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Τροπολογία 1
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη τα πάρα πολλά 
εμπόδια που προκύπτουν από την έλλειψη 
πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις ευκαιρίες, την κατακερματισμένη 
και ανεπαρκή νομοθεσία, την ανεπαρκή
μεταφορά, την εφαρμογή και τη θέσπιση 
κανόνων και μια έλλειψη διοικητικού 
συντονισμού και συνεργασίας και τα οποία 
προβάλλονται στους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις ΜΜΕ που επιθυμούν 
να μετακινηθούν, να ψωνίσουν, να 
προβούν σε διασυνοριακές πωλήσεις ή 
συναλλαγές με το ίδιο αίσθημα ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν στα 
κράτη μέλη τους·

A. λαμβάνοντας υπόψη τα πάρα πολλά 
εμπόδια που προκύπτουν από την έλλειψη 
πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις ευκαιρίες, την κατακερματισμένη 
νομοθεσία, την έλλειψη νομοθετικών 
πρωτοβουλιών σε ορισμένους 
στρατηγικούς τομείς, την κακή μεταφορά, 
την εφαρμογή και τη θέσπιση κανόνων και 
μια έλλειψη διοικητικού συντονισμού και 
συνεργασίας και τα οποία προβάλλονται 
στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις 
ΜΜΕ που επιθυμούν να μετακινηθούν, να 
ψωνίσουν, να προβούν σε διασυνοριακές 
πωλήσεις ή συναλλαγές με το ίδιο αίσθημα 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης που 
απολαμβάνουν στα κράτη μέλη τους·

Or. fr

Τροπολογία 2
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια 
στιγμή, οι προσπάθειες για την 
εναρμόνιση της νομοθεσίας ώστε να 
υπερκεραστούν αυτά τα εμπόδια οδηγούν
ενίοτε σε υπερβολικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις με αρνητικές επιπτώσεις για 
την πλειονότητα των ΜΜΕ –ιδίως δε των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην 
ευρωπαϊκή αγορά, αλλά προτιμούν να 
διατηρήσουν την τοπική τους 
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δραστηριότητα– καθώς και για τις 
τοπικές κυβερνήσεις και ως εκ τούτου, 
απαιτείται καλύτερη ρύθμιση με 
ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 3
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολύ μικρό 
ποσοστό εργαζομένων, παρόχων 
υπηρεσιών και επαγγελματιών 
μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος λόγω 
της γραφειοκρατίας και του κινδύνου 
απώλειας των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης που καθιστούν περίπλοκη και 
δαπανηρή τη μετακίνηση αυτή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολύ μικρό 
ποσοστό εργαζομένων, παρόχων 
υπηρεσιών και επαγγελματιών 
μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος, 
κυρίως λόγω της γραφειοκρατίας και του 
κινδύνου απώλειας των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης που καθιστούν 
περίπλοκη και δαπανηρή τη μετακίνηση 
αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 4
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγοι 
επιχειρηματίες και ΜΜΕ παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους εκτός των 
εγχώριων αγορών, λόγω της έλλειψης 
σιγουριάς ως προς τις επενδύσεις, τις 
πληρωμές και της ευθύνης και λόγω 
νομικών, διοικητικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών διαφορών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγοι 
επιχειρηματίες και ΜΜΕ παρέχουν τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους εκτός των 
εγχώριων αγορών, λόγω των γλωσσικών 
φραγμών, της έλλειψης σιγουριάς ως προς 
τις επενδύσεις, τις πληρωμές και της 
ευθύνης και λόγω των νομικών, 
διοικητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
διαφορών μεταξύ των επιμέρους κρατών 
μελών·

Or. en
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Τροπολογία 5
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα 
από τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και 
ειδικότερα την υγεία, το περιβάλλον, την 
αειφόρο ανάπτυξη και την εξωτερική 
πολιτική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα 
από τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και 
ειδικότερα την υγεία, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, την 
αειφόρο ανάπτυξη και τις εξωτερικές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 6
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα 
από τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και 
ειδικότερα την υγεία, το περιβάλλον, την 
αειφόρο ανάπτυξη και την εξωτερική 
πολιτική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα 
από τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και 
ειδικότερα την υγεία, την κοινωνική 
προστασία, το εργατικό δίκαιο, το 
περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την 
εξωτερική πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 7
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα 
από τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και 
ειδικότερα την υγεία, το περιβάλλον, την 
αειφόρο ανάπτυξη και την εξωτερική 
πολιτική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα 
από τους τομείς οριζόντιας πολιτικής και 
ειδικότερα την υγεία, το περιβάλλον, την 
αειφόρο ανάπτυξη, την πολιτική για τους 
καταναλωτές και τις εξωτερικές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 8
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθέρωση της ενιαίας αγοράς οδήγησε 
σε αύξηση των τιμών, υποβάθμιση της 
ποιότητας και μείωση των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 9
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
για το 2020. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 πρέπει να είναι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, με τις προκλήσεις της 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας, της ανάπτυξης της 
απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τομέα 
και της αειφόρου ανάπτυξης για το 2020.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 
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κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
οικονομικής ανάπτυξης και με έμφαση στα 
οφέλη για τους πολίτες, την προστασία των 
πολιτών και τις ΜΜΕ·

