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Τροπολογία 1
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των πολιτών και των επιχειρήσεων στην 
ενιαία αγορά πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το δίκαιο της ΕΕ που διασφαλίζει αυτά 
τα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των πολιτών και των επιχειρήσεων στην 
ενιαία αγορά πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το δίκαιο της ΕΕ που διασφαλίζει αυτά 
τα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι 
επιχειρήσεις επωφελούνται από τις 
δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 2
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και η παροχή βοήθειας 
κατά την άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων συμβάλλουν στην καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. pl
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Τροπολογία 3
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδιαφέρον 
για τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και 
η χρήση της εν λόγω πύλης αυξάνονται 
ταχέως, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, πέρσι
πάνω από 11.000 επισκέπτες την ημέρα 
συμβουλεύτηκαν την δικτυακή πύλη αυτή, 
σε σύγκριση με 6.500 το προηγούμενο 
έτος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδιαφέρον 
για τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και 
η χρήση της εν λόγω πύλης αυξάνονται 
ταχέως, και ότι, σύμφωνα με τον 
ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της 
ενιαίας αγοράς, το 2012 πάνω από 11.000 
επισκέπτες την ημέρα συμβουλεύτηκαν 
την δικτυακή πύλη αυτή, σε σύγκριση με 
6.500 το προηγούμενο έτος·

Or. de

Τροπολογία 4
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 
SOLVIT, εάν αξιοποιηθεί πλήρως, μπορεί 
να αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις ένα 
χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της 
υπερβολικής προσφυγής στο δικαστικό 
σύστημα, το οποίο είναι συχνά πολύ 
περίπλοκο και δυσκολεύει τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις στην επίλυση των 
προβλημάτων τους·

Or. pl

Τροπολογία 5
Małgorzata Handzlik
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική παροχή βοήθειας από τα 
κέντρα SOLVIT εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη σωστή εκπαίδευση του 
προσωπικού·

Or. pl

Τροπολογία 6
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και 
οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 
αναγνωρίσουν σωστά τα προβλήματα, 
όταν αυτά προκύπτουν, και να είναι σε 
θέση να τα επιλύσουν, πρέπει να 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο 
της ενιαίας αγοράς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και 
οι επιχειρήσεις, προκειμένου να
αναγνωρίσουν σωστά τα προβλήματα, 
όταν αυτά προκύπτουν, και να είναι σε 
θέση να τα επιλύσουν, πρέπει να 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο 
της ενιαίας αγοράς, και ότι απαιτούνται 
ακόμα περισσότερες προσπάθειες για τη 
βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με 
αυτό το θέμα·

Or. pl

Τροπολογία 7
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι πολλά προβλήματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων 

3. τονίζει ότι πολλά προβλήματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων 
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της ενιαίας αγοράς ανιχνεύονται μέσω του 
δικτύου SOLVIT, και εξαίρει τη 
συνεισφορά του SOLVIT σε διοικητικές 
και κανονιστικές αλλαγές για την επίλυση 
των εν λόγω προβλημάτων·

της ενιαίας αγοράς ανιχνεύονται μέσω του 
δικτύου SOLVIT, και εξαίρει τη 
συνεισφορά του SOLVIT σε διοικητικές 
και κανονιστικές αλλαγές για την επίλυση 
των εν λόγω προβλημάτων· παροτρύνει το 
Συμβούλιο να ορίσει μέτρα για τη 
βελτίωση των καθηκόντων των δημόσιων 
διοικήσεων με σκοπό την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών 
και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 8
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο το SOLVIT 
να διαθέτει έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό ενημέρωσης της Επιτροπής 
για προβλήματα που αφορούν την 
εσωτερική αγορά και προκύπτουν από τη 
μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και τα 
οποία περιέρχονται σε γνώση του·

Or. pl

Τροπολογία 9
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η σωστή εφαρμογή και 
εκτέλεση της νομοθεσίας της ενιαίας 
αγοράς, καθώς και η συμμόρφωση με 
αυτήν, είναι εξέχουσας σημασίας για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές και τις 

