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Τροπολογία 1
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
απαιτεί τη στήριξη όλων διότι αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος και θεμέλιο για μια 
βιώσιμη δημιουργία πλούτου στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να θέσει τον διάλογο και την 
εταιρική σχέση στο κέντρο της 
αναθεωρημένης ενιαίας αγοράς, και ζητεί 
την ενίσχυση των προσπαθειών εκ μέρους 
όλων των ενεχομένων μερών για την 
εφαρμογή στην πράξη αυτής της 
προσέγγισης, ούτως ώστε η ενιαία αγορά 
να μπορέσει να παίξει αποτελεσματικά τον 
ρόλο της στην προώθηση μιας 
ανταγωνιστικότερης κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς·

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να θέσει τον διάλογο και την 
εταιρική σχέση στο κέντρο της 
αναθεωρημένης ενιαίας αγοράς, και ζητεί 
την ενίσχυση των προσπαθειών εκ μέρους 
όλων των ενεχομένων μερών για την 
εφαρμογή στην πράξη αυτής της 
προσέγγισης, ούτως ώστε η ενιαία αγορά 
να μπορέσει να παίξει αποτελεσματικά τον 
ρόλο της στην προώθηση της ανάπτυξης 
και μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής
οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 3
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ανακοίνωση σχετικά με την Πράξη για 
την ενιαία αγορά δεν δίνει μεγαλύτερη 
έμφαση στις τοπικές αρχές οι οποίες 
διαδραματίζουν εντούτοις ουσιώδη 
κοινωνικοοικονομικό ρόλο στην ενιαία 
αγορά· υπενθυμίζει ότι το προσαρτημένο 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρωτόκολλο Αριθ. 
26, εγγυάται την «ευρεία διακριτική
ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών όταν παρέχουν, 
αναθέτουν και οργανώνουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος»· ζητεί 
από την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες προκειμένου να εγγυηθεί 
την εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου·

Or. en

Τροπολογία 4
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. είναι της άποψης ότι η πρόοδος στην 
εσωτερική αγορά δεν πρέπει να βασίζεται 
στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή· 
παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο και να υποβάλει 
τολμηρές προτάσεις· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να κάνουν χρήση της μεθόδου της 
ενισχυμένης συνεργασίας στους τομείς 
εκείνους όπου η διαδικασία για την 
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 27 δεν 
είναι εφικτή, όπως γίνεται σήμερα στον 
τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· 
άλλες χώρες θα έχουν την δυνατότητα να 
προσχωρήσουν σε αυτές τις 
πρωτοποριακές πρωτοβουλίες σε 
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μεταγενέστερη φάση·

Or. en

Τροπολογία 5
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. συνιστά στην Επιτροπή να 
διενεργήσει ανεξάρτητο έλεγχο στο 
πλαίσιο της πρότασης αριθ. 48 για να 
εντοπίσει τις είκοσι σημαντικότερες 
αιτίες καθημερινής δυσαρέσκειας και 
δυσφορίας των πολιτών σε σχέση με την 
ενιαία αγορά, ιδίως σε σχέση  με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διασυνοριακή 
ιατρική περίθαλψη και την αμοιβαία 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 6
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. προτρέπει την Επιτροπή να 
συμπληρώσει την πρότασή της αριθ. 47 
σχετικά με την τήρηση των κανόνων με 
την προσθήκη μιας πρότασης για την 
καθιέρωση μιας «ρήτρας 
ενεργοποίησης», η οποία θα εξασφαλίζει 
ότι οι νόμοι της εσωτερικής αγοράς της 
ΕΕ τίθενται αυτομάτως σε ισχύ μια 
δεδομένη χρονική στιγμή εάν τα κράτη 
μέλη δεν τους έχουν μεταφέρει εγκαίρως 
στο εθνικό τους δίκαιο· επισημαίνει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ορθή εφαρμογή των νομικών διατάξεων 
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περί υγείας, ασφάλειας και λοιπών 
τομέων κοινωνικού περιεχομένου, όπως 
αυτές περί ωραρίου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μία πιο ενοποιημένη και
ανταγωνιστική ενιαία αγορά θα γίνει 
πραγματικότητα μόνο στην περίπτωση 
που θα αποφέρει οφέλη για τους 
εργαζομένους, τους φοιτητές, τους 
συνταξιούχους και τους πολίτες 
γενικότερα, καθώς και τις επιχειρήσεις, και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, στην καθημερινή 
ζωή·