πρέπει να είναι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, 
με τις προκλήσεις της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της οικονομικής 
ανάπτυξης και με έμφαση στα οφέλη για 
τους πολίτες, την προστασία των πολιτών 
και τις ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 10
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
για το 2020. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 πρέπει να είναι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, με τις προκλήσεις της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
οικονομικής ανάπτυξης και με έμφαση στα 
οφέλη για τους πολίτες, την προστασία των 
πολιτών και τις ΜΜΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας βιώσιμης, βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
για το 2020. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 πρέπει να είναι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, με τις προκλήσεις της 
οικονομικής ανάπτυξης και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και με έμφαση 
στα οφέλη για τους πολίτες, την προστασία 
των πολιτών και τις ΜΜΕ·

Or. pl

Τροπολογία 11
Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση 
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οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
για το 2020. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 πρέπει να είναι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, με τις προκλήσεις της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
οικονομικής ανάπτυξης και με έμφαση στα 
οφέλη για τους πολίτες, την προστασία των 
πολιτών και τις ΜΜΕ·

κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της 
αειφόρου ανάπτυξης για το 2020.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 
πρέπει να είναι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, 
με τις προκλήσεις της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της οικονομικής 
ανάπτυξης και με έμφαση στα οφέλη για 
τους πολίτες, την προστασία των πολιτών 
και τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα 
της ενιαίας αγοράς και του διεθνούς 
εμπορίου παρουσιάζουν αυξανόμενη 
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση·

Or. pt

Τροπολογία 13
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 πρέπει να ορίζει 
ρεαλιστικούς στόχους για την επίτευξη 
μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 
για το 2020. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020 πρέπει να είναι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, με τις προκλήσεις της 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια 
νέα στρατηγική της ΕΕ για το 2020, η 
οποία θα προάγει, σε οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, 
μια υγιή αειφόρο ανάπτυξη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ακρογωνιαίος λίθος 
συνίσταται σε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική της ΕΕ για την κοινωνική 
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κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
οικονομικής ανάπτυξης και με έμφαση 
στα οφέλη για τους πολίτες, την προστασία 
των πολιτών και τις ΜΜΕ·

δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την 
αλληλεγγύη, με βάση την αμοιβαία 
στήριξη μεταξύ οικονομικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού πυλώνα, με οδηγό
μια δημοκρατική και συμμετοχική 
διαδικασία κοινωνικοοικονομικής 
διακυβέρνησης, και με έμφαση στα οφέλη 
για τους πολίτες, την προστασία των 
καταναλωτών και τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν πώς 
μπορούν να ωφεληθούν οι ίδιοι 
συγκεκριμένα από την ενιαία αγορά, διότι 
δεν διαθέτουν αρκετές πληροφορίες για 
την ενιαία αγορά και οι πληροφορίες 
αυτές δεν μεταδίδονται με ικανοποιητικό 
τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 15
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Ένωση βρίσκεται σε μια 
ιδιαίτερα προβληματική χρονική συγκυρία 
στην ιστορία της ολοκλήρωσης της 
Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Εκτιμά ότι οι 
τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με συνοχή, 

1. θεωρεί ότι η Ένωση βρίσκεται σε μια 
ιδιαίτερα προβληματική χρονική συγκυρία 
στην ιστορία της ολοκλήρωσης της 
Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Εκτιμά ότι οι 
τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με συνοχή, 
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αποφασιστικότητα, δέσμευση και πυγμή, 
σε συνδυασμό με την ευαισθησία και την 
πρακτικότητα, σε πνεύμα συνεργασίας και 
αλληλεγγύης·

αποφασιστικότητα, δέσμευση και πυγμή, 
σε συνδυασμό με την ευαισθησία και την 
πρακτικότητα, σε πνεύμα συνεργασίας και 
αλληλεγγύης· επισημαίνει το γεγονός ότι 
αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει 
υποχρεωτικά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ισχυρή καθοδήγηση και 
ικανότητα πρωτοβουλίας, καθώς και 
πολιτική βούληση εκ μέρους του 
Συμβουλίου, των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 16
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ομαλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ, δεδομένων 
των πολλών οικονομικών και άλλων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτή τη 
στιγμή η ΕΕ·

2. υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά δεν 
είναι απλώς ένα οικονομικό οικοδόμημα 
αλλά ότι η νομοθεσία της εσωτερικής 
αγοράς προστατεύει και διατηρεί
συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών, όπως η ασφάλεια και η 
ιδιωτικότητα και για αυτόν τον λόγο η
ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων 
πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ, 
δεδομένων των πολλών οικονομικών και 
άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
αυτή τη στιγμή η ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 17
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η έμφαση στην 
«ανταγωνιστικότητα» και στις 
«περικοπές δαπανών», στις οποίες 
ερείδεται η στρατηγική της Λισαβόνας, 
επιδείνωσαν επίσης τις ήδη σημαντικές
οικονομικές ανισορροπίες εντός της 
ευρωζώνης (χώρες με σημαντικό 
πλεόνασμα εξαγωγών έναντι χωρών με 
υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών) και εντός της 
ΕΕ γενικότερα, υπονομεύοντας την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι, παρά τα οικονομικά, 
τεχνολογικά και νομοθετικά κενά στη 
δομή της, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, μαζί 
με την ευρωζώνη, απεικονίζουν με τον 
καλύτερο τρόπο την πραγματική έννοια 
της οικονομικής ολοκλήρωσης και της 
ενότητας στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι, παρά τις οικονομικές, 
τεχνολογικές και νομοθετικές αδυναμίες
στη δομή της, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, 
μαζί με την ευρωζώνη, απεικονίζουν με 
τον καλύτερο τρόπο την πραγματική 
έννοια της οικονομικής ολοκλήρωσης και 
της ενότητας στην ΕΕ, και αποτελούν 
αδιαμφισβήτητα το πλέον ορατό 
επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά θα
πρέπει να ανοίξει νέους ορίζοντες στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 
προωθώντας περισσότερο την ανάπτυξη 
αγαθών και υπηρεσιών με έμφαση στη 
γνώση και την τεχνολογία, που αποτελούν 
κινητήριο δύναμη για τη μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. el

Τροπολογία 20
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
«τοποθετήσει ξανά στην καρδιά της 
εσωτερικής αγοράς όσους ζουν και την 
χρησιμοποιούν καθημερινά» καθώς και τη 
δέσμευσή της να υπερασπίσει 
αποφασιστικά την ενιαία αγορά μέσω της 
πλήρους χρήσης των αρμοδιοτήτων 
εφαρμογής της και να διαμορφώσει ένα 
κοινωνικό όραμα για την ενιαία αγορά 
βάσει των υποχρεώσεων της συνθήκης της 
Λισαβόνας·

4. καλωσορίζει και υποστηρίζει πλήρως 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
«τοποθετήσει ξανά στην καρδιά της 
εσωτερικής αγοράς όσους ζουν και την 
χρησιμοποιούν καθημερινά» καθώς και τη 
δέσμευσή της να υπερασπίσει 
αποφασιστικά την ενιαία αγορά μέσω της 
πλήρους χρήσης των αρμοδιοτήτων 
εφαρμογής της και να διαμορφώσει ένα 
κοινωνικό και οικολογικό όραμα για την 
ενιαία αγορά βάσει των υποχρεώσεων της 
συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς με γνώμονα την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως 
κατά την τελευταία δεκαετία, συνέβαλε 
στην όξυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων· επισημαίνει ότι η 
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, σε 
συνδυασμό με μια πολιτική που προάγει 
την πλεονεξία και την έμφαση στα 
βραχυπρόθεσμα κέρδη, έχει οδηγήσει 
στην υφιστάμενη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 22
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
συνέχισης της διαδικασίας ελευθέρωσης 
των αγορών που εξακολουθούν να 
παραμένουν εν μέρει κλειστές, και, 
ειδικότερα, στους τομείς των μεταφορών, 
της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 23
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση στην ενιαία 
αγορά δεν αποτελεί μια μη αναστρέψιμη 

5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση στην ενιαία 
αγορά δεν αποτελεί μια μη αναστρέψιμη 
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διαδικασία και ότι η συνεχής ύπαρξη της 
ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη. Λαμβάνει υπόψη ότι η 
αποτυχία της επίτευξης του στόχου της 
ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να έχει 
αλυσιδωτές επιδράσεις, απειλώντας την 
αναίρεση πολλών ετών ολοκλήρωσης της 
ευρωπαϊκής αγοράς·

διαδικασία και ότι η συνεχής ύπαρξη της 
ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη·

Or. fr

Τροπολογία 24
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς και ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την 
αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
διάφορα κράτη μέλη·

6. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pt

Τροπολογία 25
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της 
ενιαίας αγοράς και ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
αιτιολογία για την αναβίωση 

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα οδηγούσε στον 
κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και ότι 
η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την 
αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
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προστατευτικών μέτρων σε διάφορα κράτη 
μέλη·

διάφορα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 26
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς και ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την 
αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
διάφορα κράτη μέλη·

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού σε εθνικό επίπεδο θα 
μπορούσε να οδηγήσει στον 
κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και ότι 
η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για να αιτιολογήσει την 
αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
διάφορα κράτη μέλη, ενώ αντίθετα η 
παρούσα κρίση απαιτεί την προσφυγή σε 
κοινούς μηχανισμούς διασφάλισης·