4. υπογραμμίζει ότι η σωστή εφαρμογή και 
εκτέλεση της νομοθεσίας της ενιαίας 
αγοράς, καθώς και η συμμόρφωση με 
αυτήν, είναι εξέχουσας σημασίας για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές και τις 
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ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και συνεπώς και 
για την ευρύτερη οικονομία· τονίζει επίσης 
τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών 
μελών σε σχέση με αυτό το θέμα·

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και συνεπώς και 
για την ευρύτερη οικονομία, καθώς και 
για την εμπιστοσύνη των πολιτών στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς· τονίζει 
επίσης τις νομικές υποχρεώσεις των 
κρατών μελών σε σχέση με αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 10
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβούν σε εντατικότερες και πιο 
εκτεταμένες ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών και τονίζει τη σημασία της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κέντρων SOLVIT·

Or. pl

Τροπολογία 11
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ιδίως τη σημασία του 
SOLVIT για τους μετακινούμενους και 
τους διασυνοριακούς εργαζομένους, και 
ζητεί την ενίσχυση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά μέσω της χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας, της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων και των 
πτυχίων, καθώς και της χορήγησης 
συντάξεων·
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Or. en

Τροπολογία 12
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. θεωρεί ότι οι επιδόσεις των κέντρων 
SOLVIT θα πρέπει να παρουσιάζουν 
συνεχή βελτίωση, ιδίως σε σχέση με 
υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης, και 
ενθαρρύνει τη βελτίωση του συντονισμού 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 13
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι το δίκτυο SOLVIT έχει 
καταγράψει απτά αποτελέσματα και έχει 
αποδείξει τη χρησιμότητά του· σημειώνει, 
όμως, πως υπάρχουν ακόμα πολλά 
περιθώρια βελτίωσης·

9. σημειώνει ότι το δίκτυο SOLVIT έχει 
καταγράψει απτά αποτελέσματα και έχει 
αποδείξει τη χρησιμότητά του· σημειώνει, 
όμως, πως υπάρχουν ακόμα πολλά 
περιθώρια βελτίωσης, ιδίως σε σχέση με 
τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση 
των ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 14
Adam Bielan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι το δίκτυο SOLVIT έχει 
καταγράψει απτά αποτελέσματα και έχει 
αποδείξει τη χρησιμότητά του· σημειώνει, 
όμως, πως υπάρχουν ακόμα πολλά 
περιθώρια βελτίωσης·

9. σημειώνει ότι το δίκτυο SOLVIT έχει 
καταγράψει απτά αποτελέσματα και έχει 
αποδείξει τη χρησιμότητά του· σημειώνει, 
όμως, πως υπάρχουν ακόμα πολλά 
περιθώρια βελτίωσης, ειδικά όσον αφορά 
την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
σχετίζονται με την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία 15
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του 
SOLVIT για τους μετακινούμενους 
εργαζομένους σε σχέση με θέματα ίσης 
μεταχείρισης και επίλυσης 
διασυνοριακών προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πελατών του SOLVIT 
είναι πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες 

10. σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πελατών του SOLVIT 
είναι πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες 
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του SOLVIT ως εργαλείου επίλυσης 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
οι επιχειρήσεις το SOLVIT, να 
εκπαιδευτούν στις δυνατότητές του και να 
είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν 
καλύτερα· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επικαιροποίηση της δικτυακής πύλης «Η 
Ευρώπη σου» ως βήμα προόδου προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

