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Τροπολογία 1
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα·
φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά 
σε νομοθετικές προτάσεις, εκτός από 
αυτές που αφορούν τις συμβάσεις 
παραχώρησης και τις δημόσιες 
συμβάσεις·

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
παρέχει υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) σ' ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει 
να διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· 
φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά 
σε νομοθετικές προτάσεις, εκτός από 
αυτές που αφορούν τις συμβάσεις 
παραχώρησης και τις δημόσιες 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος να 
λειτουργούν εύκολα στο κατάλληλο 
επίπεδο, να υπάγονται σε σαφείς κανόνες 
χρηματοδότησης, να είναι της 
υψηλότερης δυνατής ποιότητας και να 
είναι προσβάσιμες σε όλους·  τονίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης υποδομών για τις 
μεγάλες συνδεδεμένες με δίκτυο 
βιομηχανίες, που καλύπτουν μεταξύ 
άλλων τον ενεργειακό τομέα, τις 



PE456.899v01-00 4/47 AM\854931EL.doc

EL

συμβάσεις· υπηρεσίες μεταφορών και τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 3
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· 
φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά
σε νομοθετικές προτάσεις, εκτός από αυτές 
που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης 
και τις δημόσιες συμβάσεις·

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· 
φρονεί ότι η πρόταση αριθ. 25 της 
Επιτροπής δεν αρκεί, δεδομένου ότι οι 
πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι για τις 
ΥΓΟΕ παράγοντες δεν περιμένουν άλλη 
μια ανακοίνωση αλλά την ανάληψη 
συγκεκριμένης δράσης· εκφράζει τη λύπη 
του για την έλλειψη οιασδήποτε 
αναφοράς σε νομοθετικές προτάσεις, 
εκτός από αυτές που αφορούν τις 
συμβάσεις παραχώρησης και τις δημόσιες 
συμβάσεις• είναι πεπεισμένο ότι για να 
λειτουργήσει η αγορά αποτελεσματικά 
χρειάζεται την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών στο σύνολο της ΕΕ, π. χ. για 
τα σιδηροδρομικά δίκτυα ή την 
ευρυζωνική τεχνολογία 

Or. en

Τροπολογία 4
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· 
φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά σε 
νομοθετικές προτάσεις, εκτός από αυτές 
που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης 
και τις δημόσιες συμβάσεις·

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· 
φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά σε 
νομοθετικές προτάσεις, εκτός από αυτές 
που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης 
και τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες 
σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· τονίζει ότι η 
πρωτοβουλία σχετικά με την Πράξη για 
την Ενιαία Αγορά περιλαμβάνει τη 
δέσμευση να υποβληθεί, έως το 2011, 
δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας· αναμένει ότι οι εν λόγω 
προτάσεις θα αντικατοπτρίζουν τις 
διατάξεις του άρθρου 14 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Πρωτοκόλλου της αριθ. 
26·

Or. en

Τροπολογία 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής ποιότητας 
και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· 
φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να 
διορθωθεί, για να διασφαλίσει υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 
(ΥΓΟΕ) σ' ένα πλαίσιο καθολικής 
πρόσβασης, υψηλής ποιότητας και 
οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· φρονεί 
ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν αρκεί και 
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αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά σε 
νομοθετικές προτάσεις, εκτός από αυτές 
που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης 
και τις δημόσιες συμβάσεις·

εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι 
δεν περιέχει καμία αναφορά σε 
νομοθετικές προτάσεις, εκτός από αυτές 
που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης 
και τις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 6
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. φρονεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν 
ακόμα πλήρως αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς σε 
πολλούς τομείς, όπως η ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και 
υπηρεσιών και ότι χρειάζονται νέα 
κίνητρα ειδικότερα για να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 7
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά για τους 
Ευρωπαίους αφορά πρωταρχικά θέσεις 
απασχόλησης και τη δημιουργία νέων 
θέσεων και ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου 
επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν πλήρως 
να ασκούν τα δικαιώματά τους·

Or. en
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Τροπολογία 8
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά προσφέρει 
σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά την 
απασχόληση, την ανάπτυξη και τον 
ανταγωνισμό και ότι πρέπει να 
υιοθετηθούν ισχυρές διαρθρωτικές 
πολιτικές προκειμένου οι δυνατότητες 
αυτές να αξιοποιηθούν πλήρως·

Or. en

Τροπολογία 9
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. τονίζει τη ζωτική σημασία της 
κατάρτισης και των επαγγελματικών 
προσόντων που συνιστούν θεμελιώδεις 
παράγοντες για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη 
και, κατά συνέπεια, για την επιτυχία της 
Ενιαίας Αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 10
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ε. επισημαίνει ότι "Τοποθετώντας τους 
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πολίτες στο επίκεντρο της Ενιαίας 
Αγοράς" θα παραμείνει ευσεβής πόθος 
εάν συνιστά μόνο απλή στρατηγική για να 
πειστεί το κοινό ότι η ενιαία αγορά είναι 
προς το συμφέρον του· είναι της άποψης 
ότι πρέπει να αναληφθούν 
αποφασιστικότερες δράσεις για να 
διατηρηθεί και να προωθηθεί το 
βασιζόμενο στην αλληλεγγύη ευρωπαϊκό 
πρότυπο·