2. θεωρεί ότι μία ανταγωνιστική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά πρέπει να 
ολοκληρωθεί προκειμένου να αποφέρει 
συγκεκριμένα οφέλη για τους 
εργαζομένους, τους φοιτητές, τους 
συνταξιούχους και τους πολίτες 
γενικότερα, καθώς και τις επιχειρήσεις, και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, στην καθημερινή 
ζωή·

Or. en

Τροπολογία 8
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μία πιο ενοποιημένη και
ανταγωνιστική ενιαία αγορά θα γίνει 
πραγματικότητα μόνο στην περίπτωση που 
θα αποφέρει οφέλη για τους εργαζομένους, 
τους φοιτητές, τους συνταξιούχους και 
τους πολίτες γενικότερα, καθώς και τις 
επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις ΜΜΕ, 
στην καθημερινή ζωή·

2. θεωρεί ότι μία ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά θα γίνει πραγματικότητα μόνο στην 
περίπτωση που θα αποφέρει οφέλη για 
τους εργαζομένους, τους φοιτητές, τους 
συνταξιούχους και τους πολίτες 
γενικότερα, καθώς και τις επιχειρήσεις, και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, στην καθημερινή 
ζωή·

Or. en
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Τροπολογία 9
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
και των συνταξιούχων, καθώς και για την 
προώθηση ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εξασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση και 
η ασφάλεια δικαίου αποτελούν 
αναγκαίους παράγοντες για την επίτευξη 
των οικονομικών και κοινωνικών στόχων 
της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων, 
καθώς και για την προώθηση ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
και των συνταξιούχων, καθώς και για την 
προώθηση ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εξασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, 
καθώς και για την προώθηση ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 11
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
και των συνταξιούχων, καθώς και για την 
προώθηση ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εξασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

3. πιστεύει ότι η σωστή διακυβέρνηση 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, 
καθώς και για την προώθηση ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 12
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
μέτρα που πρόκειται να εισηγηθεί η 
Επιτροπή και συγκεκριμένα για τους 
πίνακες αντιστοιχίας που έχει κατά νου· 
καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση 
πινάκων αντιστοιχίας στο σύνολο της 
νομοθεσίας και όχι μόνο στις οδηγίες 
προτεραιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 13
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι το EURES 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
διευκολύνοντας την ελεύθερη μετακίνηση 
των εργαζομένων εντός της Ένωσης και 
εξασφαλίζοντας τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών 
απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τούτη 
τη χρήσιμη υπηρεσία ούτως ώστε να 
μπορέσουν ακόμη περισσότεροι πολίτες 
της ΕΕ να επωφεληθούν από τις 
ευκαιρίες απασχόλησης που υφίστανται 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δικτύων 
υποστήριξης και των μέσων όπως το
EURES και το SOLVIT, για τη σωστή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος 
των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτά τα 
μέσα·

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δικτύων 
υποστήριξης όπως το SOLVIT και τα 
ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, για τη 
σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς 
όφελος των ευρωπαίων πολιτών και 
επιχειρήσεων· εκφράζει την έντονη 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 
σκοπεύει να συνεχίσει να προωθεί το 
«μοναδικό σημείο επαφής» μέσω της 
ενοποίησης όλων των υφιστάμενων 
υπηρεσιών σε μια ενιαία «θυρίδα 
πρόσβασης» και μέσω της παροχής 
πληροφοριών και υποστήριξης σε 



PE456.901v01-00 10/18 AM\855333EL.doc

EL

μεμονωμένους πολίτες και επιχειρήσεις 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην 
ενιαία αγορά, καθώς και πρακτικών 
πληροφοριών σχετικά με εθνικές 
διατάξεις και διαδικασίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με το «μοναδικό σημείο 
επαφής» και των υπηρεσιών που τον 
αποτελούν·

Or. en

Τροπολογία 15
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δικτύων 
υποστήριξης και των μέσων όπως το 
EURES και το SOLVIT, για τη σωστή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος 
των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτά τα 
μέσα·

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δικτύων 
υποστήριξης και των μέσων όπως το 
EURES και το SOLVIT, για τη σωστή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος 
των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτά τα 
μέσα· φρονεί ότι την μεγαλύτερη ανάγκη 
για το δίκτυο SOLVIT έχουν οι ΜΜΕ· 
εκφράζει τη λύπη του διότι το SOLVIT 
ούτε είναι ευρέως γνωστό στην 
πλειοψηφία των ενδιαφερομένων ούτε 
χαίρει της εκτίμησης που του αξίζει· 
παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για να 
βελτιώσουν τις ατέλειες·

