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Τροπολογία 1
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της… Νοεμβρίου 2013, με 
τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
2014» (COM(2013)…) και την έκθεση της 
Επιτροπής με τίτλο «Κατάσταση της 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2014 
– Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της 
Ανάπτυξης 2014» COM(2013)…),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της… Νοεμβρίου 2013, με 
τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
2014» (COM(2013)…) και την έκθεση της 
Επιτροπής με τίτλο «Κατάσταση της 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2014 
– Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της 
Ανάπτυξης 2014» COM(2013)…), καθώς 
και την επισυναπτόμενη βασική ανάλυση 
με τίτλο «International Value Chains 
Intra- and Extra-EU» (Διεθνείς αλυσίδες 
αξίας εντός και εκτός της ΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 
25ης Οκτωβρίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 3
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά θα πρέπει να θεωρείται ότι 
συνδέεται άρρηκτα με άλλους τομείς 
οριζόντιας πολιτικής, όπως η προστασία 
των καταναλωτών και των εργαζομένων, 
τα κοινωνικά δικαιώματα, το περιβάλλον 
και η βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 4
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει 
καθορίσει τις υπηρεσίες, τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή 
αγορά ως τομείς καίριας σημασίας για τη 
βελτίωση της λειτουργίας και την 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία για 
τον καθορισμό των τομέων αυτών πρέπει 
να αξιολογείται και να αναθεωρείται σε 
τακτική βάση, συνεκτιμώντας τους 
στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης, 
καθώς και τα κριτήρια για την παροχή της 
απαραίτητης προστασίας στους 
καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους 
πολίτες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει 
καθορίσει τις υπηρεσίες, τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή 
αγορά ως τομείς καίριας σημασίας για τη 
βελτίωση της λειτουργίας και την 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία για 
τον καθορισμό των τομέων αυτών πρέπει 
να αξιολογείται και να αναθεωρείται σε 
τακτική βάση, συνεκτιμώντας τους 
στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης, 
καθώς και τα κριτήρια για την παροχή της 
απαραίτητης προστασίας στους πολίτες, 
και ιδίως στους καταναλωτές, τους
επαγγελματίες και τους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε 
ακόμη πραγματώσει μια πλήρως 
λειτουργούσα ψηφιακή ενιαία αγορά για 
τις διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας 
στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών και το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο παρακωλύονται από 
τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο 
κανονιστικές διατάξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και 
δημόσιες υπηρεσίες θα επωφεληθούν 
οικονομικά και κοινωνικά από τη χρήση 
προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών 
ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να 
θεωρείται ότι συνδέεται άρρηκτα με 
άλλους τομείς οριζόντιας πολιτικής, όπως 
η προστασία των καταναλωτών και των 
εργαζομένων, τα κοινωνικά δικαιώματα, 
το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση 
της ενιαίας αγοράς μέσω της καθιέρωσης, 
ως ειδικού πυλώνα του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, ο 
οποίος να περιλαμβάνει πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, 
ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, 
καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
προς τα κράτη μέλη, εθνικά σχέδια δράσης 
με στόχο την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας 
αγοράς, και ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση 
της ενιαίας αγοράς μέσω της καθιέρωσης, 
ως ειδικού πυλώνα του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, ο 
οποίος να περιλαμβάνει πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, 
ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, 
καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
προς τα κράτη μέλη, εθνικά σχέδια δράσης 
με στόχο την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας 
αγοράς, και ειδικές ανά χώρα συστάσεις,
και να λάβει πλήρως υπόψη τους καίριας 
σημασίας τομείς ανάπτυξης που έχουν 
καθοριστεί –υπηρεσίες, ενέργεια, 
μεταφορές και ψηφιακή ενιαία αγορά–
καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται 
στις Πράξεις Ι και ΙΙ για την Ενιαία 
Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 8
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκτιμά το γεγονός ότι η έκθεση 
σχετικά με την κατάσταση της ενιαίας 
αγοράς για το 2014 παρουσιάζει ορισμένα 
συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις 
δράσεις που έχουν αναληφθεί από 
μεμονωμένα κράτη μέλη· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι από την έκθεση απουσιάζει 
μια ποιοτική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
έχουν ληφθεί, καθώς και της προόδου και 
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των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί 
μέσω των πολιτικών·

Or. it

Τροπολογία 9
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερος 
οριζόντιος συντονισμός και συνέπεια κατά 
την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων 
που αφορούν την ενιαία αγορά· πιστεύει 
ότι στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
και ότι είναι απαραίτητη μια πιο δυναμική 
και έγκαιρη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον 
σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση των μέτρων με στόχο 
την τόνωση της ανάπτυξης και την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών 
στην ενιαία αγορά·

5. πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερος 
οριζόντιος συντονισμός και συνέπεια κατά 
την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων 
που αφορούν την ενιαία αγορά· πιστεύει 
ότι στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
και ότι είναι απαραίτητη μια πιο δυναμική 
και έγκαιρη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, των επιχειρηματικών 
οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον 
σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση των μέτρων με στόχο 
την τόνωση της ανάπτυξης και την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 10
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις και 
εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις αντίκτυπου 
πριν από την έγκριση οιασδήποτε 