Or. fr

Τροπολογία 27
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς και ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την 
αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
διάφορα κράτη μέλη·

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς, πράγμα που η Ένωση δεν μπορεί 
να επιτρέψει να συμβεί, και ότι η 
τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την 
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αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 28
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς και ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοοικονομική κρίση θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την 
αναβίωση προστατευτικών μέτρων σε 
διάφορα κράτη μέλη·

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ νέου 
εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς, και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποφευχθεί, και ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
αιτιολογία για την αναβίωση 
προστατευτικών μέτρων σε διάφορα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 29
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του ότι η εκ 
νέου εμφάνιση του οικονομικού 
προστατευτισμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει στον κατακερματισμό της 
ενιαίας αγοράς και ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
αιτιολογία για την αναβίωση 
προστατευτικών μέτρων σε διάφορα 
κράτη μέλη·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 30
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η κρίση έχει βλάψει
σημαντικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της ενιαίας αγοράς και ότι ο ανταγωνισμός 
και η δυσπιστία στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς, έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των 
ελλείψεων και των ανισοτήτων που 
απορρέουν από τα οικονομικά συστήματα 
των κρατών μελών·

7. θεωρεί ότι η κρίση έχει επιβραδύνει 
σημαντικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της ενιαίας αγοράς και ότι ο ανταγωνισμός 
και η δυσπιστία στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς, έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των 
ελλείψεων και των ανισοτήτων που 
απορρέουν από τα οικονομικά συστήματα 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 31
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η κρίση έχει βλάψει 
σημαντικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της ενιαίας αγοράς και ότι ο 
ανταγωνισμός και η δυσπιστία στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, έχουν 
αυξηθεί ως αποτέλεσμα των ελλείψεων 
και των ανισοτήτων που απορρέουν από 
τα οικονομικά συστήματα των κρατών 
μελών·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 32
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η κρίση έχει βλάψει 
σημαντικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της ενιαίας αγοράς και ότι ο ανταγωνισμός 
και η δυσπιστία στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς, έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των 
ελλείψεων και των ανισοτήτων που 
απορρέουν από τα οικονομικά συστήματα 
των κρατών μελών·

7. θεωρεί ότι η πολιτική αντιμετώπισης
της κρίσης έχει βλάψει σημαντικά τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας 
αγοράς και ότι ο ανταγωνισμός και η 
δυσπιστία στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, 
έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των 
ελλείψεων και των ανισοτήτων που 
απορρέουν από τα οικονομικά συστήματα 
των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 33
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι η κρίση πρέπει να παράσχει 
ευκαιρίες για τη μεταρρύθμιση, την 
εδραίωση και τη βελτίωση της 
υφιστάμενης δομής της ενιαίας αγοράς και 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών, ειδικά των καταναλωτών και των 
ΜΜΕ·

8. εκτιμά ότι η κρίση πρέπει 
αδιαμφισβήτητα να εκληφθεί ως ευκαιρία
για τη μεταρρύθμιση, την εδραίωση και τη 
βελτίωση της υφιστάμενης δομής της 
ενιαίας αγοράς και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών, ειδικά των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι η κρίση πρέπει να παράσχει
ευκαιρίες για τη μεταρρύθμιση, την 
εδραίωση και τη βελτίωση της 
υφιστάμενης δομής της ενιαίας αγοράς και 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών, ειδικά των καταναλωτών και των 
ΜΜΕ·

8. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της κρίσης δεν θα πρέπει 
να βλάψουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της ενιαίας αγοράς, αλλά, αντίθετα, θα
πρέπει να παράσχουν ευκαιρίες για τη 
μεταρρύθμιση, την εδραίωση και τη 
βελτίωση της υφιστάμενης δομής της 
ενιαίας αγοράς και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών, ειδικά των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 35
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι η κρίση πρέπει να παράσχει 
ευκαιρίες για τη μεταρρύθμιση, την 
εδραίωση και τη βελτίωση της 
υφιστάμενης δομής της ενιαίας αγοράς και 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών, ειδικά των καταναλωτών και των 
ΜΜΕ·

8. εκτιμά ότι η κρίση πρέπει να παράσχει 
ευκαιρίες για τη μεταρρύθμιση, την 
εδραίωση και τη βελτίωση της 
υφιστάμενης δομής της ενιαίας αγοράς, για 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο 
πλαίσιο μιας πράσινης οικονομίας και για
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών, ειδικά των καταναλωτών και των 
ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 36
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εκ νέου έναρξη της ενιαίας 
αγοράς δεν πρέπει να υπαγορεύεται 
συνολικά από την πρόσφατη 
χρηματοοικονομική ύφεση και ότι η 
αναβίωσή της πρέπει να κινείται πέρα 
από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από 
την κρίση·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 37
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εκ νέου έναρξη της ενιαίας 
αγοράς δεν πρέπει να υπαγορεύεται 
συνολικά από την πρόσφατη 
χρηματοοικονομική ύφεση και ότι η 
αναβίωσή της πρέπει να κινείται πέρα 
από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την 
κρίση·