Or. en

Τροπολογία 11
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 στ. τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 
(ΥΓΟΕ) και των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) για τη 
συμφιλίωση των πολιτών και των 
τοπικών αρχών με την ενιαία αγορά και 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σαφήνειας όσον αφορά τα μέτρα που 
προβλέπονται για τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας (ΥΚΩ)· τονίζει περαιτέρω ότι 
τοπικές αρχές ανησυχούν για την νομική 
ανασφάλεια που χαρακτηρίζει το πλαίσιο 
εντός του οποίου αναγκάζονται να 
προβαίνουν στις παρεμβάσεις τους υπέρ 
των ΥΓΟΕ και ΚΥΚΩ για τις οποίες έχουν 
την ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 12
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ζ. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο να καθιερώνουν μέσω 
κανονισμών τις αρχές και προϋποθέσεις, 
ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ)να πληρούν το 
σκοπό τους ως δημοσίων υπηρεσιών·
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να 
αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει απογοήτευση για την απουσία 
οποιωνδήποτε προτάσεων για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες· φρονεί ότι οι 
προτάσεις αυτές απέχουν πολύ από το 
ποιοτικό πλαίσιο που έχει υποσχεθεί ο κ. 
Barroso·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει απογοήτευση για την απουσία 
οποιωνδήποτε προτάσεων για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες· φρονεί ότι οι 
προτάσεις αυτές απέχουν πολύ από το 

2. εκφράζει απογοήτευση για την απουσία 
οποιωνδήποτε προτάσεων για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες· φρονεί ότι οι 
προτάσεις αυτές απέχουν πολύ από το 
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ποιοτικό πλαίσιο που έχει υποσχεθεί ο κ. 
Barroso·

ποιοτικό πλαίσιο που έχει υποσχεθεί ο κ. 
Barroso· ζητεί επιτακτικά από την 
Επιτροπή να εκπονήσει επειγόντως τόσο 
το ποιοτικό πλαίσιο όσο και τις σχετικές 
προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει απογοήτευση για την απουσία 
οποιωνδήποτε προτάσεων για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες· φρονεί ότι οι 
προτάσεις αυτές απέχουν πολύ από το 
ποιοτικό πλαίσιο που έχει υποσχεθεί ο κ. 
Barroso·

2. εκφράζει απογοήτευση για την απουσία 
οποιωνδήποτε προτάσεων για τις ποιοτικές 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
φρονεί ότι οι προτάσεις αυτές απέχουν 
πολύ από το ποιοτικό πλαίσιο που έχει 
υποσχεθεί ο κ. Barroso·

Or. en

Τροπολογία 16
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή 
νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και όχι τις οικονομικές 
προοπτικές, να ενισχύονται οι αρχές της 
επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι 
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή 
νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και όχι τις οικονομικές 
προοπτικές, να ενισχύονται οι αρχές της 
επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι 
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς·

3. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, 
διευκρινίζοντας τα κριτήρια για τη 
συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων 
για κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ) και των δημοσίων συμβάσεων 
με την εσωτερική αγορά

Or. en

Τροπολογία 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή 
νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και όχι τις οικονομικές 
προοπτικές, να ενισχύονται οι αρχές της 
επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς·

3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς 
νομοθετικές προτάσεις, με βάση το άρθρο 
14 και το Πρωτόκολλο 26 και σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, που να σέβονται τις αρχές 
της επικουρικότητας όπως 
προσδιορίζονται στις Συνθήκες, να μην 
επιτρέπουν την εισαγωγή κανόνων 
αγοράς της ΕΕ οι οποίοι θίγουν τα 
προνόμια των αρχών των κρατών μελών, 
ειδικότερα των τοπικών και των 
περιφερειακών, ως προς την παροχή 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΥΚΩ), και 
να υποστηρίζουν ρητά το ρόλο τους ως 
προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ)·

Or. en
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Τροπολογία 19
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή 
νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και όχι τις οικονομικές 
προοπτικές, να ενισχύονται οι αρχές της 
επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι 
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς·

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
επειγόντως σαφή νομοθεσία, στην οποία 
να ορίζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ), με βάση τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και όχι τις 
οικονομικές προοπτικές, να ενισχύονται οι 
αρχές της επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι 
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς· επισημαίνει ότι το ζήτημα 
αυτό αποτελεί το αντικείμενο 
συζητήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών εδώ και πολύν καιρό και καλεί την 
Επιτροπή να προβεί επιτέλους στην 
ανάληψη δράσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή 
νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και όχι τις οικονομικές 
προοπτικές, να ενισχύονται οι αρχές της 
επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι 
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς·

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή 
νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και όχι τις οικονομικές 
προοπτικές ώστε να διασφαλίζεται η 
γενική πρόσβαση για όλους τους 
Ευρωπαίους και ταυτόχρονα η υψηλή 
ποιότητα των ΚΥΚΩ, να ενισχύονται οι 
αρχές της επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι 
ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων 
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της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 21
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
και να υποστηρίξει την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
από τις επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 22
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί την 
αρχή της επικουρικότητας και να μην 
προτείνει οδηγία για συμβάσεις 
παραχώρησης, λαμβανομένων υπόψη των 
ουσιαστικών πολιτιστικού χαρακτήρα 
διαφορών μεταξύ των κρατών μελών ως 
προς τον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 23
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά,
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, 
με δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό 
και κοινωνικό δίκαιο·

4. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, σύμφωνα με την πρόταση 
αριθ. 29, ότι σε ολόκληρη τη νομοθεσία 
για την ενιαία αγορά θα ληφθούν υπόψη 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και η 
κατάλληλη εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, 
με δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό 
και κοινωνικό δίκαιο·