PE524.583v01-00 8/32 AM\1011045EL.doc

EL

πρότασης από την Επιτροπή· τονίζει ότι 
οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να 
συνάδουν με τις αρχές της έξυπνης 
νομοθεσίας και της καταλληλότητας του 
κανονιστικού πλαισίου και να 
περιλαμβάνουν εκτίμηση του αντίκτυπου 
στις ΜΜΕ, καθώς και ότι πρέπει να 
λαμβάνουν την έγκριση της δικής της 
επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου· τονίζει 
επίσης ότι οι εκτιμήσεις αντίκτυπου 
πρέπει να αξιολογούν τις επιπτώσεις της 
νέας νομοθεσίας στις προοπτικές 
ανάπτυξης και στην ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 11
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι οι ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει 
σημειώσει κάθε κράτος μέλος και ότι δεν 
είναι απαραίτητο οι εθνικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας 
αγοράς να ακολουθούν μια ενιαία 
προσέγγιση·

7. πιστεύει ότι οι ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει 
σημειώσει κάθε κράτος μέλος και ότι δεν 
είναι απαραίτητο οι εθνικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας 
αγοράς να ακολουθούν μια ενιαία 
προσέγγιση, οφείλουν ωστόσο να 
εξετάζουν εις βάθος την πραγματική 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέσω των πολιτικών που 
εφαρμόζονται·

Or. it

Τροπολογία 12
Andreas Schwab



AM\1011045EL.doc 9/32 PE524.583v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι οι τομείς καίριας σημασίας 
που καθόρισε η Επιτροπή –υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, 
ενέργεια και ψηφιακή αγορά–
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
πιστεύει, επιπλέον, ότι η εστίαση σε 
αυτούς τους τομείς πρέπει να συνδυαστεί: 
με προσπάθειες για την ενίσχυση της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
πολιτών, τόσο των καταναλωτών όσο και 
των εργαζομένων· με την επανεκκίνηση 
μιας συνεπούς και ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τη βιομηχανία· και με ένα 
μοντέλο ανταγωνιστικότητας το οποίο θα 
βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία 
μέσω επαρκών επενδύσεων στην έρευνα 
και την εκπαίδευση·

9. θεωρεί ότι οι τομείς καίριας σημασίας 
που καθόρισε η Επιτροπή –υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, 
ενέργεια και ψηφιακή αγορά–
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
πιστεύει, επιπλέον, ότι η εστίαση σε 
αυτούς τους τομείς πρέπει να συνδυαστεί: 
με προσπάθειες για την ενίσχυση της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών και των εργαζομένων· με 
την επανεκκίνηση μιας συνεπούς και 
ολοκληρωμένης πολιτικής για τη 
βιομηχανία· και με ένα μοντέλο 
ανταγωνιστικότητας το οποίο θα βασίζεται 
στη γνώση και την καινοτομία μέσω 
επαρκών επενδύσεων στην έρευνα και την 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 13
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι οι τομείς καίριας σημασίας 
που καθόρισε η Επιτροπή –υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, 
ενέργεια και ψηφιακή αγορά–
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
πιστεύει, επιπλέον, ότι η εστίαση σε 
αυτούς τους τομείς πρέπει να συνδυαστεί: 
με προσπάθειες για την ενίσχυση της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
πολιτών, τόσο των καταναλωτών όσο και 
των εργαζομένων· με την επανεκκίνηση 

9. θεωρεί ότι οι τομείς καίριας σημασίας 
που καθόρισε η Επιτροπή –υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, 
ενέργεια και ψηφιακή αγορά–
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί εκ νέου ανάπτυξη, η 
επανεκκίνηση μιας συνεπούς και 
ολοκληρωμένης πολιτικής για τη 
βιομηχανία που θα εστιάζει στους εν 
λόγω τομείς θα πρέπει επίσης να 
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μιας συνεπούς και ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τη βιομηχανία· και με ένα 
μοντέλο ανταγωνιστικότητας το οποίο θα 
βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία 
μέσω επαρκών επενδύσεων στην έρευνα 
και την εκπαίδευση·

περιλαμβάνει προσπάθειες για την 
ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων 
των πολιτών και των καταναλωτών και
ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας το οποίο 
θα βασίζεται στη γνώση και την 
καινοτομία μέσω της παροχής κινήτρων 
από την ΕΕ για την προώθηση των 
επενδύσεων και της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, τη στήριξη της έρευνας 
και της ανάπτυξης και τη στήριξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

Or. en

Τροπολογία 14
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. παροτρύνει τα κράτη μέλη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προβούν 
άμεσα στην έγκριση και την εφαρμογή 
της νέας δέσμης νομοθετικών μέτρων για 
τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει τη 
σημασία των δημοσίων συμβάσεων ως 
βασικής κινητήριας δύναμης της 
ανάπτυξης, ιδίως για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια αυθεντική ευρωπαϊκή 
πολιτική για τη βιομηχανία· πιστεύει ότι η 
επανεκβιομηχάνιση πρέπει να αποτελεί 