9. τονίζει ότι η εκ νέου έναρξη της ενιαίας 
αγοράς δεν πρέπει να συνιστά μόνο 
συγκυριακή απάντηση στην πρόσφατη 
χρηματοοικονομική ύφεση και στις
γνώσεις που αποκτήθηκαν από αυτήν, 
αλλά να περιλαμβάνει και ένα πιο 
φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για 
τη διασφάλιση ενός μέγιστου επιπέδου 
προστασίας και αποτελεσματικότητας για 
τους ευρωπαίους καταναλωτές και 
πολίτες·

Or. fr

Τροπολογία 38
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η εκ νέου έναρξη της 
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να επιτύχει 
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συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
πραγματοποιήσιμους, κατάλληλους και 
καίριους στόχους, οι οποίοι πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών μέσων πολιτικής, βάσει 
των τεσσάρων ελευθεριών διακίνησης, οι 
οποίες παρέχονται σε όλους τους πολίτες 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκτιμά ότι μια ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση θα πρέπει να αντικαταστήσει 
την αποκλειστική έμφαση της ενιαίας 
αγοράς στις πολιτικές της 
επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και 
της μείωσης του κόστους εργασίας, 
πολιτικές που οδήγησαν στη σταδιακή 
υποβάθμιση του εισοδήματος και των 
δικαιωμάτων των λαών·

Or. en

Τροπολογία 40
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από 
μια νέα ώθηση και ότι απαιτείται ισχυρή 
καθοδήγηση εκ μέρους της Επιτροπής για 
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από 
μια νέα ώθηση και ότι απαιτείται ισχυρή 
καθοδήγηση εκ μέρους της Επιτροπής για 
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά, δίνοντας 
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τη δυνατότητα σε πολίτες, καταναλωτές 
και ΜΜΕ να ασκούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους·

Or. el

Τροπολογία 41
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από 
μια νέα ώθηση και ότι απαιτείται ισχυρή 
καθοδήγηση εκ μέρους της Επιτροπής 
για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 42
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από 
μια νέα ώθηση και ότι απαιτείται ισχυρή 
καθοδήγηση εκ μέρους της Επιτροπής για 
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά έχει άμεση ανάγκη από 
μια νέα ώθηση και ότι απαιτείται ισχυρή 
καθοδήγηση εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και πολιτική 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη για την 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 43
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή, 
προκειμένου η ενιαία αγορά να λειτουργεί 
προς όφελος όλων·

Or. el

Τροπολογία 44
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
φορολογικά, υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία 
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του καταναλωτή·

Or. fr

Τροπολογία 45
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
διευρυνθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

Or. pl

Τροπολογία 46
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί, και αυτό καθίσταται 
ολοένα και περισσότερο απαραίτητο λόγω 
της σημασίας που αποδίδει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στην ενιαία αγορά. Τονίζει 
ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία 
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πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

διαμόρφωσης και υλοποίησης της ενιαίας 
αγοράς πρέπει να εγκρίνουν μια πιο 
συνολική προσέγγιση, η οποία να 
ενσωματώνει πλήρως τις ανησυχίες των 
πολιτών, ειδικά όσον αφορά οικονομικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία 
του καταναλωτή·

Or. pt

Τροπολογία 47
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

11. τονίζει ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στη 
διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης 
της ενιαίας αγοράς πρέπει να εγκρίνουν 
μια πιο συνολική προσέγγιση, η οποία να 
ενσωματώνει πλήρως τις ανησυχίες των 
πολιτών, ειδικά όσον αφορά οικονομικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία 
του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 48
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 

11. θεωρεί ότι η παλαιά αντίληψη περί 
ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με την οποία 
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συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά 
όσον αφορά οικονομικά, κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά θέματα 
και την προστασία του καταναλωτή·

συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 
οικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να 
επαναθεωρηθεί. Τονίζει ότι όλοι όσοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
και υλοποίησης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να εγκρίνουν μια πιο συνολική 
προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει 
πλήρως τις ανησυχίες των πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 49
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρότερη, 
βαθύτερη, και διευρυμένη ενιαία αγορά 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 50
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να 
κατέχει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη του 
στόχου μιας βιώσιμης και έντονα 
ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου 
οράματος της Στρατηγικής της ΕΕ για το 
2020·

12. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Or. fr

Τροπολογία 51
Othmar Karas, Robert Rochefort, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει ότι οι στρατηγικές και οι 
πολιτικές για την αναζωογόνηση της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
της ΕΕ για το 2020, πρέπει να βασίζεται
σε μια πραγματική, συνολική και ευρεία 
συμφωνία που θα υποστηρίζεται από όλα 
τα κράτη μέλη και θα εστιάζει κυρίως στις 
προτεραιότητες οι οποίες θα ανήκουν τα 
κράτη μέλη και τις οποίες θα εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