Or. en

Τροπολογία 16
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του διότι η
Επιτροπή δεν κατόρθωσε να ασχοληθεί 
στη δέσμη μέτρων της με το τεράστιο 
πρόβλημα του διασυνοριακού χαρακτήρα 
της ευρωπαϊκής παραοικονομίας· 
επαναλαμβάνει τη θέση που είχε 
διατυπώσει τον Φεβρουάριο του 2009 
όταν ενέκρινε το ψήφισμά του σχετικά με 
την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 
υπεργολαβίας στις αλυσίδες παραγωγής· 
επιθυμεί να πληροφορηθεί κατά πόσον η 
Επιτροπή έχει πράγματι εκπονήσει 
μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων μιας 
κοινοτικής νομικής πράξης σχετικά με 
την ευθύνη της αλυσίδας ως μέσο 
αύξησης της διαφάνειας στις διαδικασίες 
υπεργολαβίας και καλύτερης εφαρμογής 
της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, 
όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 17
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με 
τη χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών (ADR) στην ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για την διαρκώς 
διευρυνόμενη τάση της προσφυγής στη 
δικαιοσύνη για την επίλυση των 
διαφορών στις εργασιακές σχέσεις, ένα 
φαινόμενο που απειλεί την ισορροπία 
μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και που ενδέχεται, αν αφεθεί 
ανεξέλεγκτο, να προκαλέσει αστάθεια και 
ίσως κοινωνική αναταραχή· καλεί την 
Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο 
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εφαρμογής των εναλλακτικών τρόπων 
επίλυσης των διαφορών προκειμένου να 
καλύπτουν διασυνοριακές διαφορές σε 
θέματα εργατικού δικαίου και να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 
δημιουργεί η αναζήτηση της 
ευνοϊκότερης δωσιδικίας ("forum 
shopping") σε ζητήματα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και συνδικαλιστικής 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 18
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει 
τον κανονισμό «Βρυξέλλες Ι» μέσω της 
καθιέρωσης κανόνα περί αποκλειστικής 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων του τόπου 
στον οποίο πρόκειται να λάβει ή έχει 
λάβει χώρα η κύρια συνδικαλιστική 
δράση·

Or. en

Τροπολογία 19
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
δυναμικότερης και πιο έγκαιρης ανάμειξης 
των ενδιαφερομένων μερών στον 
σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και 
τον έλεγχο των μέτρων για την προώθηση 
της ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των 
πολιτών στην ενιαία αγορά· τονίζει, 

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
δυναμικότερης και πιο έγκαιρης ανάμειξης 
των ενδιαφερομένων μερών στον 
σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και 
τον έλεγχο των μέτρων για την προώθηση 
της ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των 
πολιτών στην ενιαία αγορά· επισημαίνει 
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τονίζει, εξάλλου, ότι ο διάλογος με τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών βρίσκεται στην ουσία της 
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην 
ενιαία αγορά·

ότι πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα της 
Πράξης για την ενιαία αγορά εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών ή των 
περιφερειακών αρχών και ότι τούτο 
απαιτεί την ενεργό συμμετοχή τους σε 
όλα τα επίπεδα· τονίζει, τονίζει, εξάλλου, 
ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών 
βρίσκεται στην ουσία της αποκατάστασης 
της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 20
Liisa Jaakonsaari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
δυναμικότερης και πιο έγκαιρης ανάμειξης 
των ενδιαφερομένων μερών στον 
σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και 
τον έλεγχο των μέτρων για την προώθηση 
της ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των 
πολιτών στην ενιαία αγορά· τονίζει, 
τονίζει, εξάλλου, ότι ο διάλογος με τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών βρίσκεται στην ουσία της 
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην 
ενιαία αγορά·

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
δυναμικότερης και πιο έγκαιρης ανάμειξης 
των ενδιαφερομένων μερών στον 
σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και 
τον έλεγχο των μέτρων για την προώθηση 
της ανάπτυξης και των δικαιωμάτων των 
πολιτών στην ενιαία αγορά· τονίζει, 
τονίζει, εξάλλου, ότι ο διάλογος με τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών βρίσκεται στην ουσία της 
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην 
ενιαία αγορά· προσβλέπει σε νέες και 
τολμηρές ιδέες της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τρόπους ουσιαστικής 
βελτίωσης του εν λόγω διαλόγου· ζητεί να 
υπάρξει δραστηριοποίηση των 
κοινωνικών εταίρων και διαβούλευση με 
αυτούς σε κάθε σημαντική πτυχή της 
νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς που έχει 
επίπτωση στην αγορά εργασίας· 