διαγράφεται
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διατομεακή προτεραιότητα για την 
Ένωση· θεωρεί ότι στη νέα αυτή πολιτική 
για τη βιομηχανία πρέπει να 
περιλαμβάνονται: η ενίσχυση των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς, μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
διάσταση της ενιαίας αγοράς με βάση την 
αμοιβαιότητα και τα κοινά ελάχιστα 
πρότυπα (ιδίως σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και σε 
θέματα ασφαλείας), ισότιμοι όροι όσον 
αφορά τις πολιτικές φορολογίας και 
προστασίας του καταναλωτή, κατάλληλη 
διαχείριση της αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας, και 
βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαιο και 
υποδομές προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε νέες 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 16
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική για τη 
βιομηχανία·  πιστεύει ότι η 
επανεκβιομηχάνιση πρέπει να αποτελεί 
διατομεακή προτεραιότητα για την Ένωση· 
θεωρεί ότι στη νέα αυτή πολιτική για τη 
βιομηχανία πρέπει να περιλαμβάνονται: η 
ενίσχυση των κανόνων της ενιαίας αγοράς, 
μια συνολική στρατηγική για την 
εξωτερική διάσταση της ενιαίας αγοράς με 
βάση την αμοιβαιότητα και τα κοινά 
ελάχιστα πρότυπα (ιδίως σε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και σε 
θέματα ασφαλείας), ισότιμοι όροι όσον 
αφορά τις πολιτικές φορολογίας και 
προστασίας του καταναλωτή, κατάλληλη 

10. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική για τη 
βιομηχανία·  πιστεύει ότι η 
επανεκβιομηχάνιση πρέπει να αποτελεί 
διατομεακή προτεραιότητα για την Ένωση· 
θεωρεί ότι στη νέα αυτή πολιτική για τη 
βιομηχανία πρέπει να περιλαμβάνονται: η 
ενίσχυση των κανόνων της ενιαίας αγοράς, 
μια συνολική στρατηγική για την 
εξωτερική διάσταση της ενιαίας αγοράς, 
συνεκτικές πολιτικές προστασίας του 
καταναλωτή και βελτιωμένη πρόσβαση σε 
κεφάλαιο και υποδομές προκειμένου να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
εταιρειών και να διευκολυνθεί η πρόσβασή 
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διαχείριση της αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας, και 
βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαιο και 
υποδομές προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε νέες 
αγορές·

τους σε νέες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 17
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. Υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά με 
την κατάργηση των εμποδίων στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 
των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και 
των κεφαλαίων, παρέχει στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να λειτουργούν σε 
μεγαλύτερη κλίμακα, αυξάνοντας έτσι την 
ικανότητά τους να καινοτομούν, να 
επενδύουν, να καταστούν 
παραγωγικότερες και να δημιουργούν 
θέσεις εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 18
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την 
επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης και 
διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας· 

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την 
επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης και 
διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας· 
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τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους 
καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες 
τιμές της ενέργειας·

τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους 
καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες 
τιμές της ενέργειας· πιστεύει ότι η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα 
της ενέργειας πρέπει να συμβαδίζει με 
βήματα προόδου σε όλους τους τομείς 
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ώστε να 
διασφαλίζονται καθολική πρόσβαση και 
προσιτές τιμές σε μεμονωμένους 
καταναλωτές, νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις·

Or. it

Τροπολογία 19
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την 
επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης και 
διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας 
τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους 
καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες 
τιμές της ενέργειας·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την 
επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης και 
διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς 
ενέργειας·τονίζει την ανάγκη να 
προσφέρονται στους καταναλωτές 
διαφανείς και συγκρίσιμες τιμές της 
ενέργειας με παράλληλη διασφάλιση της 
προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών·

Or. el

Τροπολογία 20
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των 12. υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των 
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υποδομών –συγκεκριμένα, των 
διασυνοριακών συνδέσεων και της 
διαλειτουργικότητας– είναι ουσιώδης για 
την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς· πιστεύει ότι ένα ενιαίο, 
διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είναι 
κρίσιμης σημασίας για την ομαλή
κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων και 
υπηρεσιών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, 
ωστόσο, για την απουσία επαρκών
επενδύσεων που είναι ουσιώδεις για την 
επίτευξη των στόχων αυτών και 
επαναλαμβάνει ότι πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ κατάλληλες μορφές καινοτόμου 
χρηματοδότησης για τα εν λόγω έργα·

υποδομών –συγκεκριμένα, των 
διασυνοριακών συνδέσεων και της 
διαλειτουργικότητας– είναι ουσιώδης για 
την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς· πιστεύει ότι ένα ενιαίο, 
διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είναι 
κρίσιμης σημασίας για την ελεύθερη
κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων και 
υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς·
πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
αυτών και επαναλαμβάνει ότι πρέπει να 
θεσπιστεί ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών
χρηματοδότησης για τα εν λόγω έργα·