4. ζητεί, σε όλες τις νομοθετικές 
προτάσεις, να γίνεται σεβαστό το άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα εις ό, τι 
αφορά την προώθηση ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού καθώς και την προώθηση 
της ανάπτυξης της Ένωσης και των 
στόχων της στον τομέα της απασχόλησης

Or. en
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Τροπολογία 25
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την Ενιαία Αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό δεν θα υπερισχύσουν 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να
περιφρουρηθούν και να διατηρηθούν όλα 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στη συλλογική δράση και του 
δικαιώματος στην απεργία στο πλαίσιο 
των τεσσάρων ελευθεριών· καλεί το ΔΕΚ 
να αξιολογήσει τη σύσταση ειδικού 
κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο· καλεί το ΔΕΚ να 
καταστήσει διαφανέστερες τις 
διαδικασίες του, ειδικότερα εις ό, το 
αφορά το διορισμό δικαστών και την 
κατανομή των υποθέσεων· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο σεβασμός του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είναι 
απαραίτητο να αναλυθεί ο κοινωνικός 
αντίκτυπος όχι μόνο όλων των 
νομοθετικών προτάσεων αλλά και της 
ήδη εγκριθείσας νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σοβαρών αξιολογήσεων του κοινωνικού 
αντίκτυπου βάσει της νέας οριζόντιας 
κοινωνικής ρήτρας που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 9 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· ζητεί την ενσωμάτωση 
δεσμευτικής κοινωνικής ρήτρας σε 
ολόκληρη τη σχετική νομοθεσία για την
Ενιαία Αγορά, με στόχο να εξασφαλιστεί 
ότι οι πολιτικές της ΕΕ και πιο 
συγκεκριμένα οι κανόνες για τον 
ανταγωνισμό θα συμβάλλουν στην 
κοινωνική πρόοδο και θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο· πιστεύει ότι η πρόταση 
29 πρέπει να συμπληρωθεί ως προς την 
πτυχή αυτή·

Or. en

Τροπολογία 27
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας υπό τη 
μορφή κανονισμού που προβλέπει ρητά 
ότι οι οικονομικές ελευθερίες σέβονται τα 
κοινωνικά δικαιώματα, αποδίδοντας 
προτεραιότητα σε θεμελιώδη κοινωνικά 
δικαιώματα σε περίπτωση σύγκρουσης 
και που περιφρουρεί και διατηρεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία  ζητεί τη σύσταση 
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ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 28
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 
περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

4. ζητεί την ενσωμάτωση ρήτρας περί 
κοινωνικής προόδου στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και μιας δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την Ενιαία Αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα 
υπονομεύονται από τους κανόνες για τον 
ανταγωνισμό και να περιφρουρηθεί και να 
διατηρηθεί το δικαίωμα στη συλλογική 
δράση και το δικαίωμα στην απεργία στο 
πλαίσιο των τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί 
τη σύσταση ειδικού κοινωνικού τμήματος 
του ΔΕΚ, με δικαστές ειδικευμένους στο 
εργατικό και κοινωνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 29
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη 
σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά, 
με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για τον ανταγωνισμό θα σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και να 

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής 
κοινωνικής ρήτρας σε όλες τις 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν την 
Ενιαία Αγορά, με στόχο να εξασφαλιστεί 
ότι οι κανόνες για τον ανταγωνισμό θα 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να
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περιφρουρηθεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική δράση και το 
δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

διασφαλιστεί και να διατηρηθεί το 
δικαίωμα στη συλλογική 
διαπραγματευτική δράση, το δικαίωμα 
στην απεργία και το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι στο πλαίσιο των 
τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση 
ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και 
κοινωνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 30
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επικροτεί τη δέσμευση που 
αναλαμβάνει η Επιτροπή να μεριμνήσει 
για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών 
στην πρόταση 26 και για ενεργειακές 
υποδομές στην πρόταση 27, αλλά πιστεύει 
ότι η Επιτροπή, στην οποία εναπόκειται 
να ορίζει και να υπερασπίζει το γενικό 
ευρωπαϊκό συμφέρον, πρέπει, στο πλαίσιο 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας της, να 
δίνει προτεραιότητα στη δράση της εξ 
ονόματος της Ένωσης εκεί όπου διαθέτει 
συντρέχουσα αρμοδιότητα ή 
αρμοδιότητα συντονισμού των δράσεων 
των κρατών μελών, και ότι δεν μπορεί να 
αρκείται απλώς και μόνο στον 
προσδιορισμό του πλαισίου παρέμβασης 
των παραγόντων της αγοράς και των 
κρατών 

Or. en

Τροπολογία 31
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. εμμένει , σε σχέση με την νέα 
στρατηγική της Επιτροπής για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (πρόταση 
29) και τη συζήτηση για περαιτέρω 
αλλαγές στη Συνθήκη, στο πλαίσιο του 
επόμενου γύρου διεύρυνσης, στην 
εισαγωγή της ρήτρας περί κοινωνικής 
προόδου στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, 
που ορίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 
γενικώς καθώς και το δικαίωμα απεργίας 
και συνδικαλιστικής δράσης και το 
δικαίωμα σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις κλπ, σε κάθε 
περίπτωση επικρατούν των "θεμελιωδών 
ελευθεριών" της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 32
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. επικροτεί την πρόταση 29 και την 
προθυμία της Επιτροπής να θέσει σε 
εφαρμογή τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και την κοινωνική ρήτρα 
(άρθρο 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)· επιμένει ότι 
τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά· ζητεί ο κοινωνικός 
αντίκτυπος οιασδήποτε νομοθεσίας να 
μην αναλύεται μόνο από την Επιτροπή, 
αλλά να ζητείται επίσης η γνώμη του 
Κοινοβουλίου, των άλλων ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en
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Τροπολογία 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. επικροτεί την προταθείσα απόφαση 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος 
δράσης για το ευρωπαϊκό ραδιοφάσμα, 
και ειδικότερα την ελευθέρωση της 
ζώνης του ψηφιακού μερίσματος των 800 
MHz έως το 2013·για να εξασφαλιστεί η 
ευρυζωνική κάλυψη των αγροτικών 
περιοχών και η ταχεία πρόσβαση όλων 
των πολιτών στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. επικροτεί την ανακοινωθείσα 
νομοθετική πρωτοβουλία για την 
εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση 
των εργαζομένων (96/71/EΚ), με στόχο να 
διασφαλιστεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων και να διευκρινιστούν οι 
υποχρεώσεις των εθνικών αρχών και 
επιχειρήσεων. καλεί τα κράτη μέλη να 
διορθώσουν τις ελλείψεις όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 
96/71/ΕΚ