13. φρονεί ότι η ενιαία αγορά αποτελεί 
πολύ σημαντική προϋπόθεση για την 
επιτυχία της στρατηγικής της ΕΕ για το 
2020· προτείνει, συνεπώς, ότι οι 
στρατηγικές και οι πολιτικές για την 
αναζωογόνηση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς πρέπει να συντονίζονται από τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να
βασίζονται σε μια πραγματική, συνολική 
και ευρεία συμφωνία που θα 
υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη και 
θα εστιάζει κυρίως στις προτεραιότητες οι 
οποίες θα ανήκουν τα κράτη μέλη και τις 
οποίες θα εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 52
Othmar Karas, Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι οι διαδικασίες μείωσης 
του δημόσιου χρέους και διόρθωσης του 
υπερβολικού δημοσιονομικού 
ελλείμματος πρέπει να συντονίζονται και 
να είναι ευθυγραμμισμένες με τη 
στρατηγική της ΕΕ για το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 53
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να 
εξακολουθεί να αποφέρει οφέλη στους 
καταναλωτές από την άποψη 
χαμηλότερων τιμών, καλύτερης 
ποιότητας, μεγαλύτερης ποικιλίας, 
προσιτών τιμών και ασφάλειας των 
αγαθών και των υπηρεσιών·

Or. el

Τροπολογία 54
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες και τους 
καταναλωτές να κατέχουν κεντρικό ρόλο 
στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και υποστηρίζει ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας 
τον ευρωπαίο πολίτη σε κύρια πολιτική 
μεταβλητή για τον καθορισμό και τη 
διαμόρφωση της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης·

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες και τους 
καταναλωτές να κατέχουν κεντρικό ρόλο 
στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και υποστηρίζει ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας 
τον ευρωπαίο πολίτη σε κύριο παράγοντα 
για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία 55
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες και τους 
καταναλωτές να κατέχουν κεντρικό ρόλο 
στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και υποστηρίζει ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας 
τον ευρωπαίο πολίτη σε κύρια πολιτική 
μεταβλητή για τον καθορισμό και τη 
διαμόρφωση της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης·

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις ΜΜΕ να κατέχουν 
κεντρικό ρόλο στην εκ νέου εκκίνηση της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και 
υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
αναδεικνύοντας τον ευρωπαίο πολίτη και
τις ΜΜΕ σε κύρια πολιτική μεταβλητή για 
τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 56
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες και τους 
καταναλωτές να κατέχουν κεντρικό ρόλο 
στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και υποστηρίζει ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας 
τον ευρωπαίο πολίτη σε κύρια πολιτική 
μεταβλητή για τον καθορισμό και τη 
διαμόρφωση της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης·

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες και τους 
καταναλωτές να κατέχουν κεντρικό ρόλο 
στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και υποστηρίζει ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας 
τον ευρωπαίο πολίτη σε κύριο 
επωφελούμενο όσον αφορά τον καθορισμό 
και τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης·

Or. pt
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Τροπολογία 57
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με τους πολίτες και τους 
καταναλωτές να κατέχουν κεντρικό ρόλο
στην εκ νέου εκκίνηση της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς και υποστηρίζει ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναδεικνύοντας
τον ευρωπαίο πολίτη σε κύρια πολιτική 
μεταβλητή για τον καθορισμό και τη 
διαμόρφωση της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης·

14. ζητά ένα νέο παράδειγμα πολιτικής 
σκέψης, με έμφαση στους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις ΜΜΕ κατά την εκ 
νέου εκκίνηση της ευρωπαϊκής ενιαίας
αγοράς και υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί θέτοντας τον ευρωπαίο πολίτη 
στο επίκεντρο της χάραξης των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 58
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των 
πολιτών και των καταναλωτών. Θεωρεί ότι 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
πελάτη θα βοηθήσει την Ένωση να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να 
εντοπίσει το σωστό τύπο για την έγκριση 
των πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
ΜΜΕ. Θεωρεί ότι μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στον πολίτη και στις ΜΜΕ θα 
βοηθήσει την Ένωση να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά και να εντοπίσει το 
σωστό τύπο για την έγκριση των 
πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

Or. pl
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Τροπολογία 59
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των 
πολιτών και των καταναλωτών. Θεωρεί ότι 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
πελάτη θα βοηθήσει την Ένωση να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να 
εντοπίσει το σωστό τύπο για την έγκριση 
των πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των 
πολιτών και των καταναλωτών. Θεωρεί ότι 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
πελάτη θα βοηθήσει την Ένωση να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να 
εντοπίσει το σωστό τύπο για την έγκριση 
των πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται·