Or. en

Τροπολογία 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει τη σημασία της συνεπούς 
εφαρμογής της δέσμης συγκεκριμένων 
προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή 
προκειμένου να αναπτυχθεί και να 
ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά, 
ιδίως όσον αφορά την καθολική 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και τους 
ενημερωμένους και διαφανείς 
μηχανισμούς προστασίας των 
καταναλωτών·

13. τονίζει ότι η συνεπής εφαρμογή της 
δέσμης συγκεκριμένων προτάσεων που 
υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά με τις 
ψηφιακές υπηρεσίες μπορεί να συμβάλει 
στην πλήρη αξιοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς από την Ευρώπη· ζητεί μια 
αποτελεσματική πολιτική για μια
ψηφιακή ενιαία αγορά που θα ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα, την 
προσβασιμότητα, τον διασυνοριακό 
χαρακτήρα και τη διαφάνεια των 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ευρώπη 
και θα παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 22
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει τη σημασία της συνεπούς 
εφαρμογής της δέσμης συγκεκριμένων 
προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή 
προκειμένου να αναπτυχθεί και να 
ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά, 
ιδίως όσον αφορά την καθολική πρόσβαση 
στο διαδίκτυο και τους ενημερωμένους και 
διαφανείς μηχανισμούς προστασίας των 
καταναλωτών·

13. τονίζει τη σημασία της συνεπούς 
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και 
των μελλοντικών προτάσεων για την 
ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον 
αφορά την καθολική πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και τους ενημερωμένους και 
διαφανείς μηχανισμούς προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 23
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. Τονίζει τη σημασία της θέσπιση μιας 
ολοκληρωμένης και ενημερωμένης 
στρατηγικής για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο μειώνοντας με αυτό τον 
τρόπο το κόστος συμμετοχής των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στη 
διαδικτυακή οικονομία·

Or. el

Τροπολογία 24
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει την ιδιαίτερη σημασία 
της στήριξης των ΜΜΕ μέσω των 
προγραμμάτων COSME και Ορίζοντας 
2020·

Or. en

Τροπολογία 25
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υποστηρίζει ότι η βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση καθώς και των 
χρηματοπιστωτικών ροών στο πλαίσιο 
της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης των καθυστερήσεων των 
πληρωμών, θα συμβάλει στην άμβλυνση 
των περιορισμών ρευστότητας και στη 
βελτίωση των κεφαλαίων κίνησης των 
ΜΜΕ·

Or. el

Τροπολογία 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων και εργαζομένων στην 
Ευρώπη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και 
ότι χρειάζονται πιο σθεναρά μέτρα 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρά τις ισχυρές ενδείξεις για τη 
σημασία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά 
την έξοδο από την κρίση, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών, ιδίως των 
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εμπόδια και να διασφαλισθεί η αρχή της 
ισότιμης αντιμετώπισης των 
εργαζομένων·

εργαζομένων και των επαγγελματιών, 
στην Ευρώπη δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι
χρειάζονται πιο σθεναρά μέτρα 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 
εμπόδια και να τονωθεί η ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 27
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων και εργαζομένων στην Ευρώπη 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και ότι 
χρειάζονται πιο σθεναρά μέτρα 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 
εμπόδια και να διασφαλισθεί η αρχή της 
ισότιμης αντιμετώπισης των 
εργαζομένων·

16. θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί πλήρως· τονίζει ότι χρειάζονται 
περαιτέρω μέτρα προκειμένου να αρθούν 
τα εναπομείναντα εμπόδια· παροτρύνει, 
κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τις 
υπηρεσίες και την αναθεωρημένη οδηγία 
για την αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει ότι η 
πλήρης και ορθή εφαρμογή των εν λόγω 
οδηγιών αποτελεί βασική κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της 
ΕΕ· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για τη λογοδοσία όλων των 
κρατών μελών και να δρομολογήσει, όπου 
απαιτείται, διαδικασίες επί παραβάσει·

Or. en

Τροπολογία 28
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 16. θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
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προσώπων και εργαζομένων στην Ευρώπη 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και ότι 
χρειάζονται πιο σθεναρά μέτρα 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 
εμπόδια και να διασφαλισθεί η αρχή της 
ισότιμης αντιμετώπισης των εργαζομένων·

προσώπων και εργαζομένων στην Ευρώπη 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και ότι 
χρειάζονται πιο σθεναρά μέτρα 
προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα 
εμπόδια και να διασφαλισθεί η αρχή της 
ισότιμης αντιμετώπισης των εργαζομένων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
ισορροπημένη ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας η πλήρης 
εφαρμογή των οικονομικών ελευθεριών 
θα εξισορροπείται από την κατάλληλη 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, 
ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 
συνθήκες εργασίας· 

Or. it

Τροπολογία 29
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση 
σχετικά με τις διαφορές των τιμών και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά και να ληφθούν μέτρα κατά 
των αδικαιολόγητων διακρίσεων μεταξύ 
των καταναλωτών·

Or. el

Τροπολογία 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμη νομοθετικών προτάσεων με θέμα 
«Συνδεδεμένη ήπειρος: δημιουργία 
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών», για τον 