του SOLVIT ως εργαλείου επίλυσης 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
οι επιχειρήσεις το SOLVIT, να 
εκπαιδευτούν στις δυνατότητές του και να 
είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν 
καλύτερα· ενθαρρύνει τα κέντρα SOLVIT 
σε ολόκληρη την Ένωση να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές και τους πόρους 
που συνδέονται με την εφαρμογή και την 
προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών·
χαιρετίζει την πρόσφατη επικαιροποίηση 
της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» ως 
βήμα προόδου προς αυτήν την 
κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 17
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πελατών του SOLVIT 
είναι πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες 
του SOLVIT ως εργαλείου επίλυσης 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
οι επιχειρήσεις το SOLVIT, να 
εκπαιδευτούν στις δυνατότητές του και να 
είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν 
καλύτερα· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επικαιροποίηση της δικτυακής πύλης «Η 
Ευρώπη σου» ως βήμα προόδου προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

10. σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πελατών του SOLVIT 
είναι πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες 
του SOLVIT ως εργαλείου επίλυσης 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
οι επιχειρήσεις το SOLVIT, μεταξύ άλλων, 
μέσω της ανάπτυξης στενότερης 
συνεργασίας με τις κλαδικές οργανώσεις 
και τα εμπορικά και οικονομικά 
επιμελητήρια, να εκπαιδευτούν στις 
δυνατότητές του και να είναι σε θέση να το 
χρησιμοποιούν καλύτερα· χαιρετίζει την 
πρόσφατη επικαιροποίηση της δικτυακής 
πύλης «Η Ευρώπη σου» ως βήμα προόδου 
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προς αυτήν την κατεύθυνση·

Or. pl

Τροπολογία 18
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πελατών του SOLVIT 
είναι πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες 
του SOLVIT ως εργαλείου επίλυσης 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
οι επιχειρήσεις το SOLVIT, να 
εκπαιδευτούν στις δυνατότητές του και να 
είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν 
καλύτερα· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επικαιροποίηση της δικτυακής πύλης «Η 
Ευρώπη σου» ως βήμα προόδου προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

10. σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των πελατών του SOLVIT 
είναι πολίτες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι σημαντικές δυνατότητες 
του SOLVIT ως εργαλείου επίλυσης 
προβλημάτων για τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα ώστε να γνωρίσουν καλύτερα 
οι επιχειρήσεις το SOLVIT, ιδίως οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να 
εκπαιδευτούν στις δυνατότητές του και να 
είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν 
καλύτερα· χαιρετίζει την πρόσφατη 
επικαιροποίηση της δικτυακής πύλης «Η 
Ευρώπη σου» ως βήμα προόδου προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

Or. pl

Τροπολογία 19
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι το δίκτυο εξακολουθεί 
να δέχεται μεγάλο αριθμό μη σχετικών με 
τις αρμοδιότητές του υποθέσεων, γεγονός 
το οποίο επιβραδύνει τη διαδικασία 
χειρισμού των καταγγελιών που 
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εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του· τονίζει, 
ως εκ τούτου, την ανάγκη να αυξηθεί η 
ενημέρωση των επιχειρηματιών και των 
πολιτών σχετικά με την αποστολή του 
SOLVIT·

Or. pl

Τροπολογία 20
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν 
ότι διατίθενται οι κατάλληλοι 
δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για 
τη συντήρηση του δικτύου SOLVIT·

11. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν 
ότι διατίθενται οι κατάλληλοι πόροι για τη 
συντήρηση του δικτύου SOLVIT, σε 
σχέση με τους όρους που αφορούν την 
οργάνωση των κέντρων SOLVIT και 
προβλέπονται στη σύσταση της 
Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2013·

Or. en

Τροπολογία 21
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης 
της ποιότητας της υπηρεσίας που 
προσφέρει το SOLVIT παρά τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς και τους 
περιορισμένους ανθρώπινους πόρους· 
υπογραμμίζει τη σημασία τού να 
διασφαλίζεται ότι τα κέντρα SOLVIT 
διαθέτουν επαρκή αριθμό καλά 
καταρτισμένου προσωπικού, με κατάλληλη 
νομική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση των 

12. υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης 
της ποιότητας της υπηρεσίας που 
προσφέρει το SOLVIT παρά τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς και τους 
περιορισμένους ανθρώπινους πόρους· 
υπογραμμίζει τη σημασία τού να 
διασφαλίζεται ότι τα κέντρα SOLVIT 
διαθέτουν επαρκή αριθμό καλά 
καταρτισμένου προσωπικού, με κατάλληλη 
νομική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση των 
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σχετικών γλωσσών της Ένωσης· σχετικών γλωσσών της Ένωσης, γεγονός 
το οποίο συνεπάγεται την παροχή στους 
εργαζομένους κατάλληλης κατάρτισης 
για τη συνεχή αναβάθμιση των 
προσόντων τους·

Or. pl

Τροπολογία 22
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης 
της ποιότητας της υπηρεσίας που 
προσφέρει το SOLVIT παρά τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς και τους 
περιορισμένους ανθρώπινους πόρους· 
υπογραμμίζει τη σημασία τού να 
διασφαλίζεται ότι τα κέντρα SOLVIT 
διαθέτουν επαρκή αριθμό καλά 
καταρτισμένου προσωπικού, με κατάλληλη 
νομική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση των 
σχετικών γλωσσών της Ένωσης·

12. υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης 
της ποιότητας της υπηρεσίας που 
προσφέρει το SOLVIT· υπογραμμίζει τη 
σημασία τού να διασφαλίζεται ότι τα 
κέντρα SOLVIT διαθέτουν επαρκή αριθμό 
καλά καταρτισμένου προσωπικού, με 
κατάλληλη νομική εμπειρογνωμοσύνη και 
γνώση των σχετικών γλωσσών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει τη σημασία τού να παρέχουν 
τα κέντρα SOLVIT που λειτουργούν στα 
διάφορα κράτη μέλη εφάμιλλης 
ποιότητας υπηρεσίες, στοιχείο 
απαραίτητο για την αποτελεσματική 
επίλυση των προβλημάτων·
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Or. pl

Τροπολογία 24
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διασφαλίσουν την ισότιμη 
πρόσβαση στις πύλες του SOLVIT από 
όλους, ιδίως από τους ηλικιωμένους και 
τα άτομα με αναπηρίες, και να 
αναπτύξουν μέσα για την εξασφάλιση της 
επικοινωνίας με το SOLVIT κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες 
να επωφελούνται · λαμβάνει υπόψη την 
πρόταση οδηγίας για την 
προσβασιμότητα των ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα 
(COM(2012)0721)·

Or. en

Τροπολογία 25
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
γρήγορων λύσεων σε προβλήματα που δεν 
απαιτούν παρά διευκρίνιση του δικαίου 
της Ένωσης, καθώς και της επαρκούς 
επικοινωνίας με τους αιτούντες σε 
περίπλοκες υποθέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 26
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. προτείνει στα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή για 
τη βελτίωση του συστήματος SOLVIT με 
την εξασφάλιση μιας συνεκτικής 
προσέγγισης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τη βελτίωση της προβολής 
του, ιδίως για τα άτομα εκείνα και τις 
χώρες που αντιμετωπίζουν βαθιά 
οικονομική κρίση, υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό· υπογραμμίζει ότι η έγκυρη 
και προσβάσιμη πληροφόρηση θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αξιοπρεπή 
εργασία και διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 27
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει την ανάγκη σύνδεσης και 
ενοποίησης των πυλών του SOLVIT με 
άλλους συναφείς φορείς και πλατφόρμες 
με σκοπό την αύξηση της 
προσβασιμότητας και της προβολής σε 
όλους τους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 28
Małgorzata Handzlik
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τη σημασία τού να 
στραφεί το SOLVIT προς τη διαχείριση 
υποθέσεων που σχετίζονται περισσότερο 
με επιχειρήσεις· σημειώνει ότι τούτο 
απαιτεί να γίνει ευρύτερα γνωστό το 
SOLVIT στην επιχειρηματική κοινότητα 
καθώς και προθυμία σε ορισμένα κέντρα 
SOLVIT να αναλάβουν πιο περίπλοκες 
υποθέσεις·