Or. en
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Τροπολογία 35
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. ζητεί αναθεώρηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για την απόσπαση των 
εργαζομένων (96/71/EΚ),σύμφωνα με την 
πρόταση 30, με στόχο να προστατευθούν 
τα εργασιακά πρότυπα και τα συστήματα 
βιομηχανικών σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
την απόσπαση των εργαζομένων 
(96/71/EΚ), ώστε να προστατευθούν τα 
εργασιακά πρότυπα και τα συστήματα 
βιομηχανικών σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης 

Or. en
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Τροπολογία 37
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. είναι της άποψης ότι η πρόταση 30 δεν 
επαρκεί και ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας 
για την απόσπαση των εργαζομένων 
(96/71/EΚ), με στόχο να προστατευθούν 
τα εργασιακά πρότυπα και τα συστήματα 
βιομηχανικών σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

Or. en

Τροπολογία 38
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα συστήματα 
βιομηχανικών σχέσεων των κρατών μελών, 
και να αποκατασταθεί ο σεβασμός για το 
κανονιστικό πλαίσιο των εργασιακών 
προτύπων στην χώρα όπου εκτελείται η 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και των 
διαφόρων μορφών συλλογικής δράσης και 
να διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς τα ελάχιστα πρότυπα·

Or. en
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Τροπολογία 39
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
ίση εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας 
όπως προβλέπουν τα άρθρα 18 και 157 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να 
αναφέρονται απλώς οι ελάχιστοι 
συντελεστές·

Or. en

Τροπολογία 40
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. ζητεί στοχοθετημένη αναθεώρηση της 
οδηγίας για την απόσπαση των 
εργαζομένων (96/71/EΚ), με στόχο να 
προστατευθούν τα εργασιακά πρότυπα και 
τα συστήματα βιομηχανικών σχέσεων των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και των 
διαφόρων μορφών συλλογικής δράσης και 
να διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας στον ίδιο χώρο 
εργασίας, αντί να αναφέρονται απλώς οι 
ελάχιστοι συντελεστές· ζητεί σε όλη τη 
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σχετική νομοθεσία να λαμβάνεται υπόψη 
ότι τα εργασιακά πρότυπα 
προσδιορίζονται σε σχέση με τον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας στον ίδιο χώρο 
εργασίας, αντί να αναφέρονται απλώς οι 
ελάχιστοι συντελεστές·

Or. en

Τροπολογία 42
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την 
απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ), 
με στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά 
πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των διαφόρων 
μορφών συλλογικής δράσης και να 
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διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται 
απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας στον ίδιο χώρο, αντί να 
αναφέρονται απλώς οι ελάχιστοι 
συντελεστές, προκειμένου να προωθηθεί 
η διασυνοριακή κινητικότητα των 
εργαζομένων καθώς και η ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης και καλών 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 43
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη έρευνα του φαινομένου 
του "κοινωνικού ντάμπιγκ" ως προς τους 
όρους αμοιβής και εργασίας εντός της 
εσωτερικής αγοράς·  υπογραμμίζει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι εθνικές αρχές 
επιθεώρησης εργασίας πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην έρευνα 
αυτή· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα 
προτείνει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
ή συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής, 
όπου ενδείκνυται·

Or. en

Τροπολογία 44
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επικροτεί τις προτάσεις 32 και 35 
σχετικά με την αναγνώριση των 
προσόντων και την επικύρωση 
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αποκτηθείσας πείρας· ζητεί αυτή η 
αναγνώριση και η επικύρωση να 
ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων και να 
λαμβάνονται υπόψη στις συλλογικές 
συμφωνίες των κλάδων και/ή 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες 
των επιμέρους κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε 
μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων του δεύτερου πυλώνα πρέπει 
να αποσκοπεί στην ενίσχυση και 
συμπλήρωση του πρώτου πυλώνα, ο 
οποίος εγγυάται επαρκείς συντάξεις·
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πολλά
κράτη μέλη διαθέτουν εύρυθμα 
συστήματα του πρώτου πυλώνα·
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να 
χρησιμοποιήσει αυτά τα παραδείγματα 
ως κριτήρια αξιολόγησης σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

6. πιστεύει ότι τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα πρέπει γενικά να 
εξακολουθούν να ρυθμίζονται σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· καλεί εντούτοις τα 
κράτη μέλη να συντονίσουν 
αποτελεσματικότερα τις συνταξιοδοτικές 
τους πολιτικές και να ανταλλάξουν 
βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προκειμένου να υπερκεραστούν 
οι κοινές χρηματοπιστωτικές και 
δημογραφικές προκλήσεις· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
σημειώσουν πρόοδο ως προς την 
βελτίωση των δυνατοτήτων μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τους 
μετακινούμενους εργαζομένους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 46
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