διαγράφεται
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κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και την 
επιτήρηση της αγοράς, και για τις 
δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
εταιρείες και ομίλους· πιστεύει ότι οι εν 
λόγω πρωτοβουλίες μπορούν να 
βελτιώσουν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, να διασφαλίσουν 
καλύτερα την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, να διευκολύνουν το 
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και να 
ενθαρρύνουν ένα νέο μοντέλο 
ανταγωνιστικότητας· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά 
με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε 
να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα σε εύλογο 
χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 31
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμη νομοθετικών προτάσεων με θέμα 
«Συνδεδεμένη ήπειρος: δημιουργία 
ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών», για τον 
κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και την 
επιτήρηση της αγοράς, και για τις 
δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
εταιρείες και ομίλους· πιστεύει ότι οι εν 
λόγω πρωτοβουλίες μπορούν να 
βελτιώσουν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, να διασφαλίσουν καλύτερα 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, να διευκολύνουν το εμπόριο 
αγαθών και υπηρεσιών και να 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τον 
κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και την 
επιτήρηση της αγοράς, και πιστεύει ότι η 
εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να 
βελτιώσει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, να διασφαλίσει καλύτερα 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών και να διευκολύνει το 
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών· ζητεί, 
επομένως, από την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ώστε να υπάρξει τελικό 
αποτέλεσμα σε εύλογο χρόνο·
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ενθαρρύνουν ένα νέο μοντέλο 
ανταγωνιστικότητας· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά 
με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε 
να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα σε εύλογο 
χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
τις υπόλοιπες προτάσεις που 
ανακοινώθηκαν στις πράξεις για την 
ενιαία αγορά, συγκεκριμένα την 
αναθεώρηση της οδηγίας περί 
διαφάνειας, τη θέσπιση μιας κοινής
ενοποιημένης βάσης φορολογίας, τη 
νομοθετική πρόταση για τους κοινούς 
ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τα μέσα 
συλλογικής έννομης προστασίας, και τις 
προτάσεις που διευκολύνουν τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία· ζητεί από την 
Επιτροπή, επιπλέον, να εφαρμόσει τον 
εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα 
αναπτύσσοντας εναρμονισμένες 
ηλεκτρονικές τελωνειακές πρακτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
τις υπόλοιπες προτάσεις που 
ανακοινώθηκαν στις πράξεις για την 
ενιαία αγορά, συγκεκριμένα την 
αναθεώρηση της οδηγίας περί 
διαφάνειας, τη θέσπιση μιας κοινής 
ενοποιημένης βάσης φορολογίας, τη
νομοθετική πρόταση για τους κοινούς 
ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τα μέσα 
συλλογικής έννομης προστασίας, και τις 
προτάσεις που διευκολύνουν τις
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία· ζητεί από την 
Επιτροπή, επιπλέον, να εφαρμόσει τον 
εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα 
αναπτύσσοντας εναρμονισμένες 
ηλεκτρονικές τελωνειακές πρακτικές·

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην 
σπαταλήσει περισσότερο χρόνο ή πόρους
σε προτάσεις για μια κοινή ενοποιημένη 
βάση φορολογίας ή για μια νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τα μέσα συλλογικής 
έννομης προστασίας· καλεί την Επιτροπή 
να εστιάσει στη θέσπιση ρεαλιστικής 
νομοθεσίας που θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή, 
επιπλέον, να εφαρμόσει τον 
εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα 
αναπτύσσοντας εναρμονισμένες 
ηλεκτρονικές τελωνειακές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 34
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει
τις υπόλοιπες προτάσεις που 
ανακοινώθηκαν στις πράξεις για την ενιαία 
αγορά, συγκεκριμένα την αναθεώρηση της 
οδηγίας περί διαφάνειας, τη θέσπιση μιας 
κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας, 
τη νομοθετική πρόταση για τους κοινούς 
ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τα μέσα 
συλλογικής έννομης προστασίας, και τις
προτάσεις που διευκολύνουν τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία· ζητεί από την 
Επιτροπή, επιπλέον, να εφαρμόσει τον 
εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα 
αναπτύσσοντας εναρμονισμένες 
ηλεκτρονικές τελωνειακές πρακτικές·

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλει 
προσπάθειες ώστε να εγκριθούν, να 
μεταφερθούν και να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά οι υπόλοιπες προτάσεις 
που ανακοινώθηκαν στις πράξεις για την 
ενιαία αγορά, συγκεκριμένα η
αναθεώρηση της οδηγίας περί διαφάνειας, 
η θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης
φορολογίας, η νομοθετική πρόταση για 
τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες 
σχετικά με τα μέσα συλλογικής έννομης 
προστασίας, και οι προτάσεις που 
διευκολύνουν τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· 
ζητεί από την Επιτροπή, επιπλέον, να 
εφαρμόσει τον εκσυγχρονισμένο 
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τελωνειακό κώδικα αναπτύσσοντας 
εναρμονισμένες ηλεκτρονικές τελωνειακές 
πρακτικές·