14. υπογραμμίζει τη σημασία τού να 
στραφεί το SOLVIT προς τη διαχείριση 
υποθέσεων που σχετίζονται περισσότερο 
με επιχειρήσεις· σημειώνει ότι τούτο 
απαιτεί να γίνει ευρύτερα γνωστό το 
SOLVIT στην επιχειρηματική κοινότητα,
ενίσχυση της συνεργασίας του SOLVIT 
με τις ευρωπαϊκές και εθνικές 
επιχειρηματικές οργανώσεις, καθώς και 
προθυμία σε ορισμένα κέντρα SOLVIT να 
αναλάβουν πιο περίπλοκες υποθέσεις·

Or. pl

Τροπολογία 29
Claudette Abela Baldacchino, Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κέντρων 
SOLVIT και συνιστά στα κράτη μέλη να 
επενδύσουν στη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των κέντρων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 30
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κέντρα του SOLVIT να είναι 
τολμηρότερα όσον αφορά την 
ανταπόκριση σε καταγγελίες και, 
ειδικότερα, τον χειρισμό πιο περίπλοκων 
υποθέσεων·

18. καλεί τα κέντρα του SOLVIT να είναι 
τολμηρότερα και αποδοτικότερα όσον 
αφορά την ανταπόκριση σε καταγγελίες 
και, ειδικότερα, τον χειρισμό πιο 
περίπλοκων υποθέσεων·

Or. de

Τροπολογία 31
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί απαραίτητη τη στενότερη 
συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων 
των εθνικών διοικήσεων και του 
SOLVIT·

Or. pl

Τροπολογία 32
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τη σημασία τού να αυξηθεί η 
ενημέρωση για το δίκτυο SOLVIT και η 
ορατότητά του και να επιδιωχθεί να 
προσεγγίσει τους ανθρώπους που δεν το 
γνωρίζουν·

20. τονίζει τη σημασία τού να αυξηθεί η 
ενημέρωση για το δίκτυο SOLVIT και η 
ορατότητά του και να επιδιωχθεί να 
προσεγγίσει τους ανθρώπους που δεν το 
γνωρίζουν· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να συμμετάσχουν σε 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία 
ενημέρωση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων σχετικά με τους τρόπους 
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επιβολής των δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τη σημασία τού να αυξηθεί η 
ενημέρωση για το δίκτυο SOLVIT και η 
ορατότητά του και να επιδιωχθεί να 
προσεγγίσει τους ανθρώπους που δεν το 
γνωρίζουν·

20. τονίζει τη σημασία τού να αυξηθεί η 
ενημέρωση για το δίκτυο SOLVIT και η 
ορατότητά του και να επιδιωχθεί να 
προσεγγίσει τους ανθρώπους που δεν το 
γνωρίζουν· επισημαίνει την ανάγκη 
αύξησης της προσβασιμότητας στις 
υπηρεσίες του SOLVIT από άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 34
Claudette Abela Baldacchino, Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. καλεί τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
προωθήσουν τον ρόλο του SOLVIT στις 
εκλογικές τους περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 35
Ashley Fox
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ενθαρρύνει τα κέντρα του SOLVIT να 
ενεργούν προορατικά, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες από μόνα τους, με σκοπό να 
δημιουργούν σχέσεις με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις·

21. ενθαρρύνει τα κέντρα του SOLVIT να 
ενεργούν προορατικά, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες από μόνα τους, με σκοπό να 
δημιουργούν σχέσεις με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, καθώς και με τα εθνικά 
κοινοβούλια·

Or. en

Τροπολογία 36
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ενθαρρύνει τα κέντρα του SOLVIT να 
ενεργούν προορατικά, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες από μόνα τους, με σκοπό να 
δημιουργούν σχέσεις με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις·