6. τονίζει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση και συμπλήρωση 
του πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 47
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση, η 
δημογραφική αλλαγή και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ως πρόφαση για να 
τεθούν υπό αμφισβήτηση η υπερίσχυση 
και η σημασία των συνταξιοδοτικών 
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δικαιωμάτων του πρώτου πυλώνα, 
ειδικότερα όσον αφορά την πρόληψη της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 48
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί 
να αξιολογήσει η Επιτροπή κατά πόσο 
χρειάζονται διαφορετικοί κανόνες που θα 
διέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και 
πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας μεταφοράς επαγγελματικών 
συντάξεων σε περίπτωση αλλαγής 
εργοδότη· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει αυστηρότερους τους κανόνες 
για τη διαφάνεια των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, τις επενδυτικές τους 
στρατηγικές και τη φερεγγυότητά τους, 
με τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, και σε πρώιμο στάδιο·

Or. en
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Τροπολογία 49
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· θεωρεί επίσης 
σημαντική την παροχή φορολογικών 
κινήτρων για την χρησιμοποίηση του 
τρίτου πυλώνα, που δεν πρέπει να 
θεωρηθεί εναλλακτική λύση για τους δύο 
άλλους πυλώνες· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει 
αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων του 
δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί 
στην ενίσχυση και συμπλήρωση του 
πρώτου πυλώνα, ο οποίος εγγυάται 
επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν 
εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα 
και ότι ό ρόλος τους πρέπει να 
διασφαλιστεί και όχι να υπονομευτεί 
έμμεσα· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 
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αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ· υπόψη της το γεγονός αυτό και να 
χρησιμοποιήσει αυτά τα παραδείγματα ως 
κριτήρια αξιολόγησης σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επικρίνει έντονα τον προσανατολισμό 
της Επιτροπής σύμφωνα με τον οποίον τα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα 
λάβουν νέα ώθηση με την ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς των συντάξεων - όχι 
μόνο για τα επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα αλλά και για 
ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών 
συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλειών 
ζωής κλπ, που  θα επηρεάσουν προφανώς 
την προτεινόμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας σχετικά με τα ιδρύματα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών (ΙΕΣΠ)· επικρίνει έντονα το 
γεγονός ότι η οδηγία ΙΕΣΠ άνοιξε στον 
ανταγωνισμό την παροχή υπηρεσιών για 
τα συστήματα επαγγελματικής σύνταξης, 
καθώς επίσης και σε έντονα φιλελεύθερες 
προϋποθέσεις όσον αφορά τους 
κανονισμούς περί προληπτικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 52
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. υποστηρίζει τη σταδιακή 
ενσωμάτωση των υγιών στοιχείων του 
ενεργητικού των συστημάτων 
χρηματοδοτούμενης επαγγελματικής 
σύνταξης στα δημόσια συστήματα 
συνταξιοδότησης - όπως συνέβη στην 
Αργεντινή - με σκοπό την αύξηση της 
ανακατανομής, ούτως ώστε να 
προωθηθεί ο διπλός στόχος της 
πρόληψης της φτώχειας στη μεγάλη 
ηλικία και της διατήρησης του βιοτικού 
επιπέδου όσον αφορά τις συνδεμένες με 
τα εισοδήματα συνιστώσες των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 53
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, 
προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
υψηλότερα κοινωνικά και οικονομικά 
πρότυπα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 7. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
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γνήσια στρατηγική αναδιάρθρωσης, στην 
οποία να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των αντιπροσώπων τους· φρονεί ότι 
οι διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που 
πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην 
απασχόληση·

διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκός μηχανισμός για την 
πρόβλεψη βιομηχανικών 
αναδιαρθρώσεων, ούτως ώστε να 
μπορούν οι πόροι να 
αναπροσανατολίζονται 
αποτελεσματικότερα προς αναδυόμενους 
κλάδους και να προσφέρονται 
περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες 
στους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 55
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
γνήσια στρατηγική αναδιάρθρωσης, στην 
οποία να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των αντιπροσώπων τους· φρονεί ότι οι 
διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που 
πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην 
απασχόληση·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
στρατηγική αναδιάρθρωσης σύμφωνα με 
την πρόταση 32, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των αντιπροσώπων τους, να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση·
φρονεί ότι στη στρατηγική 
αναδιάρθρωσης, οι διαδικασίες 
πληροφόρησης και διαβούλευσης πρέπει 
να αφορούν κυρίως την πρόβλεψη του 
αντίκτυπου των δυνητικών αποφάσεων 
μιας εταιρείας στην απασχόληση, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι 
ευαίσθητες πληροφορίες παραμένουν 
απόρρητες για τους ανταγωνιστές·

Or. en

Τροπολογία 56
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
γνήσια στρατηγική αναδιάρθρωσης, στην 
οποία να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των αντιπροσώπων τους· φρονεί ότι 
οι διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που 
πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην 
απασχόληση·

7. ζητεί μια γνήσια στρατηγική 
αναδιάρθρωσης· επικροτεί ως εκ τούτου 
την πρόταση 32 και καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει στη διαβούλευση 
προτάσεις για κώδικα συμπεριφοράς που 
να διασφαλίζει τον κοινωνικό διάλογο, 
την πρόβλεψη και την έγκαιρη 
επικοινωνία, τη συμμετοχή πολλαπλών 
ενδιαφερομένων παραγόντων, την 
επαγγελματική μετάβαση για όλους και
προσοχή για τη διάσταση της υγείας στην 
αλλαγή απασχόλησης· φρονεί ότι οι 
διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που 
πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 57
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
γνήσια στρατηγική αναδιάρθρωσης, στην 
οποία να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των αντιπροσώπων τους· φρονεί ότι οι 
διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που 
πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην 
απασχόληση·