Or. it

Τροπολογία 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι η ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να 
προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση, 
βελτιωμένη προστασία και 
αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τους 
καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη για 
ταχεία και θετική ολοκλήρωση της 
εργασίας επί των νομοθετικών προτάσεων 
για την αγορά χρηματοοικονομικών 
καταναλωτικών υπηρεσιών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τα βασικά 
έγγραφα πληροφοριών (ΒΕΠ) για δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, τη συγκρισιμότητα των τελών 
που συνδέονται με λογαριασμούς 
πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 
πληρωμών και την πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά· φρονεί ότι πρέπει να 
υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις, όπως το 
καθεστώς αφερεγγυότητας του 
καταναλωτή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η ασφαλής επένδυση των ιδιωτικών 
αποταμιεύσεων στην πραγματική 
οικονομία·

21. πιστεύει ότι η ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να 
προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση, 
βελτιωμένη προστασία και 
αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τους 
καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη για 
ταχεία και θετική ολοκλήρωση της 
εργασίας επί των νομοθετικών προτάσεων 
για την αγορά χρηματοοικονομικών 
καταναλωτικών υπηρεσιών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τη 
συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται 
με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή 
λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση 
σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά· φρονεί ότι πρέπει να 
υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις, όπως το 
καθεστώς αφερεγγυότητας του 
καταναλωτή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η ασφαλής επένδυση των ιδιωτικών 
αποταμιεύσεων στην πραγματική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 36
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι η ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να 
προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση, 
βελτιωμένη προστασία και 
αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τους 
καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη για 
ταχεία και θετική ολοκλήρωση της 
εργασίας επί των νομοθετικών προτάσεων 
για την αγορά χρηματοοικονομικών 
καταναλωτικών υπηρεσιών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τα βασικά 
έγγραφα πληροφοριών (ΒΕΠ) για δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, τη συγκρισιμότητα των τελών 
που συνδέονται με λογαριασμούς 
πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 
πληρωμών και την πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά· φρονεί ότι πρέπει να 
υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις, όπως το 
καθεστώς αφερεγγυότητας του 
καταναλωτή, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η ασφαλής επένδυση των ιδιωτικών 
αποταμιεύσεων στην πραγματική 
οικονομία·

21. πιστεύει ότι η ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να 
προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση, 
βελτιωμένη προστασία και 
αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τους 
καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη για 
ταχεία και θετική ολοκλήρωση της 
εργασίας επί των νομοθετικών προτάσεων 
για την αγορά χρηματοοικονομικών 
καταναλωτικών υπηρεσιών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τα βασικά 
έγγραφα πληροφοριών (ΒΕΠ) για δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες 
επενδυτές, τη συγκρισιμότητα των τελών 
που συνδέονται με λογαριασμούς 
πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 
πληρωμών και την πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά· φρονεί ότι πρέπει να 
υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις, όπως το 
ειδικό καθεστώς αφερεγγυότητας του 
καταναλωτή, το οποίο θα αντικαταστήσει 
την τρέχουσα αποσπασματική και 
ανεπαρκή προσέγγιση, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ασφαλής επένδυση των 
ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην 
πραγματική οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 37
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί αναγκαία την ταχεία έγκριση 
και την ορθή μεταφορά της νομοθεσίας 
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σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις συμβάσεις παραχώρησης· η εφαρμογή 
αυτής της μεταρρύθμισης συνιστά μια 
σημαντική ευκαιρία για τον 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης· 
η δυνατότητα αξιοποίησης του 
στρατηγικού δυναμικού, σε συνδυασμό με 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ιδίως 
όσον αφορά τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, και η 
δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας των δημοσίων 
δαπανών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών και 
εθνικών διοικήσεων και αρχών, 
αποτελούν βασικά στοιχεία για την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις 
παραχώρησης·

Or. it

Τροπολογία 38
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία για τα 
επαγγελματικά προσόντα συνιστά 
σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και 
επαγγελματιών, και ως εκ τούτου θεωρεί 
απαραίτητη την εφαρμογή και την 
υλοποίησή της σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει ενιαίο υψηλό επίπεδο 
κατάρτισης και να δίνει τη δυνατότητα, 
κυρίως στους νέους, να επωφελούνται 
από τις ευκαιρίες που τους παρέχει η 
επαγγελματική κάρτα· πιστεύει, 
ταυτόχρονα, ότι είναι αναγκαία η 
μεταρρύθμιση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη 
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πρόσβαση των νέων σε αυτά και να 
δημιουργηθεί μια περισσότερο δυναμική 
αγορά η οποία θα παρέχει επαρκείς 
εγγυήσεις στους καταναλωτές· 

Or. it

Τροπολογία 39
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε να καταστεί πιο 
διαφανής η επιβολή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη 
μέλη· θεωρεί ότι κάθε οδηγία πρέπει να 
μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο με συνεπή 
τρόπο και ότι όλα τα μέτρα μεταφοράς 
πρέπει να εγκρίνονται προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι συμβιβασμοί που 
επιτυγχάνονται σε επίπεδο Ένωσης·

24. πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε να καταστεί πιο 
διαφανής η επιβολή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη 
μέλη· σημειώνει ότι η μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο πραγματοποιείται κατά 
μέσο όρο εννέα μήνες μετά τη λήξη της 
σχετικής προθεσμίας και ότι ο αριθμός 
των οδηγιών η προθεσμία μεταφοράς των 
οποίων έχει παρέλθει κατά δύο ή 
περισσότερα έτη αυξάνεται· θεωρεί ότι 
κάθε οδηγία πρέπει να μεταφέρεται στο 
εθνικό δίκαιο με συνεπή τρόπο και ότι όλα 
τα μέτρα μεταφοράς πρέπει να εγκρίνονται 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
συμβιβασμοί που επιτυγχάνονται σε 
επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. πιστεύει, ωστόσο, ότι αμιγώς ποσοτικά 
στατιστικά δεδομένα σχετικά με την 

25. πιστεύει, ωστόσο, ότι αμιγώς ποσοτικά 
στατιστικά δεδομένα σχετικά με την 
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εφαρμογή της νομοθεσίας ενιαίας αγοράς 
δεν επαρκούν και ότι είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθούμε στην ποιότητα του τρόπου 
εφαρμογής της νομοθεσίας στο εσωτερικό 
των κρατών μελών·

εφαρμογή της νομοθεσίας ενιαίας αγοράς 
δεν επαρκούν και ότι είναι απαραίτητο να 
επικεντρωθούμε στην ποιότητα του τρόπου 
εφαρμογής της νομοθεσίας στο εσωτερικό 
των κρατών μελών, με βάση ειδικούς 
βασικούς δείκτες για τους τομείς της 
ενιαίας αγοράς, οι οποίοι θα αναπτυχθούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. it

Τροπολογία 41
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. θεωρεί ότι η στήριξη περαιτέρω 
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 
διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού θα 
συμβάλει στην άρση χρόνιων εμποδίων 
όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς και μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 42
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. πιστεύει ότι η συνεκτικότητα και η 
αποτελεσματική αξιοποίηση των 
εκθέσεων σχετικά με την «κατάσταση 
της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς» και των αναλύσεων της 
«συντελεσθείσας προόδου και των 
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εναπομεινάντων εμποδίων» που
επισυνάπτονται στην ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν σημαντικά· ζητεί ιδίως την 
ανάπτυξη ενός εργαλείου για την ανάλυση 
της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, 
στο πλαίσιο του πίνακα αποτελεσμάτων 
της ενιαίας αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει 
υπόψη δείκτες οικονομικών και 
κανονιστικών επιδόσεων· με τη χρήση 
σύνθετων δεικτών που θα καταρτιστούν 
για αυτόν τον σκοπό θα παρασχεθούν 
καλύτερα τεκμηριωμένα στοιχεία, θα 
συνδεθεί η πραγματικότητα της ενιαίας 
αγοράς με τον ετήσιο κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα καταστεί 
εφικτός ο εντοπισμός μοντέλων 
οικονομικής ολοκλήρωσης με βάση τα 
οποία θα επικαιροποιούνται οι ειδικές 
συστάσεις ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία 43
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει με έκπληξη τον ισχυρισμό 
ότι τα κράτη μέλη φέρουν αποκλειστικά 
την ευθύνη για τη χρονική διάρκεια όλων 
των διαδικασιών επί παραβάσει· εκφράζει 
ειδικά την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι υποθέσεις που αφορούν υπηρεσίες 
είναι πιο χρονοβόρες (49,8 μήνες κατά 
μέσο όρο)·

27. εκφράζει τη λύπη του για τη μέση 
διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει, 
και ιδίως για το γεγονός ότι οι υποθέσεις 
που αφορούν υπηρεσίες είναι οι πλέον 
χρονοβόρες (49,8 μήνες κατά μέσο όρο)· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πιο 
αποτελεσματικά με την Επιτροπή για την 
ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων και 
καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
περαιτέρω επιχειρήσεις «σκούπα» για τα 
εθνικά μέτρα που έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ενιαία αγορά·

Or. en



PE524.583v01-00 28/32 AM\1011045EL.doc

EL

Τροπολογία 44
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει με έκπληξη τον ισχυρισμό 
ότι τα κράτη μέλη φέρουν αποκλειστικά 
την ευθύνη για τη χρονική διάρκεια όλων 
των διαδικασιών επί παραβάσει· εκφράζει 
ειδικά την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
υποθέσεις που αφορούν υπηρεσίες είναι 
πιο χρονοβόρες (49,8 μήνες κατά μέσο 
όρο)·

27. σημειώνει με έκπληξη τον ισχυρισμό 
ότι τα κράτη μέλη φέρουν αποκλειστικά 
την ευθύνη για τη χρονική διάρκεια όλων 
των διαδικασιών επί παραβάσει· εκφράζει 
ειδικά την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
υποθέσεις που αφορούν υπηρεσίες είναι 
πιο χρονοβόρες (49,8 μήνες κατά μέσο 
όρο)· θεωρεί ότι οι διαδικασίες επί 
παραβάσει έχουν αποκαλύψει μια σειρά 
από περιορισμούς στην ταχεία 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση 
ανεπαρκειών όσον αφορά την επιβολή και 
την εφαρμογή των διατάξεων για την 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 45
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. φρονεί ότι οι διαδικασίες επί 
παραβάσει πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να 
θεωρούνται η ύστατη λύση, να κινούνται 
μόνον αφού έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες συντονισμού και διόρθωσης 
της κατάστασης, και ότι είναι επιθυμητό 
να γίνει χρήση του συστήματος «EU Pilot» 
και άλλων διαδικασιών προτού οδηγηθεί 
ένα κράτος μέλος ενώπιον του 
Δικαστηρίου·