Or. en
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Τροπολογία 21
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
ενσωματώσει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
σε όλους τους νόμους για την ενιαία 
αγορά· εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα 
εξασφάλιζε ότι η εφαρμογή των 
οικονομικών θεμελιωδών ελευθεριών της 
ενιαίας αγοράς δεν θέτει εμπόδια στα 
δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και στο δικαίωμα στην απεργία, όπως 
ορίζονται στην εθνική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 22
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, 
ειδικότερα κατά την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας που αποτελεί τη 
βάση του σχεδίου της ενιαίας αγοράς, και 
να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες τους για ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειρίας σε αυτούς τους τομείς.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργασθούν στενά με τους 
κοινωνικούς εταίρους, ειδικότερα κατά την 
εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας 
που αποτελεί τη βάση του σχεδίου της 
ενιαίας αγοράς, και να υποστηρίξουν και 
να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες τους για 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σε 
αυτούς τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 23
Sylvana Rapti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, 
ειδικότερα κατά την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας που αποτελεί τη 
βάση του σχεδίου της ενιαίας αγοράς, και
να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες τους για ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειρίας σε αυτούς τους τομείς.

6. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, 
ειδικότερα κατά την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας που αποτελεί τη 
βάση του σχεδίου της ενιαίας αγοράς· 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την ενεργό και 
αποδοτική συμμετοχή τους, να 
υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες τους για ανταλλαγή γνώσεων,
εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών σε 
αυτούς τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 24
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, 
ειδικότερα κατά την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας που αποτελεί τη 
βάση του σχεδίου της ενιαίας αγοράς, και 
να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες τους για ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειρίας σε αυτούς τους τομείς.

6. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδίως 
μέσω της ενεργούς δραστηριοποίησής 
τους στο στάδιο της εκπόνησης και 
κατάθεσης προτάσεων και κατά την 
εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας 
που αποτελεί τη βάση του σχεδίου της 
ενιαίας αγοράς, και να υποστηρίξει και να 
ενθαρρύνει τις προσπάθειες τους για 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σε 
αυτούς τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 



PE456.901v01-00 16/18 AM\855333EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόταση της Επιτροπής να εκπονήσει 
στρατηγική που θα καταστήσει δυνατή 
την ευρύτερη εφαρμογή του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(IMI) και που θα το συνενώσει με άλλα 
δίκτυα για πλέον αποτελεσματική 
διοικητική συνεργασία και για καλύτερη 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 26
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει την σημαντική 
συνεισφορά των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και στην ανάπτυξη και 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εξαλείψει 
οποιαδήποτε εμπόδια στη δημιουργία 
νέων ΜΜΕ και να τονώσει την 
επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 27
Emilie Turunen
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. φρονεί ότι η διαδικασία «αμοιβαίας 
αξιολόγησης» της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες δεν μπορεί να θεωρηθεί 
πρότυπο διότι επικεντρώνεται σε τεχνικές 
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πτυχές ως προς την εφαρμογή της 
οδηγίας και την μεταφορά της στο εθνικό 
δίκαιο και δεν παρέχει αποτίμηση 
πολιτικού αντικτύπου· φρονεί ότι όλες οι 
διατάξεις της νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά πρέπει να τύχουν πολυδιάστατης 
ανάλυσης (πραγματικές συνέπειες στην 
οικονομία, ποιότητα προϊόντων και 
υπηρεσιών, κοινωνικές επιπτώσεις) η 
οποία πρέπει να ασχοληθεί πρωταρχικά 
με την υφιστάμενη νομοθεσία περί 
απελευθέρωσης των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, όπως λ.χ. οι υπηρεσίες 
ταχυδρομείου, μεταφορών και ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 28
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι η «χρηστή 
διακυβέρνηση» της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να σέβεται και να ενισχύει το ρόλο των 
συμβουλευτικών οργάνων που υφίστανται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
της Επιτροπής των Περιφερειών, των 
συμβουλίων κλαδικού διαλόγου και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 29
Sylvana Rapti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με 
πρόταση σύστασης όσον αφορά τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών·

Or. en