21. ενθαρρύνει τα κέντρα του SOLVIT να 
ενεργούν προορατικά, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες από μόνα τους, με σκοπό να 
δημιουργούν σχέσεις με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, καθώς και 
αναπτύσσοντας στενότερη συνεργασία με 
τις κλαδικές οργανώσεις και τα εμπορικά 
και οικονομικά επιμελητήρια·

Or. pl

Τροπολογία 37
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. προτείνει, έχοντας κατά νου ότι η 
επίλυση των διαφορών αυτή καθαυτή 
πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο 
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εθνικών διοικήσεων, να επεκταθεί 
σταδιακά το δίκτυο των κέντρων 
SOLVIT παρέχοντας στις περιφέρειες της 
Ευρώπης και στις τοπικές αρχές τη 
δυνατότητα να ιδρύουν περιφερειακά ή 
τοπικά κέντρα SOLVIT («SolvitRegio») 
που θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, 
κάτι που μπορεί να συμβάλει στην 
αύξηση της εγγύτητας του SOLVIT προς 
τον πολίτη και να αυξήσει την ενημέρωση 
όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 38
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν περισσότερα μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των μέσων για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
επιχειρηματίες·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν περισσότερα μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των μέσων για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
επιχειρηματίες, χρησιμοποιώντας όλα τα 
μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου 
του διαδικτύου, ώστε οι πληροφορίες 
αυτές να διαδοθούν σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και 
επιχειρηματιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
διεξαγάγουν εκστρατείες ενημέρωσης που 
να απευθύνονται σε συγκεκριμένες 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων·

Or. pl

Τροπολογία 39
Inese Vaidere
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν περισσότερα μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των μέσων για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
επιχειρηματίες·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν περισσότερα μέτρα για τη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα αυτών των μέσων για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
επιχειρηματίες· εκτιμά ότι οι ιστοσελίδες 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
σύνδεσμο προς τον ιστότοπο του 
SOLVIT·

Or. en

Τροπολογία 40
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να παρακολουθεί, στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς, τις επιδόσεις των μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων της Ένωσης –
ειδικά του SOLVIT– ως τμήμα της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης· επίσης, 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση 
της ενιαίας αγοράς, θεσπίζοντας ειδικό 
πυλώνα στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο και 
συμπεριλαμβάνοντας ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

24. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να παρακολουθεί, στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς, τις επιδόσεις των μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων της Ένωσης –
ειδικά του SOLVIT– ως τμήμα της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία 41
Ashley Fox
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να παρακολουθεί, στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς, τις επιδόσεις των μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων της Ένωσης –
ειδικά του SOLVIT– ως τμήμα της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης· επίσης, 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση 
της ενιαίας αγοράς, θεσπίζοντας ειδικό 
πυλώνα στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο και 
συμπεριλαμβάνοντας ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

24. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει 
να παρακολουθεί, στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς, τις επιδόσεις των μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων της Ένωσης –
ειδικά του SOLVIT– ως τμήμα της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης· επίσης, 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση 
της ενιαίας αγοράς, θεσπίζοντας ειδικό 
πυλώνα στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 42
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι 
εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη·

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι 
εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη 
τους υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως η 
οδηγία για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών (2013/11/ΕΕ) και ο κανονισμός 
για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών 
((ΕΕ) αριθ. 524/2013)·

Or. en



AM\1012449EL.doc 23/26 PE524.802v01-00

EL

Τροπολογία 43
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι 
εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη·

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· ενθαρρύνει 
περαιτέρω τα κράτη μέλη να ορίσουν 
δικούς τους μετρήσιμους στόχους και 
προθεσμίες για την ανάπτυξη μεθόδων 
χειρισμού των υποθέσεων από τα τοπικά 
κέντρα SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι εν 
λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη· παροτρύνει το 
Συμβούλιο να συμπαραταχθεί με το 
Κοινοβούλιο εν προκειμένω· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με 
τους εν λόγω στόχους του SOLVIT σε 
επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. en