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
γνήσια στρατηγική αναδιάρθρωσης, στην 
οποία να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των αντιπροσώπων τους· φρονεί ότι οι 
διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που 
πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην 
απασχόληση· πιστεύει ότι η συμμετοχή 
αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις 
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πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της Πράξης για την Ενιαία Αγορά 

Or. en

Τροπολογία 58
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. φρονεί ότι η Πράξη για την Ενιαία 
Αγορά πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική 
πρόνοια και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και να διασφαλίσει θεμιτές 
συνθήκες εργασίας για όλους τους 
Ευρωπαίους·

Or. en

Τροπολογία 59
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. λαμβάνει υπό σημείωση την 
προθυμία της Επιτροπής να υποστηρίξει 
αποτελεσματικότερα τον κοινωνικό 
διάλογο και να βελτιώσει τη διαφάνεια 
των αποφάσεων και τη δημοκρατία· 
τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η 
προθυμία αυτή με την ανάληψη 
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών· ζητεί την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιτροπών 
επιχείρησης και στήριξη για τη σύσταση 
κοινών επιτροπών σε βιομηχανικούς 
κλάδους που είναι εξοπλισμένοι για να 
χειρίζονται ζητήματα σχετικά με 
επενδύσεις σε οικονομική αναδιάρθρωση·

Or. en



AM\854931EL.doc 35/47 PE456.899v01-00

EL

Τροπολογία 60
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα 
(2005/36/ΕΚ) και για την καθιέρωση 
επαγγελματικής ταυτότητας που να 
περιέχει - τουλάχιστον - πληροφορίες 
σχετικά με τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και την 
εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων και, ταυτόχρονα, να σέβεται 
τους κανόνες για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· προτείνει να 
εξετασθεί η δυνατότητα συνδυασμού του 
διαβατηρίου δεξιοτήτων με την 
επαγγελματική ταυτότητα, ούτως ώστε να 
υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη ταυτότητα 
σε επίπεδο ΕΕ·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα 
(2005/36/ΕΚ) και για την καθιέρωση 
επαγγελματικής ταυτότητας που να 
περιέχει - τουλάχιστον - πληροφορίες 
σχετικά με τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και την 
εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων και, ταυτόχρονα, να σέβεται 
τους κανόνες για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· προτείνει να 
εξετασθεί η δυνατότητα συνδυασμού του 
διαβατηρίου δεξιοτήτων με την 
επαγγελματική ταυτότητα, ούτως ώστε να 
υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη ταυτότητα 
σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει τη σημασία μιας 
επαγγελματικής ταυτότητας στο πλαίσιο 
της καταπολέμησης της παραοικονομίας/ 
αδήλωτης εργασίας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα 
(2005/36/ΕΚ) και για την καθιέρωση 
επαγγελματικής ταυτότητας που να 
περιέχει - τουλάχιστον - πληροφορίες 

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα 
(2005/36/ΕΚ) και να εξετάσει την 
καθιέρωση επαγγελματικής ταυτότητας 
που μπορεί να περιέχει - μεταξύ άλλων -
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σχετικά με τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και την 
εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων και, ταυτόχρονα, να σέβεται 
τους κανόνες για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· προτείνει να 
εξετασθεί η δυνατότητα συνδυασμού του 
διαβατηρίου δεξιοτήτων με την 
επαγγελματική ταυτότητα, ούτως ώστε να 
υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη ταυτότητα 
σε επίπεδο ΕΕ·

πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και την 
εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων και, ταυτόχρονα, να σέβεται 
τους κανόνες για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· προτείνει να 
εξετασθεί η δυνατότητα συνδυασμού του 
διαβατηρίου δεξιοτήτων με την 
επαγγελματική ταυτότητα, ούτως ώστε να 
υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη ταυτότητα 
σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. επικροτεί την "Κάρτα Νέων σε 
Κίνηση", που αποβλέπει στη βελτίωση 
των συνθηκών σπουδής, κατάρτισης και 
απασχόλησης νέων στο εξωτερικό·
επισημαίνει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία 
αυτή δεν επαρκεί καθόλου για να 
καταπολεμηθεί το ανησυχητικό επίπεδο 
ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 63
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την 
προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής 

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· τονίζει τη 
μεγάλη αντοχή πολυάριθμων 
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οικονομίας που περιλαμβάνει τους 
συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού·

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
στην οικονομική και κοινωνική κρίση, το 
δυναμικό που διαθέτουν για τον 
εκδημοκρατισμό της οικονομίας, την 
ελαστικότητα με την οποία 
ανταποκρίνονται σε μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις και την ικανότητα 
καινοτομίας τους όχι μόνο από 
οικονομική και οικολογική, αλλά και από 
κοινωνική άποψη· εφιστά την προσοχή 
στο τμήμα της κοινωνικής οικονομίας που 
περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς, τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, τις ενώσεις και τα 
ιδρύματα και το οποίο διαδραματίζει 
ιδιαίτερα πολύτιμο ρόλο στα πεδία της 
δημιουργίας απασχόλησης και ανάπτυξης 
και της καταπολέμησης της φτώχειας και 
του αποκλεισμού· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι πρέπει να διασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους 
παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας, 
ειδικότερα με τη βελτίωση της νομικής 
ασφάλειας στον τομέα των υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 
(ΥΓΟΕ)

