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Τροπολογία 51
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. χαιρετίζει την έκθεση 2014 για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και 
υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να ενσωματώσει περισσότερο 
την ενιαία αγορά στα ζητήματα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 52
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση 
της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ήταν 
ανεπαρκής και ατελής· πιστεύει, συνεπώς, 
ότι οι μελλοντικές εκθέσεις πρέπει να είναι 
σαφέστερες όσον αφορά τις τρέχουσες 
αδυναμίες συγκεκριμένων κρατών μελών, 
να παρέχουν ακριβέστερη καθοδήγηση 
σχετικά με πιθανά μέτρα διόρθωσης και τα 
αναμενόμενα οφέλη και να υποδεικνύουν 
αποτελεσματικές δράσεις για την τόνωση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
και, κατά συνέπεια, για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης που, συνολικά, θα 
αποτελούσαν απτή απόκριση στην 
τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κρίση·

4. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση 
της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ήταν 
ανεπαρκής και ατελής· πιστεύει, συνεπώς, 
ότι οι μελλοντικές εκθέσεις πρέπει να είναι 
σαφέστερες όσον αφορά τις τρέχουσες 
αδυναμίες συγκεκριμένων κρατών μελών, 
να παρέχουν ακριβέστερη καθοδήγηση 
σχετικά με πιθανά μέτρα διόρθωσης και τα 
αναμενόμενα οφέλη και να υποδεικνύουν 
αποτελεσματικές δράσεις για την τόνωση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
και, κατά συνέπεια, για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης που, συνολικά, θα 
αποτελούσαν απτή απόκριση στην 
τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κρίση· 
πιστεύει ότι η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης πρέπει να επικεντρωθεί 
ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων στην Ένωση·
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Τροπολογία 53
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. ζητεί οι επικείμενες συστάσεις ανά 
χώρα στον κύκλο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου το 2014 να αντικατοπτρίζουν 
τα πορίσματα της έκθεσης για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά 
τρόπο πολύ πιο έντονο και αυστηρό από 
τις συστάσεις ανά χώρα για το 2013.

Or. en

Τροπολογία 54
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. συμμερίζεται την ανησυχία της 
Επιτροπής όσον αφορά τον 
κατακερματισμό των φορολογικών 
πολιτικών και μέτρων στο εσωτερικό της 
Ένωσης, ο οποίος δημιουργεί εμπόδια 
στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς, ιδίως στρεβλώσεις της αγοράς 
και αθέμιτο ανταγωνισμό που πλήττουν 
με καταστρεπτικά αποτελέσματα τόσο τις 
επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές 
και παρεμποδίζουν τη δημοσιονομική 
εξυγίανση· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλάβει κατάλληλες και 
αποτελεσματικές δράσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση προκειμένου επίσης να 
ασκηθεί πίεση στα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν συντονισμένες ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές, 
μετατοπίζοντας τη φορολογική 
επιβάρυνση από την εργασία σε 
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φορολογικές βάσεις που συνδέονται με 
την ιδιοκτησία και τη ρύπανση·

Or. en

Τροπολογία 55
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· 
τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους 
καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες 
τιμές της ενέργειας·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
λεπτομερές σχέδιο δράσης 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· τονίζει την ανάγκη 
σημαντικών επενδύσεων στις ενεργειακές 
υποδομές· 

Or. en

Τροπολογία 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 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· τονίζει τη σημασία 
στοχευμένων επενδύσεων, ιδίως για 
σταθερή και κινητή ευρυζωνικότητα· 
ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για 
να εξαλειφθούν οι συνεχιζόμενες μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στις 
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τιμές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι 
οποίες έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο 
στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·  
εν τω μεταξύ θεωρεί θεμελιώδη την 
εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης και 
επικαιροποιημένης στρατηγικής για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· 

Or. en

Τροπολογία 57
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. θεωρεί ζωτικής σημασίας τη 
διασφάλιση πλήρους και καθολικής 
πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες 
και υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
ακόμη να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα, προκειμένου να συνδράμουν τους 
ασθενείς να ασκούν τα δικαιώματά τους 
για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· 

Or. en

Τροπολογία 58
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που 
ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ για τη 
συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών με 
σκοπό την αύξηση της μικροπίστωσης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας·

15. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που 
ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ για τη 
συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών με 
σκοπό την αύξηση της μικροπίστωσης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 
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εκ μέρους των αναπτυξιακών τραπεζών 
που χορηγούν δάνεια με χαμηλότερα 
επιτόκια από τις εμπορικές τράπεζες, 
ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 59
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη 
μορφών εναλλακτικής χρηματοδότησης 
των ΜΜΕ βρίσκεται ψηλά στις 
προτεραιότητες που θέτει η Επιτροπή 
στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
2014 και στην έκθεση για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της 
ανάπτυξης ειδικών ομολόγων και 
χρηματιστηριακής αγοράς αποκλειστικά 
για τις ΜΜΕ και ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
αποτελεσματικά αυτόν τον στόχο· 

Or. en

Τροπολογία 60
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 b. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν 
τα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς τα οποία προκαλούνται από τον 
κατακερματισμό της αγοράς λιανικών 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως 
τόνισε η Επιτροπή στην έκθεση για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε 
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σχέση με τις μεγάλες αποκλίσεις στα 
επιτόκια για τραπεζικά δάνεια, οι οποίες 
έχουν μεγάλο αντίκτυπο στους 
καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις 
ΜΜΕ· είναι πεπεισμένο ότι αυτές οι 
διαφορές παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματική πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· 
ανησυχεί για την αρνητική αξιολόγηση 
των καταναλωτών σε σχέση με τον 
κατακερματισμό και τη χαμηλή απόδοση 
των λιανικών χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, κυρίως όσον αφορά τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς, τις υποθήκες, 
τις ιδιωτικές συντάξεις και τα 
χρεόγραφα·

Or. en

Τροπολογία 61
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. εκτιμά ότι το σημερινό μέγεθος του 
ιδιωτικού χρέους επηρεάζει σοβαρά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς για 
εσωτερική ανάπτυξη και συνιστά σοβαρή 
απειλή -τουλάχιστον όσο και το δημόσιο 
χρέος- για την ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· θεωρεί ότι τα συστήματα 
αφερεγγυότητας και τα ειδικά εργαλεία 
για τη σημαντική μείωση και 
αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους που 
πρέπει να επινοηθούν για τους 
καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις 
ΜΜΕ είναι βασικά μέσα, αναγκαία για 
την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και 
της ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 62
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 a. σημειώνει την προσαρμοσμένη δομή 
της δεύτερης έκδοσης της έκθεσης για 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε επίσης με αυτόν τον 
τρόπο στα αιτήματα που διατύπωσε το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Φεβρουαρίου 2013· σημειώνει ότι 
ορισμένα από τα μέτρα που 
περιγράφονται σε αυτό το ψήφισμα έχουν 
ήδη αποδεδειγμένα οδηγήσει σε 
βελτιωμένη εφαρμογή και επιβολή της 
νομοθεσίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πιο αυστηρής 
χρήσης του συστήματος «EU Pilot»·

Or. en

Τροπολογία 63
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 a. χαιρετίζει την έκθεση σχετικά με τις 
«Διεθνείς αλυσίδες αξίας εντός και εκτός 
της ΕΕ» ως θετικό παράδειγμα στη 
χρήση ειδικών δεικτών για την 
αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας 
αγοράς με ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξάπλωση των συστημάτων παραγωγής 
στην ΕΕ·  υπογραμμίζει τη σύνδεση 
μεταξύ ολοκλήρωσης εντός και εκτός της 
ΕΕ και τονίζει την ανάγκη μιας 
ισορροπημένης σχέσης που διασφαλίζει 
την οικονομική παραγωγή της ΕΕ·  
τονίζει τη σημασία μακροοικονομικών 
και βιομηχανικών πολιτικών που 
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αναπτύσσουν μία έντονη αλυσίδα αξίας 
εντός της ΕΕ, με σκοπό την εξάπλωση 
ιδιαίτερα παραγωγικών και 
ανταγωνιστικών συστημάτων παραγωγής 
που συνδέουν τις υπηρεσίες με τον τομέα 
μεταποίησης και τον πρωτογενή τομέα 
από τον πυρήνα στην περιφέρεια της 
οικονομίας της ΕΕ εκμεταλλευόμενα τις 
συγκεκριμένες δυνατότητες όλων των 
χωρών και των περιφερειών· 

Or. en

Τροπολογία 64
Jorgo Chatzimarkakis

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 κινούνται αφού έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες συντονισμού και 
διόρθωσης της κατάστασης, και ότι είναι 
επιθυμητό να γίνει χρήση του συστήματος 
«EU Pilot» και άλλων διαδικασιών προτού 
ένα κράτος μέλος οδηγηθεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου·

Or. en


