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Τροπολογία 1
Frank Engel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
εκπροσωπούν περίπου το 75% του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ και το 70% της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ και ότι, ενώ οι 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες εκπροσωπούν το 
45% του ΑΕγχΠ και το 43% της 
απασχόλησης στην ΕΕ, το ενδοενωσιακό 
εμπόριο υπηρεσιών εκπροσωπεί μόνο το 
5% του ΑΕγχΠ και μόνο το 8% των ΜΜΕ 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
στο εξωτερικό,

Or. en

Τροπολογία 2
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και τα μελλοντικά σχέδια που 
παρουσιάζει η Επιτροπή, και προτρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα 
ρυθμιστικά εμπόδια, όπως ο περιορισμός 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η 
νομική μορφή και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του κεφαλαίου· καλεί την 
Επιτροπή να εστιάσει τις δράσεις της σε 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες 
απαιτήσεις που θα πρέπει να αρθούν 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

1. επισημαίνει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και τα μελλοντικά σχέδια που 
παρουσιάζει η Επιτροπή· επισημαίνει ότι η 
προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τη 
"συνέχιση της ανάπτυξης της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών στη 
βάση της αμοιβαίας διαδικασίας 
αξιολόγησης που καθορίζεται στην 
οδηγία περί υπηρεσιών" θα προκαλέσει 
πιθανότατα περαιτέρω απορρύθμιση, 
επειδή παρόμοια "αμοιβαία αξιολόγηση"
επικεντρώνεται κυρίως στην κατάργηση 
υφιστάμενων απαιτήσεων για τους 
παρόχους υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα 
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δεν δίδεται σημασία στα πλαίσια της 
διαδικασίας αυτής στις κοινωνικές 
επιπτώσεις που προκύπτουν από τη 
μεταφορά της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 3
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και τα μελλοντικά σχέδια που 
παρουσιάζει η Επιτροπή, και προτρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα 
ρυθμιστικά εμπόδια, όπως ο περιορισμός 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η 
νομική μορφή και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του κεφαλαίου· καλεί την 
Επιτροπή να εστιάσει τις δράσεις της σε 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις 
που θα πρέπει να αρθούν προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς·

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
επιδοκιμάζει τα μελλοντικά σχέδια που 
παρουσιάζει η Επιτροπή· προτρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα 
ρυθμιστικά εμπόδια, όπως ο περιορισμός 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η 
νομική μορφή και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του κεφαλαίου· καλεί την 
Επιτροπή να εστιάσει τις δράσεις της σε 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις 
που θα πρέπει να αρθούν προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 4
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό που 
έχει στον τομέα της απασχόλησης η 
ενιαία αγορά υπηρεσιών, δεδομένου ότι 
κατά τα τελευταία έτη οι υπηρεσίες 
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αποτέλεσαν την πηγή κάθε καθαρής 
δημιουργίας απασχόλησης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Frank Engel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι δεν έχει ακόμη 
υλοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της 
ενιαίας αγοράς και ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
για την περαιτέρω αποδέσμευση αυτού 
του δυναμικού για αειφόρες και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
θέσεις απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 6
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι προτάσεις που 
σχετίζονται με τη διαδικασία 
αξιολόγησης προϋποθέτουν κατ’ αρχήν 
τη δέουσα αξιολόγηση των δυνητικών 
κοινωνικών επιπτώσεων και συνεπειών·

Or. en
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Τροπολογία 7
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει θέματα όπως η 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, των 
αμοιβών και της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προκλήθηκε από την 
απορρύθμιση και τον αυξημένο 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 8
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης, η αγορά 
εργασίας της ΕΕ θα μπορούσε 
μακροπρόθεσμα να εξακολουθήσει να 
είναι κατακερματισμένη, και ότι απαιτείται 
ανανεωμένη πολιτική βούληση και 
αποφασιστική δράση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα 
υπηρεσιών και την ενίσχυση των 
εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των 
υπηρεσιών·

2. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης, η αγορά 
εργασίας της ΕΕ θα μπορούσε 
μακροπρόθεσμα να εξακολουθήσει να 
είναι κατακερματισμένη σε ορισμένα 
κράτη μέλη, και ότι απαιτείται 
ανανεωμένη πολιτική βούληση και 
αποφασιστική δράση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα 
υπηρεσιών, την ενίσχυση των εμπορικών 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών 
και την περαιτέρω προώθηση της 
ελευθερίας για την παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 9
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προς επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
και λειτουργικής ενιαίας αγοράς στον 
τομέα των υπηρεσιών καλεί την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στον τακτικό έλεγχο και αξιολόγηση της 
λειτουργίας των υπηρεσιών ενιαίας 
εξυπηρέτησης (Points of Single Contact)
στα κράτη μέλη, που διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών με 
απαραίτητες πληροφορίες κατά τρόπο 
εκσυγχρονισμένο και φιλικό για το 
χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 10
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες 
έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
τους και ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί 
τομεακή νομοθεσία της ΕΕ·

3. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες 
έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
τους· επισημαίνει σχετικά ότι ο τομέας 
των ΥΚΩ και ιδίως των ΚΥΚΩ υποφέρει 
από υψηλά επίπεδο νομικής ασάφειας· 
τονίζει τον από μακρού διεξαγόμενο και 
συνεχιζόμενο διάλογο των 
ενδιαφερομένων παραγόντων επί του 
θέματος και καλεί την Επιτροπή να 
αναλάβει επιτέλους δράση και να 
προτείνει νομοθετικό μέτρο για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

Or. en
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Τροπολογία 11
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες 
έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
τους και ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί 
τομεακή νομοθεσία της ΕΕ·

3. επικροτεί το ότι ορισμένες υπηρεσίες 
έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
τους και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να 
θεσπιστεί τομεακή νομοθεσία της ΕΕ με 
στόχο την περαιτέρω ελευθέρωση της 
ενιαίας αγοράς· αντιτάσσεται στα σχέδια 
της Επιτροπής για περαιτέρω 
απελευθέρωση των υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων (π.χ. υλικοτεχνική 
υποστήριξη, διαχείριση εγκαταστάσεων, 
μάρκετινγκ και διαφήμιση) και 
παραχώρηση υπηρεσιών για να 
ολοκληρωθεί η Εσωτερική Αγορά για τις 
Υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 12
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες 
έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
τους και ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί 
τομεακή νομοθεσία της ΕΕ·

3. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες 
έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες λόγω του ειδικού χαρακτήρα 
τους και ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί 
τομεακή νομοθεσία της ΕΕ, 
διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό 
των αρχών της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 13
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει 
σοβαρή έρευνα, με συμμετοχή 
εκπροσώπων του κινήματος των 
εργατικών συνδικάτων και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με 
τις επιπτώσεις του αυξημένου 
ανταγωνισμού επί του τομέα των 
υπηρεσιών, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
συνθήκες εργασίας και στην ποιότητα της 
παροχής των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 14
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προκειμένου να προστατευτούν οι 
πολίτες και εργαζόμενοι της ΕΕ από την 
εκ μέρους παρόχων πρόκληση σοβαρής
ζημίας στην υγεία, την ασφάλεια ή το 
περιβάλλον τους, τονίζει ότι χρειαζόμαστε 
ενισχυμένη αμοιβαία συνδρομή και 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τους ελέγχους, 
τις επιθεωρήσεις και τις έρευνές τους που 
αφορούν παρόχους εγκατεστημένους στην 
επικράτειά τους, οι οποίοι ασκούν τις 
δραστηριότητές τους κατά παράνομο 
τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 15
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η πράξη για την ενιαία 
αγορά περιλαμβάνει τη δέσμευση να 
προωθηθεί, το 2011, σειρά μέτρων που 
σχετίζονται με υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας που θα πρέπει να βελτιώσουν τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τις 
υπηρεσίες·

4. υπενθυμίζει ότι η πράξη για την ενιαία 
αγορά περιλαμβάνει τη δέσμευση να 
προωθηθεί, το 2011, σειρά μέτρων που θα 
πρέπει να βελτιώσουν τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες· 
χαιρετίζει τα μέτρα που προτείνονται 
δυνάμει της πράξης για την ενιαία αγορά
και αφορούν τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων που προσφέρουν υπηρεσίες 
στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους, και καλεί 
την Επιτροπή να καταδείξει μεγαλύτερη 
φιλοδοξία επί των επειγόντων αυτών 
θεμάτων· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά πρέπει να βασίζεται σε υγιείς 
οικονομικούς και κοινωνικούς κανόνες,
ούτως ώστε να επικρατούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 16
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. για να διασφαλιστεί η πρόληψη των 
ζημιών εις βάρος καταναλωτών και 
εργαζομένων, παροτρύνει την Επιτροπή 
να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο 
της πρακτικής των κρατών μελών για την 
παροχή δημόσιων πληροφοριών προς 
τους καταναλωτές σχετικά με παρόχους 
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που ασκούν τις δραστηριότητές τους 
κατά παράνομο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 17
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
και της πράξης περί ενιαίας αγοράς, είναι 
ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
ζητεί συνεπώς να χαραχθούν 
συμπληρωματικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας και να υπάρχει 
μεγαλύτερη νομική σαφήνεια, ιδίως όσον 
αφορά βελτιωμένες δυνατότητες
μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, 
την απόσπαση εργαζομένων και ορισμένες 
διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης και 
εργατικού δικαίου·