Or. en

Τροπολογία 64
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την 
προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής 
οικονομίας που περιλαμβάνει τους 
συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας και επιμένει ότι 
η εσωτερική αγορά δεν πρέπει να απειλεί 
την πολυμορφία των νομικών οντοτήτων·
θεωρεί την ποικιλομορφία των 
επιχειρησιακών προτύπων, όπως, μεταξύ 
άλλων, οι συνεταιρισμοί και οι  εταιρείες 
αλληλασφάλισης,  ως κοινό αγαθό που 
έχει αποδείξει την αντοχή του στην κρίση 
και που πρέπει να εκτιμηθεί· εφιστά την 
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αποκλεισμού· προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής 
οικονομίας που περιλαμβάνει τους 
συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού και ζητεί να ενσωματωθεί 
στην πρόταση 37 ευρωπαϊκό καθεστώς 
για τις αλληλασφαλιστικές εταιρείες και 
τα σωματεία·

Or. en

Τροπολογία 65
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την 
προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής 
οικονομίας που περιλαμβάνει τους 
συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού·

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την 
προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής 
οικονομίας που περιλαμβάνει τους 
συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού· ζητεί τη λήψη μέτρων 
ενόψει της δημιουργίας ξεχωριστών 
ευρωπαϊκών καθεστώτων για ιδρύματα, 
αλληλασφαλιστικές εταιρείες και 
σωματεία προκειμένου να αποφευχθεί η 
νομική ανασφάλεια, να διευκολυνθούν οι 
διασυνοριακές συναλλαγές και να 
διασφαλιστεί ότι παρόμοιες καινοτόμες 
εταιρείες με κοινωνικό προσανατολισμό 
είναι σε θέση να αξιοποιούν τα μέγιστα το 
οικονομικό και κοινωνικό τους δυναμικό 
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στην Ενιαία Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 66
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την 
προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής 
οικονομίας που περιλαμβάνει τους 
συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού·

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις 
που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό 
της κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την 
προσοχή στο τμήμα της και πράσινης 
κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνει 
τους συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα και 
το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο 
ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 67
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί να ενσωματωθεί η κοινωνική 
οικονομία σε πληρέστερο βαθμό στα 
εθνικά σχέδια δράσης που αναπτύσσονται 
υπό την αιγίδα του ΠΟΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης και να προαχθεί 
περισσότερο η κοινωνική οικονομία μέσω 
προγραμμάτων διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης και κοινωνικής 
καινοτομίας·

10. ζητεί να ενσωματωθεί η κοινωνική 
οικονομία σε πληρέστερο βαθμό στα 
εθνικά σχέδια δράσης που αναπτύσσονται 
υπό την αιγίδα του ΠΟΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης και να προαχθεί 
περισσότερο η κοινωνική οικονομία μέσω 
προγραμμάτων διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης και κοινωνικής 
καινοτομίας· επικροτεί το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 
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αναγνωρίζονται ως μέρος των πόρων της 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση 
της διασυνοριακής τους πρόσβασης και 
την μεγιστοποίηση του δυναμικού τους 
από άποψη επιχειρηματικότητας και 
απασχόλησης στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 68
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί να ενσωματωθεί η κοινωνική 
οικονομία σε πληρέστερο βαθμό στα 
εθνικά σχέδια δράσης που αναπτύσσονται 
υπό την αιγίδα του ΠΟΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης και να προαχθεί 
περισσότερο η κοινωνική οικονομία μέσω 
προγραμμάτων διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης και κοινωνικής 
καινοτομίας·

10. ζητεί να ενσωματωθεί η κοινωνική 
οικονομία σε πληρέστερο βαθμό στα 
εθνικά σχέδια δράσης που αναπτύσσονται 
υπό την αιγίδα του ΠΟΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης και να προαχθεί 
περισσότερο η κοινωνική οικονομία μέσω 
προγραμμάτων διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης και κοινωνικής 
καινοτομίας· προτείνει ως εκ τούτου την 
καθιέρωση στενής συνεργασίας και 
κοινών διαβουλεύσεων στην περίπτωση 
των αποφάσεων των Συμβουλίων EPSCO 
και ECOFIN· 

Or. en

Τροπολογία 69
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με διαβούλευση για το 
θέμα του Καθεστώτος μιας Ευρωπαϊκής 
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Συνεταιριστικής Εταιρίας, προκειμένου 
να καταστεί ελκυστικότερο για τους 
επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 70
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 β. είναι της άποψης ότι η πρωτοβουλία 
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα 
σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία εάν 
βασιστεί σε σαφείς, συγκεκριμένους 
προσδιορισμούς και επικεντρωθεί σε 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, 
δηλ. επιχειρήσεις που α) αποδίδουν 
προτεραιότητα στο άτομο και στον 
κοινωνικό στόχο σε σχέση με το 
κεφάλαιο, β) προσφέρουν εθελοντική και 
ανοικτή προσχώρηση, γ) εφαρμόζουν και 
ενθαρρύνουν δημοκρατικό έλεγχο από τα 
μέλη, δ) συνδυάζουν τα συμφέροντα των 
μελών/χρηστών και/ή τα γενικά 
συμφέροντα, ε) υπερασπίζουν και 
εφαρμόζουν την αρχή της αλληλεγγύης 
και της ευθύνης, στ) υπόκεινται σε 
αυτόνομη διαχείριση, ζ) χρησιμοποιούν 
πλεονάσματα για την εκτέλεση στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης ή την παροχή 
υπηρεσιών που συνιστούν το συμφέρον 
των μελών τους ή υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας (ΚΥΚΩ)·

