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Τροπολογία 1
Martí Grau i Segú

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες συνιστούν 
περισσότερο από τα τρία τέταρτα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι πολλές 
υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε 
άλλα μέρη του τομέα υπηρεσιών καθώς 
και στο βιομηχανικό τομέα·

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες συνιστούν 
περισσότερο από τα τρία τέταρτα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι πολλές 
υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε
άλλους τομείς του κύκλου παραγωγής
όπως η βιομηχανία και η γεωργία·

Or. es

Τροπολογία 2
Martí Grau i Segú

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. κατά την καθιέρωση του δίκαιου
εμπορίου σε σχέση με τις υπηρεσίες είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις αρχές που ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ·

Or. es
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Τροπολογία 3
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών με αποτελεσματική λειτουργία 
είναι σημαντική για την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
ΕΕ· τονίζει ότι η έγκαιρη και σωστή 
εφαρμογή και μεταφορά της κοινοτικής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1, είναι 
σημαντικές για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

2. πιστεύει ότι μια εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών με αποτελεσματική λειτουργία 
είναι σημαντική για την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
ΕΕ· τονίζει ότι η έγκαιρη και σωστή 
εφαρμογή είναι σημαντική για την 
επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. el

Τροπολογία 4
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι μια φιλόδοξη
επιχειρηματική πολιτική, ιδίως η 
ευρωπαϊκή πράξη για τις μικρές 
επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· ζητεί η 
προσεχής πρωτοβουλία να καλύψει και τις 
ανάγκες του τομέα υπηρεσιών και ευνοεί 
τη θέσπιση νομοθετικού μέσου·

3. πιστεύει ότι μια ισορροπημένη 
επιχειρηματική πολιτική, ιδίως η 
ευρωπαϊκή πράξη για τις μικρές 
επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· ζητεί η 
προσεχής πρωτοβουλία να καλύψει και τις 
ανάγκες του τομέα υπηρεσιών και ευνοεί 
τη θέσπιση νομοθετικού μέσου·

Or. el

                                               
1 ΕΕ L 376 της 29.12.2006, σελ. 36.
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Τροπολογία 5
Martí Grau i Segú

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τη σημασία των 
υπηρεσιών για την ευρωπαϊκή οικονομία 
και εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη προόδου στις υπηρεσίες στον 
τωρινό διαπραγματευτικό γύρο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 6
Martí Grau i Segú

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. σημειώνει ότι η ελευθερία 
εγκατάστασης και η ελεύθερη 
κυκλοφορία υπηρεσιών δεν πρέπει να 
υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 
απελευθερώνουν υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος ή να 
ιδιωτικοποιούν δημόσιους φορείς που 
παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες·
πρέπει να ληφθεί υπόψη το ανωτέρω 
ώστε να διασφαλιστεί η πρόοδος στον 
τωρινό γύρο διαπραγματεύσεων στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Or. es
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Τροπολογία 7
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η έλλειψη 
καταρτισμένων εργαζομένων είναι μια 
εντεινόμενη πρόκληση για τον τομέα 
υπηρεσιών στην Ευρώπη και ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
τούτο, μεταξύ άλλων με την απλοποίηση 
των διαδικασιών που συνδέονται με τη 
χορήγηση αδειών εργασίας· ενθαρρύνει 
μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τις αρχές της φλεξικιούριτι 
(συνδυασμός ευελιξίας με ασφάλεια), 
όπως περιγράφονται στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 15 
Νοεμβρίου 2007, για τις κοινές αρχές της 
ευελιξίας με ασφάλεια·

5. επισημαίνει ότι η έλλειψη 
καταρτισμένων εργαζομένων είναι μια 
εντεινόμενη πρόκληση για τον τομέα 
υπηρεσιών στην Ευρώπη και ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
τούτο, μεταξύ άλλων με τη δια βίου 
μάθηση και κατάρτιση των εργαζομένων·

Or. el

Τροπολογία 8
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. θεωρεί αναγκαίο να αναθεωρηθεί 
άμεσα η οδηγία 96/71/ΕK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την 
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απόσπαση των εργαζομένων προκειμένου 
η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
στην ΕΕ να πραγματοποιείται με
σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων·
______________
ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σελ. 1

Or. el

Τροπολογία 9
Martí Grau i Segú

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επαινεί την έμφαση που δίνει η 
Επιτροπή1 στη διασφάλιση του ότι οι 
θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει 
ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες 
είναι ουσιώδης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
ωφελούνται από την ευρωπαϊκή ανοικτή 
αγορά.

7. επαινεί την έμφαση που δίνει η 
Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι οι 
θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
περνούν και στους καταναλωτές, ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθεί να αποφύγει τον 
μερικές φορές δυσάρεστο αντίκτυπο της 
παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα
αυξημένες ανισότητες μεταξύ των 
ατόμων και ενθάρρυνση της 
συγκέντρωσης του πλούτου· τονίζει ότι ο 
δίκαιος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες είναι 
ουσιώδης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι καταναλωτές ωφελούνται από την 
ευρωπαϊκή ανοικτή αγορά.

Or. es

                                               
1 SEC(2008)1519 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Η εξωτερική διάσταση της αναθεώρησης 
της ενιαίας αγοράς».
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Τροπολογία 10
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επαινεί την έμφαση που δίνει η 
Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι οι 
θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει 
ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες 
είναι ουσιώδης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
ωφελούνται από την ευρωπαϊκή ανοικτή 
αγορά·

7. επαινεί την έμφαση που δίνει η 
Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι οι 
θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
περνούν και στους καταναλωτές· τονίζει 
ότι, σε συνδυασμό με μια υψηλή 
προστασία των καταναλωτών, ο δίκαιος 
ανταγωνισμός στις υπηρεσίες είναι 
ουσιώδης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι καταναλωτές ωφελούνται από την 
ευρωπαϊκή ανοικτή αγορά·

Or. el

Τροπολογία 11
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη έκδοσης μιας 
κοινοτικής οδηγίας-πλαισίου για τις 
δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δημόσιων 
υπηρεσιών και θα εξασφαλίζει την 
προστασία τους προς όφελος όλων των 
ευρωπαίων πολιτών.

Or. el
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Τροπολογία 12
Martí Grau i Segú

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. η εμπορία υπηρεσιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς πρέπει να αναπτυχθεί 
με τρόπο που να εξασφαλίζεται η
κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να διασφαλίζεται η υψηλή 
ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, 
εγγυώμενη παράλληλα την πιο 
αποτελεσματική παρακολούθηση των 
προτύπων των υπηρεσιών.

Or. es
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