28. φρονεί ότι οι διαδικασίες επί 
παραβάσει πρέπει να θεωρούνται η ύστατη 
λύση, να κινούνται μόνον αφού έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες συντονισμού και 
διόρθωσης της κατάστασης, και ότι, κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προωθήσει τη χρήση του συστήματος «EU 
Pilot» και άλλων διαδικασιών προτού 
οδηγηθεί ένα κράτος μέλος ενώπιον του 
Δικαστηρίου· επιμένει επίσης ότι κάθε 
προσπάθεια που καταβάλλεται θα πρέπει 
να στοχεύει στην αυστηρότερη εφαρμογή 
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των διαδικασιών επί παραβάσει για 
παραβιάσεις διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου στον τομέα της ενιαίας αγοράς 
και ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών επί 
παραβάσει στο πλαίσιο των μελλοντικών 
αναθεωρήσεων της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 46
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό 
των δημόσιων διοικήσεων –κυρίως μέσω 
της ταχείας υλοποίησης μέτρων που 
σχετίζονται με την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις 
ηλεκτρονικές συμβάσεις– με στόχο την 
παροχή περισσότερων και καλύτερων 
ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και 
επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και τη 
μείωση των δαπανών και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα·

31. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του ψηφιακού 
θεματολογίου και να εντείνουν τις 
προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων διοικήσεων –κυρίως μέσω της 
ταχείας υλοποίησης μέτρων που 
σχετίζονται με την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις 
ηλεκτρονικές συμβάσεις– με στόχο την 
παροχή περισσότερων και καλύτερων 
ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και 
επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και τη 
μείωση των δαπανών και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα·

Or. it

Τροπολογία 47
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από τα κράτη μέλη να 32. σημειώνει ότι το δίκτυο επίλυσης 
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διασφαλίσουν ότι παρέχονται επαρκείς 
πόροι για το δίκτυο SOLVIT και τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, όπως απαιτείται 
από την οδηγία για τις υπηρεσίες· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξίσου να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα των μέσων αυτών·

προβλημάτων SOLVIT εξακολουθεί να 
μην αξιοποιείται επαρκώς· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
παρέχονται επαρκείς πόροι για το δίκτυο 
SOLVIT και τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης, όπως απαιτείται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξίσου να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μέσων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι παρέχονται επαρκείς 
πόροι για το δίκτυο SOLVIT και τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, όπως απαιτείται 
από την οδηγία για τις υπηρεσίες· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξίσου να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα των μέσων αυτών·

32. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι παρέχονται επαρκείς 
πόροι για το δίκτυο SOLVIT και τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, όπως απαιτείται 
από την οδηγία για τις υπηρεσίες· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξίσου να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα των μέσων αυτών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβούν σε εντατικότερη και ευρύτερη 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. σημειώνει τη συνεχή αύξηση της 
χρήσης των διαδικτυακών πυλών «Η 
Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου –
Συμβουλές», αποστολή των οποίων είναι 
να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε κυκλοφορεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· γνωρίζει, ταυτόχρονα, 
ότι το επίπεδο κινητικότητας στην 
Ευρώπη είναι ακόμη χαμηλό και συχνά 
αφορά περιορισμένο αριθμό 
καλλιεργημένων και ευκατάστατων 
ατόμων και κοινωνικών ομάδων·

33. σημειώνει τη συνεχή αύξηση της 
χρήσης των διαδικτυακών πυλών «Η 
Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου –
Συμβουλές», αποστολή των οποίων είναι 
να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε κυκλοφορεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 50
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. επικροτεί τον Μήνα Ενιαίας Αγοράς 
ο οποίος συγκέντρωσε από τις 23 
Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 
πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη, 
φορείς χάραξης πολιτικής, 
εμπειρογνώμονες και ηγέτες της ΕΕ, οι 
οποίοι συμμετείχαν σε διαδικτυακό 
διάλογο και στις εθνικές εκδηλώσεις που 
ακολούθησαν, με σκοπό τη διεξαγωγή 
μιας συζήτησης για τη μέχρι στιγμής 
συντελεσθείσα πρόοδο και τις 
εναπομείνασες προκλήσεις, και τη 
διατύπωση ιδέων για το μέλλον της 
ενιαίας αγοράς, και ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των 
προβληματισμών και των προτάσεων που 
διατύπωσαν οι συμμετέχοντες· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τη μορφή και 
την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
του 2013, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητάς της να προσεγγίσει τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να τους παράσχει μια 
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πραγματική ευκαιρία να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση της ενιαίας αγοράς·

Or. en