Τροπολογία 44
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
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θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι 
εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη·

θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· καλεί περαιτέρω 
τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους και 
προθεσμίες για την ανάπτυξη τοπικών 
κέντρων του SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι 
εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη· παροτρύνει το 
Συμβούλιο να συμπαραταχθεί με το 
Κοινοβούλιο εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 45
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει δείκτες μέτρησης για την ευκταία 
ανάπτυξη του SOLVIT· πιστεύει ότι, εάν οι 
εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν επιτευχθούν, 
πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης της άτυπης διαδικασίας με 
νομοθετική πράξη·

25. εμμένει στη δέσμευσή του να 
παρακολουθεί την πρόοδο του SOLVIT εκ 
του σύνεγγυς· προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για την 
ευκταία ανάπτυξη του SOLVIT· πιστεύει 
ότι, εάν οι εν λόγω δείκτες μέτρησης δεν 
επιτευχθούν, πρέπει να επανεξεταστεί το 
ενδεχόμενο αντικατάστασης της άτυπης 
διαδικασίας με νομοθετική πράξη·

Or. pl

Τροπολογία 46
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να κάνουν σαφή διάκριση 
μεταξύ της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη 
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σου» και του SOLVIT κατά τον 
συντονισμό των αντίστοιχων 
εκστρατειών ενίσχυσης της ορατότητας 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 47
Morten Løkkegaard, Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβάλλει 
καλύτερα τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη 
σου» ως εργαλείο για τις επιχειρήσεις, και 
να αυξήσει την ορατότητά της·

28. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβάλλει 
καλύτερα τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη 
σου» ως εργαλείο για τις επιχειρήσεις, και 
να αυξήσει την ορατότητά της, μεταξύ 
άλλων, βελτιώνοντας τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης· θεωρεί ότι 
μέσω της δημιουργίας εμπορικού 
σήματος και με την ενσωμάτωση του 
SOLVIT, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη 
σου» θα πρέπει να μετατραπεί σε ενιαίο 
σημείο πρόσβασης για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ή ζητούν πληροφορίες· 
θεωρεί ότι ένα τέτοιο ενιαίο σημείο 
πρόσβασης θα μπορούσε να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις και να διευκολύνει την 
πρόσβασή τους σε διάφορα μέσα 
πληροφόρησης και εξειδικευμένους 
μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του SOLVIT·

Or. en

Τροπολογία 48
Morten Løkkegaard, Claudette Abela Baldacchino
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής της δικτυακής πύλης 
«Η Ευρώπη σου» ώστε να καλύπτει 
πλήρως τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις 
και τις δυνατότητες στο πλαίσιο της 
ενιαίας αγοράς και να την καταστήσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς 
τον χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 49
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
πληροφορίες για τους εθνικούς κανόνες 
και τις εθνικές διαδικασίες που αφορούν τα 
δικαιώματα στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι αυτές οι πληροφορίες 
είναι πρακτικές, απαλλαγμένες από 
υπερβολικά τεχνικά στοιχεία, 
επικαιροποιημένες και διαθέσιμες στις 
σχετικές γλώσσες, καθώς και να 
συνδέσουν τις εθνικές δικτυακές πύλες 
τους (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) με τη 
δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
πληροφορίες για τους εθνικούς κανόνες 
και τις εθνικές διαδικασίες που αφορούν τα 
δικαιώματα στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι αυτές οι πληροφορίες 
είναι πρακτικές, απαλλαγμένες από 
υπερβολικά τεχνικά στοιχεία, εξίσου 
προσβάσιμες από όλους,
επικαιροποιημένες και διαθέσιμες στις 
σχετικές γλώσσες, καθώς και να 
συνδέσουν τις εθνικές δικτυακές πύλες 
τους (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) με τη 
δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»·

Or. en