5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
και της πράξης περί ενιαίας αγοράς, είναι 
ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή, ως μέρος 
του "ελέγχου απόδοσης" που διενεργεί 
της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, να 
συνυπολογίζει και άλλα μέσα της ΕΕ 
πέραν της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, τη 
δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, την απόσπαση εργαζομένων 
και ορισμένες διατάξεις κοινωνικής 
ασφάλισης και εργατικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 18
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην 5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην 
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εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
και της πράξης περί ενιαίας αγοράς, είναι 
ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
ζητεί συνεπώς να χαραχθούν 
συμπληρωματικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια, ιδίως όσον αφορά 
βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την 
απόσπαση εργαζομένων και ορισμένες 
διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης και 
εργατικού δικαίου·

εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
και της πράξης περί ενιαίας αγοράς, είναι 
ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
ζητεί συνεπώς να χαραχθούν πολιτικές για 
την αγορά εργασίας που θα προσφέρουν
μεγαλύτερη νομική σαφήνεια, ιδίως όσον 
αφορά βελτιωμένες δυνατότητες 
μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, 
την απόσπαση εργαζομένων και ορισμένες 
διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης και 
εργατικού δικαίου, προστατεύοντας εκ 
παραλλήλου αδιάκοπα τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και 
τα δικαιώματα των εργατικών 
συνδικάτων και τις συνθήκες εργασίας 
όλων των εργαζομένων και να μην 
συμβάλλουν σε ένα "αγώνα δρόμου προς 
τα κάτω" όσον αφορά την αμοιβή και τις 
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 19
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
και της πράξης περί ενιαίας αγοράς, είναι 
ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
ζητεί συνεπώς να χαραχθούν 
συμπληρωματικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια, ιδίως όσον αφορά 

5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
και της πράξης περί ενιαίας αγοράς, είναι 
ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν 
συμπληρωματικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
ζητεί συνεπώς να χαραχθούν 
συμπληρωματικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια με παράλληλο σεβασμό 
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βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την 
απόσπαση εργαζομένων και ορισμένες 
διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης και 
εργατικού δικαίου·

της αρχής της επικουρικότητας, ιδίως 
όσον αφορά βελτιωμένες δυνατότητες 
μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, 
τη διασαφήνιση της ερμηνείας και 
υλοποίησης της απόσπασης εργαζομένων 
και ορισμένες διατάξεις κοινωνικής 
ασφάλισης και εργατικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 20
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι οι μικρομεσαίοι πάροχοι 
υπηρεσιών, που αποτελούν βασική 
κινητήρια δύναμη για απασχόληση και 
κοινωνική ένταξη, πλήττονται χειρότερα 
από αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες
απαιτήσεις· επισημαίνει το σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν εναλλακτικοί 
μηχανισμοί επίλυσης διαφορών όπως το 
SOLVIT για την εξασφάλιση του ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών, ιδίως δε ΜΜΕ, 
μπορούν να επωφεληθούν πλήρως των 
δικαιωμάτων τους από την ενιαία αγορά· 
χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής ότι θα αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα τέτοιων εργαλείων 
και θα υποβάλει έκθεση για την ανάγκη 
περαιτέρω συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών·

Or. en

Τροπολογία 21
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)



PE469.837v01-00 14/14 AM\873558EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προς υλοποίηση της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών στη νομολογία του 
ΕΔ, εμμένει ότι πρέπει να θεσπιστεί 
ρήτρα κοινωνικής προόδου στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, που θα ορίζει 
ότι το δικαίωμα απεργίας, ανάληψης 
συνδικαλιστικής δράσης, συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σε θεμελιώδη 
δικαιώματα γενικώς υπερτερεί πάντοτε 
έναντι των "θεμελιωδών ελευθεριών" της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en


