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Τροπολογία 1
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τάσσεται υπέρ της απόδοσης 
οριζόντιας στοχοθεσίας με κοινωνική και 
οικολογική διάσταση στον στόχο της 
δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3 
της Συνθήκης ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε 
με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία 
συνίσταται εκτός των άλλων στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την «άκρως ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία της αγοράς, με 
στόχο την πλήρη απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο», όπως και στην 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος·

2. τάσσεται ολόψυχα υπέρ της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας και λαμβάνει ιδιαίτερα
υπόψη:

- τη στοχοθεσία της δημιουργίας μιας 
εσωτερικής αγοράς συνδεδεμένης με 
οριζόντια στοιχεία κοινωνικής και 
οικολογικής απόχρωσης,
- την εσωτερική αγορά, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, την 
προστασία των καταναλωτών και τα 
κοινά μέτρα ασφαλείας που αφορούν τη 
δημόσια υγεία ως θεμελιώδεις τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους η ΕΕ 
μοιράζεται τις αρμοδιότητές της με τα 
κράτη μέλη,
- τη σημασία που δίδεται στην προαγωγή 
της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,
- την έκκληση προς τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν προσπάθειες για την 
επίτευξη ευρείας ελευθέρωσης των 
υπηρεσιών στο μέτρο που τους το 
επιτρέπουν η γενική οικονομική τους 
κατάσταση και οι αντίστοιχοι οικονομικοί 
τομείς,
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- την πολιτική του ανταγωνισμού ως μέσο 
διαμόρφωσης που φροντίζει να λειτουργεί 
η αγορά χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό,
- τον σεβασμό των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 
τομέα των υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος,
- την αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
τελωνειακής ένωσης και τις νομοθετικές 
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα μέτρα για τη διεύρυνση της 
συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα·

Or. de

Τροπολογία 2
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. λαμβάνει υπόψη του το πρωτόκολλο 
για την εσωτερική αγορά και τον 
ανταγωνισμό και επιβεβαιώνει μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού αποτελεί μέσο για την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και όχι αυτοσκοπό·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 3
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 
2Γ, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη της
Λισσαβώνας, η εσωτερική αγορά, η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, η προστασία των καταναλωτών 
και οι κοινές προκλήσεις για την 
ασφάλεια στον τομέα της δημόσιας 
υγείας ορίζονται, μεταξύ άλλων, ως 
ισότιμοι κύριοι τομείς, στους οποίους η 
Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν 
συντρέχουσα αρμοδιότητα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 4
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει εκτός αυτού τη σημασία 
της προστασίας των καταναλωτών ως 
κοινό σημείο αναφοράς στο πλαίσιο 
χάραξης και εφαρμογής των άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, όπως 
υπογραμμίζεται στο άρθρο 6Α της 
Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με 
τη Συνθήκη της Λισσαβώνας·

5. υπογραμμίζει εκτός αυτού τη σημασία 
της προστασίας των καταναλωτών ως 
κοινό σημείο αναφοράς στο πλαίσιο 
χάραξης και εφαρμογής των άλλων 
πολιτικών της Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία 5
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. λαμβάνει υπόψη του την έκκληση προς 
τα κράτη μέλη του άρθρου 53 της 
Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με 
τη Συνθήκη της Λισσαβώνας να 
καταβάλλουν προσπάθειες για την 
περεταίρω ελευθέρωση του τομέα των 
υπηρεσιών, στο βαθμό που το επιτρέπουν 
η οικονομική συγκυρία και η κατάσταση 
που επικρατεί στον συγκεκριμένο αυτό 
κλάδο της οικονομίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 6
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 6 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. περιμένει από τα εθνικά κοινοβούλια 
σύμφωνα με το πνεύμα της αρχής της 
επικουρικότητας να ανταποκριθούν στην 
ευθύνη τους κατά την κοινωνική 
διαμόρφωση της ελευθέρωσης·

Or. de
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Τροπολογία 7
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τάσσεται υπέρ της νομοθετικής 
αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος κατά την έννοια του 
άρθρου 16 της Συνθήκης ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
τη σημασία της για την προώθηση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· 
εξαίρει τα περιθώρια διακριτικής 
ευχέρειας που παραχωρούνται στις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 8
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει εκτός αυτού, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 2Β, παράγραφος 1 της Συνθήκης 
ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη 
της Λισσαβώνας, διατηρεί την 
αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα 
της τελωνειακής ένωσης· υπογραμμίζει 
την νομοθετική αρμοδιότητα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα για την 
διεύρυνση της τελωνειακής συνεργασίας 

διαγράφεται
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σύμφωνα με το άρθρο 27Α της Συνθήκης 
ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη 
της Λισσαβώνας·

Or. de

Τροπολογία 9
Othmar Karas

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Άρθρο 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης και του 
ακριβέστερου ορισμού της αρχής της 
επικουρικότητας, καθώς και της 
συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων 
στη νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με 
το άρθρο 8Γ της Συνθήκης ΕΕ, όπως 
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας, σε συνδυασμό με τα 
πρωτόκολλα για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, και το πρωτόκολλο για 
τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

9. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης και του 
ακριβέστερου ορισμού της αρχής της 
επικουρικότητας, καθώς και της 
συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων 
στη νομοθετική διαδικασία·

Or. de
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