Or. de

Τροπολογία 60
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της 
ενιαίας αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο 
επαρκών ελέγχων και εξισορροπήσεων 
για τη διασφάλιση της αναγκαίας 
προστασίας των πολιτών και των 
καταναλωτών. Θεωρεί ότι μια προσέγγιση 
που θα βασίζεται στον πολίτη θα βοηθήσει 
την Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
και να εντοπίσει το σωστό τύπο για την 
έγκριση των πρωτοβουλιών που θα 
παράσχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

15. υποστηρίζει ότι στον πυρήνα της νέας 
στρατηγικής πρέπει να βρίσκεται ένα 
εναλλακτικό πρόγραμμα, το οποίο θα 
αναδιαμορφώνει και θα ενισχύει τα 
προγράμματα προστασίας των κρατών 
μελών για τους καταναλωτές. Θεωρεί ότι 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
πολίτη θα βοηθήσει την Ένωση όχι μόνο 
να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, 
αλλά και να εντοπίσει το σωστό τύπο για 
την έγκριση των πρωτοβουλιών που θα 
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το οποίο χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

παράσχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
το οποίο χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

Or. en

Τροπολογία 61
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των 
πολιτών και των καταναλωτών. Θεωρεί ότι 
μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον 
πολίτη θα βοηθήσει την Ένωση να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να 
εντοπίσει το σωστό τύπο για την έγκριση 
των πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή των υφιστάμενων ελέγχων και 
εξισορροπήσεων για τη διασφάλιση της 
αναγκαίας προστασίας των πολιτών και 
των καταναλωτών. Θεωρεί ότι μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στον πολίτη 
θα βοηθήσει την Ένωση να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά και να εντοπίσει το 
σωστό τύπο για την έγκριση των 
πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

Or. en

Τροπολογία 62
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας
των πολιτών και των καταναλωτών. 

15. υποστηρίζει ότι η αναβίωση της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί την εισαγωγή πιο επαρκών
ελέγχων και εξισορροπήσεων, υψηλότερο 
βαθμό τεκμηρίωσης και ανάλυσης, 
καθώς και περισσότερο διάλογο, 
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Θεωρεί ότι μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στον πολίτη θα βοηθήσει την 
Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και 
να εντοπίσει το σωστό τύπο για την 
έγκριση των πρωτοβουλιών που θα 
παράσχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
το οποίο χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ανάγκες των πολιτών και των 
καταναλωτών λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη. Θεωρεί ότι μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στην τεκμηρίωση και στον
πολίτη θα βοηθήσει την Ένωση να 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και να 
εντοπίσει το σωστό τύπο για την έγκριση 
των πρωτοβουλιών που θα παράσχουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο 
χρειάζεται, με την επιφύλαξη της 
κοινωνικής διάστασης·

Or. en

Τροπολογία 63
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η σημαντική 
αξιολόγηση των κοινωνικών, 
καταναλωτικών και περιβαλλοντικών 
επιδράσεων της ενιαίας αγοράς – η οποία 
πρέπει να παρουσιάζεται σε όλες τις 
προτάσεις της ενιαίας αγοράς – είναι 
σημαντική για την απόκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού και θα 
διασφαλίσει, επίσης τη ρεαλιστική 
ενσωμάτωση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων 
και των στόχων για την προστασία του 
καταναλωτή·

16. επαναλαμβάνει ότι η σημαντική 
αξιολόγηση των κοινωνικών, 
καταναλωτικών, περιβαλλοντικών και
οικονομικών επιδράσεων της ενιαίας 
αγοράς –η οποία πρέπει να παρουσιάζεται 
σε όλες τις προτάσεις της ενιαίας αγοράς–
είναι σημαντική για την απόκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού και θα 
διασφαλίσει, επίσης τη ρεαλιστική 
ενσωμάτωση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων 
και των στόχων για την προστασία του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 64
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η σημαντική 
αξιολόγηση των κοινωνικών, 
καταναλωτικών και περιβαλλοντικών 
επιδράσεων της ενιαίας αγοράς – η οποία 
πρέπει να παρουσιάζεται σε όλες τις 
προτάσεις της ενιαίας αγοράς – είναι 
σημαντική για την απόκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού και θα 
διασφαλίσει, επίσης τη ρεαλιστική 
ενσωμάτωση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στόχων και των στόχων για την 
προστασία του καταναλωτή·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 65
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η σημαντική 
αξιολόγηση των κοινωνικών, 
καταναλωτικών και περιβαλλοντικών 
επιδράσεων της ενιαίας αγοράς – η οποία 
πρέπει να παρουσιάζεται σε όλες τις 
προτάσεις της ενιαίας αγοράς – είναι 
σημαντική για την απόκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού και θα 
διασφαλίσει, επίσης τη ρεαλιστική 
ενσωμάτωση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων 
και των στόχων για την προστασία του 
καταναλωτή·