Or. en

Τροπολογία 71
Emilie Turunen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 γ. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του για 
την κοινωνική οικονομία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζήτησε την καλύτερη 
αναγνώριση των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της γενικευμένης 
ενσωμάτωσης της έννοιας αυτής στις 
πολιτικές της ΕΕ, του εντατικότερου 
διαλόγου με τους εκπροσώπους της 
κοινωνικής οικονομίας, της καλύτερης 
στήριξης των επιχειρήσεων και της 
αναγνώρισής τους στον κοινωνικό 
διάλογο· υπενθυμίζει ότι στο ίδιο 
ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι επιχειρήσεις 
της κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά 
μητρώα, και να εκπονηθούν ειδικές 
στατιστικές σχετικά με τη δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την 
υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που 
να περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης και της 
κοινωνικής ευθύνης, ειδικότερα για την 
προώθηση της κατοχής μετοχών από 
εργαζόμενους, την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης δέσμευσης των 
μετόχων και την μεγαλύτερη διαφάνεια·
απορρίπτει ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, 
τους δεσμευτικούς κανόνες για 
επιχειρήσεις·
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ελάχιστων προτύπων και την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς 
και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων.

Or. en

Τροπολογία 73
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την 
υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που 
να περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 
ελάχιστων προτύπων και την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς 
και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων.

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρόταση 38 της Επιτροπής σχετικά με τη 
δημόσια διαβούλευση για ενίσχυση της 
εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό στόχο 
την αύξηση της διαφάνειας σε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά θέματα και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και υπογραμμίζει ότι η 
αυξημένη διαφάνεια, που λαμβάνει υπόψη 
τα επιχειρησιακά απόρρητα, τις καλές 
σχέσεις με το προσωπικό και τις 
παραγωγικές διαδικασίες που 
συμβαδίζουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αποβαίνουν επίσης προς όφελος των 
επιχειρήσεων, των ιδιοκτητών τους και 
των ατόμων που επενδύουν σ' αυτές·

Or. en

Τροπολογία 74
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την 
υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που να 
περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 
ελάχιστων προτύπων και την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς 
και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων.

11. εκφράζει επιδοκιμασία για τη 
δέσμευση της Επιτροπής στην πρόταση 38 
για ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, 
με ειδικό στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής των εργαζομένων και τη 
βελτίωση της διαφάνειας των 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών των διευθυντικών στελεχών· ζητεί 
την υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης 
που να περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 
ελάχιστων προτύπων , όπως κλίμακες 
αποδοχών και ανώτατα όρια για τους 
μισθούς των διευθυντικών στελεχών, 
προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ μετόχων και 
εργαζομένων και να παρασχεθεί καλό 
κίνητρο για μακροπρόθεσμη επένδυση, 
και την προαγωγή των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους 
στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση, 
καθώς και των δικαιωμάτων συμμετοχής 
στις συνεδριάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων.

Or. en

Τροπολογία 75
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την 
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υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που να 
περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 
ελάχιστων προτύπων και την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς 
και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων.

υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που να 
περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 
ελάχιστων προτύπων και την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς 
και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων· είναι της άποψης ότι τα 
διοικητικά συμβούλια και οι υπεύθυνοι 
για τη λήψη των αποφάσεων φορείς θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα 
με τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών 
και ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο, 
εμπειρίες και ρόλους και ότι για το λόγο 
αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη 
διασφάλιση της πολυμορφίας στη 
σύνθεση αυτών των συμβουλίων και 
φορέων·

Or. en

Τροπολογία 76
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την 
υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που να 
περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών 
ελάχιστων προτύπων και την προαγωγή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς 
και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών 

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση 
της εταιρικής διακυβέρνησης, με ειδικό 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων και τη βελτίωση της 
διαφάνειας των πληροφοριών που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των 
διευθυντικών στελεχών· ζητεί την 
υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης που να 
περιλαμβάνει τη θέσπιση κανονισμού περί 
υψηλών ελάχιστων προτύπων και την 
προαγωγή των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους 
στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση, 
καθώς και των δικαιωμάτων συμμετοχής 
στις συνεδριάσεις των διοικητικών 
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συμβουλίων. συμβουλίων.

Or. en

Τροπολογία 77
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της 
πραγματικής οικονομίας και την επίτευξη 
της μετάβασης σε ευφυέστερη και 
περισσότερο βιώσιμη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 78
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 β. είναι της άποψης ότι η εταιρική 
διακυβέρνηση πρέπει να περιλαμβάνει 
την έγκριση των πρακτικών της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και 
την προώθηση θετικών δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 79
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 γ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για ένα μηχανισμό προστασίας 
των νοικοκυριών με περιορισμένα έσοδα 
ως προς υπερβολικές ενεργειακές 
δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 80
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 δ. τονίζει ότι η πρόσβαση ευάλωτων 
ομάδων σε τραπεζικές υπηρεσίες (όπως 
υποθήκες, αλλά όχι μόνο τέτοιου είδους 
υπηρεσίες) είναι μέγιστης σημασίας, και 
ότι οιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
χρηματοπιστωτική ένταξη και προστασία 
καθώς και την κατάλληλη ενημέρωση 
των καταναλωτών.

Or. en


