· χαιρετίζει, συνεπώς, το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά 
με την αναθεώρηση του κεκτημένου για τους καταναλωτές· διαπιστώνει ότι οι 
υφιστάμενες ρήτρες στοιχειώδους εναρμόνισης αποτελούν πηγή νομικής 
αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη 
γνώμη, χωρίς να προδικάζει σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, 
ότι η επιλογή της μεικτής προσέγγισης με ένα οριζόντιο μηχανισμό φαίνεται είναι η 
πλέον κατάλληλη προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 56
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. τονίζει ότι ούτε οι καταναλωτές ούτε οι πάροχοι υπηρεσιών είναι πάντοτε σε θέση 
να καθορίσουν ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή των 
δραστηριοτήτων τους· καλεί για το λόγο αυτό την Επιτροπή να προτείνει μια 
διευκρίνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μέσων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
και των μέσων της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μην αφήσει αμφιβολίες ως 
προς το πότε εφαρμόζεται η ημεδαπή ή αλλοδαπή νομοθεσία ή ρύθμιση και να μην 
αφήσει κενά στο καθεστώς ευθύνης που εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Gary Titley

Τροπολογία 57
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. ζητεί την τυποποίηση σε όλα τα τομεακά επίπεδα με στόχο τη βελτίωση της 
προσπελασιμότητας για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και παιδιά· τονίζει τη 
σημασία που είχε αυτή η διαδικασία σε τομείς όπως τα αστικά λεωφορεία, 
ανελκυστήρες, ηλεκτρικές συσκευές και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών για την επέκταση των ωφελειών της εσωτερικής αγοράς σε 
ευάλωτους πολίτες και στη δημιουργία μεγαλύτερης βεβαιότητας και πρόληψης 
της δημιουργίας εμποδίων για τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
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Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 58
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι οι συμβάσεις δημοσίων έργων πρέπει να ανατίθενται με δίκαιο και διαφανή 
τρόπο, τηρώντας τους σχετικούς κανόνες, και ότι μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
προαγωγή της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης· και να ανταποκριθούν 
στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες συμπεριλαμβανομένης της 
προσπελασιμότητας στα άτομα με αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακινήσει τα κράτη μέλη να ευνοήσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 59
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι οι συμβάσεις δημοσίων έργων πρέπει να ανατίθενται με δίκαιο και διαφανή 
τρόπο, τηρώντας τους σχετικούς κανόνες, και ότι μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
προαγωγή της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις και να εφαρμόσουν προεμπορικές προμήθειες προκειμένου να 
βελτιώσουν την καινοτόμο ικανότητα της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 60
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 61
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών έχει θεμελιώδη σημασία για την 
αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι το 25% των αγαθών που 
παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύπτονται ακόμη από μέτρα 
εναρμόνισης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα· καλεί τα 
κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση της αμοιβαίας αναγνώρισης προκειμένου να 
διασφαλίσουν την άσκηση αυτής της θεμελιώδους ελευθερίας προς το συμφέρον 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 62
Παράγραφος 12 (νέα)

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η 
οποία δεν έχει καθόλου γραφειοκρατικό χαρακτήρα και αντιστοιχεί στην αρχή της 
επικουρικότητας, και της οποίας η γενική ισχύ μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί 
προϋπόθεση για μια αξιόπιστη συνεργασία στην ΕΕ, δεν τηρείται ή δεν 
εφαρμόζεται επαρκώς σε πολλούς τομείς· διαβλέπει σ' αυτό μια παραβίαση της 
βασικής ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλλουν σε 
μια ενισχυμένη εφαρμογή της αρχής·

Or. de

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 63
Παράγραφος 13

13. εκφράζει την άποψη ότι τα άτυπα δίκτυα, όπως το Solvit και το δίκτυο ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών (ECC-Net), συμπληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα 
επίσημα και νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του δικτύου πληροφοριών της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ) - σύστημα πληροφοριών εσωτερικής αγοράς· ζητεί όπως 
διατεθούν μεγαλύτερη δημοσιότητα και ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να 
καταστούν αυτά τα δίκτυα πλήρως αποτελεσματικά·

Or. fr
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Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 64
Παράγραφος 13

13. εκφράζει την άποψη ότι τα άτυπα δίκτυα, όπως το Solvit και το δίκτυο ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών (ECC-Net), συμπληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα 
επίσημα και νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του δικτύου πληροφοριών της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ)· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη στρατηγική της 
πληροφόρησης προκειμένου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι 
υφίστανται αυτά τα δίκτυα·

Or. de

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 65
Παράγραφος 14

14. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενιαία αγορά χωρίς να μειωθεί η 
αναγκαία προστασία για τους πολίτες, καταναλωτές και υπαλλήλους· 

Or. en

Τροπολογία: Alexander Stubb

Τροπολογία 66
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η εναρμόνιση και η αμοιβαία αναγνώριση αποτελούν συμπληρωματικά 
στοιχεία με τα αντίστοιχά τους πλεονεκτήματα για την οικοδόμηση της ενιαίας 
αγοράς, και ότι πρέπει να βρεθεί η ορθή ισορροπία στη χρήση αυτών των μεθόδων· 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής εντός της δέσμης των αγαθών για 
νομοθεσία που καθορίζει διαδικασίες για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε όλη της την έκταση·

Or. en
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Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 67
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η αμοιβαία αναγνώριση συνιστά σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής 
αγοράς το οποίο δεν προλαμβάνει την προσέγγιση της νομοθεσίας όπου χρειάζεται· 

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon, Μalcolm Harbour

Τροπολογία 68
Παράγραφος 16

16. τονίζει πάντως ότι η ενιαία αγορά του 21ου αιώνα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο 
αναγκαίων και αναλογικών κανόνων· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση μπορεί 
να είναι αναγκαία σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά τις λιανικές 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των μέσων πληρωμής) και τη 
φορολογία· χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και, ενώ αναγνωρίζει την τοπική φύση των 
λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω τα μέτρα που ελήφθησαν ήδη και λαμβάνονται προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ενιαία αγορά στην οποία οι καταναλωτές 
και οι πάροχοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν· πιστεύει ότι για το σκοπό 
αυτό είναι δυνατόν πάντοτε να αναληφθούν μεγαλύτερες δοκιμασίες από τους 
καταναλωτές για ενδεχόμενες πρωτοβουλίες· (διαγραφή)· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να προχωρήσει στις προτάσεις της για την ενιαία κοινή φορολογική βάση για το φόρο 
των εταιριών·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 69
Παράγραφος 16

16. τονίζει πάντως ότι η ενιαία αγορά του 21ου αιώνα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο 
αναγκαίων και αναλογικών κανόνων· επιμένει συνεπώς ότι πρέπει να συνεχιστεί η 
εναρμόνιση σε καίριους τομείς, όπως στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά 
τις λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
πληρωμής) και τη φορολογία· ως προς το τελευταίο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προχωρήσει στις προτάσεις της για την ενιαία κοινή φορολογική βάση για το φόρο 
των εταιριών·

Or. en
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Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 70
Παράγραφος 17

17. τονίζει ότι «βελτίωση» των κανονιστικών ρυθμίσεων δεν σημαίνει αναγκαία μόνο 
«μείωση» των κανονιστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέες 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς και την παγίωση και απλούστευση της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 71
Παράγραφος 17

17. τονίζει ότι «βελτίωση» των κανονιστικών ρυθμίσεων δεν σημαίνει αναγκαία μόνο 
«μείωση» των κανονιστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες 
ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς και την παγίωση και απλούστευση της νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 72
Παράγραφος 17

17. τονίζει ότι «βελτίωση» των κανονιστικών ρυθμίσεων δεν σημαίνει μόνο «μείωση» 
των κανονιστικών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες ρυθμίσεις, όταν 
αποδεικνύονται αναγκαίες, για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς και την παγίωση και απλούστευση της νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 73
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. εκτιμά ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης της Επιτροπής πρέπει να είναι πλέον 
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διαφανείς και πλέον στοχευμένες προκειμένου να παρακινήσει όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη, και ιδίως τις ΜΜΕ, να συμμετάσχουν σ' αυτήν·

Or. fr

Τροπολογία: Gary Titley

Τροπολογία 74
Παράγραφος 18

18. εκφράζει την άποψη ότι οι μελέτες επιπτώσεων της Επιτροπής, που περιλαμβάνουν 
μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων, πρέπει να είναι περισσότερο συνεκτικές και να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των ομάδων ευάλωτων καταναλωτών όπως άτομα 
με αναπηρία, ηλικιωμένοι και παιδιά· χαιρετίζει, επομένως, την ίδρυση της 
επιτροπής αξιολόγησης των μελετών επιπτώσεων της Επιτροπής και την καλεί να τις 
δημοσιοποιεί· ζητά την εκπόνηση περισσότερων μελετών επιπτώσεων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της στήριξης των διαφόρων προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 75
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια "δοκιμασία εσωτερικής αγοράς" στους 
μηχανισμούς βελτιωμένων ρυθμίσεων, όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ρυθμιστές λαμβάνουν πάντοτε 
υπόψη τους τις επιπτώσεις των δράσεών τους στο πλαίσιο των τεσσάρων 
ελευθεριών εντός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 76
Παράγραφος 20

20. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η συρρύθμιση και η αυτορρύθμιση 
μπορούν να αποτελέσουν μέσα τα οποία μπορούν κάλλιστα να συμπληρώνουν τις
νομοθετικές πρωτοβουλίες σε ορισμένους τομείς, με σεβασμό των προνομίων του 
νομοθέτη··
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Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 77
Παράγραφος 20

20. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η συρρύθμιση και η αυτορρύθμιση είναι 
μέσα τα οποία μπορούν κάλλιστα να συμπληρώνουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σε 
ορισμένους τομείς· υπογραμμίζει επίσης την αποτελεσματικότητα των ενισχυμένων 
συνεργασιών σε ορισμένους τομείς προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη προς μια 
εναρμόνιση σε εθελοντική βάση·

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 78
Παράγραφος 21

21. εκτιμά ότι το έλλειμμα μεταφοράς αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια για την 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και ότι  τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη 
βελτίωση της μεταφοράς στα εθνικά δίκαια και της εφαρμογής των νέων νομοθετικών 
κειμένων της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση που έχει σημειωθεί 
όσον αφορά τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια και για το νέο 
στόχο του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί σταδιακής μείωσης του ελλείμματος 
"στόχου" μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια στο 1%· καλεί τα 
κράτη μέλη να αποφύγουν το σκόπελο της εθνικής υπερρύθμισης (gold plating)·

Or. fr

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 79
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης και της βελτίωσης της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την 
εσωτερική αγορά·

Or. fr
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Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 80
Παράγραφος 22

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για 
την προστασία της εθνικής τους αγοράς· τονίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση 
ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι μια 
εύρυθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 
Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 81
Παράγραφος 22

22. τονίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά 
συνιστά ένα περιουσιακό στοιχείο για την Ευρώπη στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 82
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή κατά τη διαμόρφωση των εσωτερικών της πολιτικών να αξιολογεί 
συστηματικά και να λαμβάνει υπόψη τις συγκρίσιμες πολιτικές που ακολουθούν οι 
μεγάλοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, 
Ιαπωνία...)  με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την άρση 
των εμποδίων στο παγκόσμιο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 83
Παράγραφος 25

25. έχει την άποψη ότι η ΕΕ θα είναι μόνο ικανή να προοδεύσει σε μια παγκόσμια 
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οικονομία εάν προσαρμοστεί και μάλιστα βελτιώσει την ικανότητα καινοτομίας 
των εμπορικών της εταίρων· εμμένει στο γεγονός ότι η ΕΕ χρειάζεται ειδικά μέτρα 
προκειμένου να καταστήσει την ενιαία αγορά πλέον καινοτόμο· περαιτέρω καλεί 
την ΕΕ να παρουσιαστεί η ίδια ως μια οντότητα όσον αφορά τις μελλοντικές τάσεις 
στην παγκόσμια οικονομία κατά τρόπο που θα διασφαλίσει την 
αποτελεσματικότητα της εμπορικής άμυνας και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ· πιστεύει ότι η διατλαντική εσωτερική αγορά μπορεί να αποτελέσει ένα από 
τα πρόσφορα μέσα προκειμένου να επιτευχθεί αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Τροπολογία 84
Παράγραφος 25

25. συμβουλεύει την Επιτροπή να επιδείξει σύνεση στις μεταρρυθμίσεις των κοινοτικών 
κανονιστικών ρητρών διασφάλισης κατά της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης· τονίζει 
ότι τα ισχύοντα κοινοτικά εμπορικά μέσα άμυνας είναι αποτελεσματικά και ζωτικά 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια ταχέως 
μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία και ότι αυτή η μεταρρυθμιστική διαδικασία 
προϋποθέτει αμοιβαίες παραχωρήσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
του γύρου του ΠΟΕ στη Ντόχα·

Or. en

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 85
Παράγραφος 25

25. λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διενεργήσει μια 
συνεκτική αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ· τονίζει ότι τα 
αποτελεσματικά εμπορικά μέσα άμυνας μπορεί να είναι αποτελεσματικά και ζωτικά 
για την ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 
μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να διατηρεί την ηγετική θέση που επέδειξε στο παρελθόν στο πλαίσιο της 
βελτίωσης και ενίσχυσης της πειθαρχίας σε επίπεδο του ΠΟΕ·

Or. en