16. επαναλαμβάνει ότι η σημαντική 
αξιολόγηση των κοινωνικών, 
καταναλωτικών και περιβαλλοντικών 
επιδράσεων της ενιαίας αγοράς είναι 
σημαντική για την απόκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού και θα 
διασφαλίσει, επίσης τη ρεαλιστική 
ενσωμάτωση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων 
και των στόχων για την προστασία του 
καταναλωτή·

Or. de
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Τροπολογία 66
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. πιστεύει ότι η κατάργηση των 
συνόρων στην ενιαία αγορά ενίσχυσε 
περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης σε έναν παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 67
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
και το κοινό νόμισμα αποτέλεσαν 
προστατευτική ασπίδα στην Ευρώπη για 
τον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου
της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 68
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τον ρόλο που πρέπει να 



PE439.939v01-00 36/125 AM\809839EL.doc

EL

διαδραματίζει η Ευρώπη ως παγκόσμιος 
οικονομικός παράγοντας· θεωρεί ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
προστατεύσει το κοινωνικό και 
οικολογικό της μοντέλο διασφαλίζοντας 
με αυστηρό τρόπο την τήρηση των 
νομοθετικών της διατάξεων έναντι των 
εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
και υπερασπίζοντας σθεναρά την 
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, στο 
πλαίσιο, μεταξύ άλλων, των πολυμερών 
φορέων, και, ειδικότερα, κατά τις 
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών 
στους κόλπους του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου·

Or. fr

Τροπολογία 69
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η κύρια πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η Ένωση είναι ο εντοπισμός 
μιας ισορροπίας μεταξύ μιας ανοικτής 
οικονομίας, ικανής να ενεργοποιήσει την
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και ενός 
οικονομικού συστήματος που παρέχει 
εξίσου προστασία τον καταναλωτή και τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές δικλείδες 
ασφαλείας τις οποίες χρειάζονται οι 
πολίτες·

17. πιστεύει ότι η κύρια πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η Ένωση είναι ο εντοπισμός 
μιας ισορροπίας μεταξύ μιας ανοικτής 
οικονομίας, ικανής να ενεργοποιήσει την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και να ανταποκριθεί 
ολοκληρωμένα στις μείζονες προκλήσεις
του αύριο (ανταγωνιστικότητα, έρευνα 
και ανάπτυξη, βιομηχανική πολιτική, 
δημογραφική πρόκληση, περιβάλλον, 
τεχνολογίες κ.ο.κ.), καθώς και ενός 
οικονομικού συστήματος που παρέχει 
εξίσου προστασία τον καταναλωτή και τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές δικλείδες 
ασφαλείας τις οποίες χρειάζονται οι 
πολίτες·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η κύρια πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η Ένωση είναι ο εντοπισμός 
μιας ισορροπίας μεταξύ μιας ανοικτής 
οικονομίας, ικανής να ενεργοποιήσει την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και ενός 
οικονομικού συστήματος που παρέχει 
εξίσου προστασία τον καταναλωτή και τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές δικλείδες 
ασφαλείας τις οποίες χρειάζονται οι 
πολίτες·

17. πιστεύει ότι η κύρια πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η Ένωση είναι ο εντοπισμός 
του κατάλληλου επιπέδου ρυθμιστικών 
διατάξεων ούτως ώστε η ενιαία αγορά να 
καταστεί ικανή να ενεργοποιήσει την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, αλλά και να παρέχει 
εξίσου προστασία στον καταναλωτή και 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
δικλείδες ασφαλείας τις οποίες χρειάζονται 
οι πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 71
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς παραμένει 
άνιση καθώς τα δίκτυα της αγοράς δεν 
είναι επαρκώς συνδεδεμένα μεταξύ τους 
με αποτέλεσμα επιχειρήσεις και πολίτες 
να πρέπει να αντιμετωπίσουν την 
καθημερινή πραγματικότητα της 
συνέχισης των δυσχερειών στις 
διασυνοριακές τους δραστηριότητες με 
27 διαφορετικά νομικά συστήματα για 
μία μόνο συναλλαγή·

Or. el
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Τροπολογία 72
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και τον έλεγχο 
των ιχνών άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα 
σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ένωση·

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ. Υποδεικνύει ότι τα σαφή 
πρότυπα και η σήμανση για τα ενεργειακά 
αποδοτικά προϊόντα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά στην Ένωση·

Or. pl

Τροπολογία 73
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και τον έλεγχο 
των ιχνών άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα 
σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ένωση·

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα σαφή 
πρότυπα και η σήμανση για τα ενεργειακά 
αποδοτικά προϊόντα πρέπει, σταδιακά, να 
καταστούν υποχρεωτικά στην Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 74
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και τον έλεγχο 
των ιχνών άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα 
σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ένωση·

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και τον έλεγχο 
των ιχνών άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα 
σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ένωση· 
επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες 
μεθοδολογίες και τα ισχύοντα πρότυπα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση νέων προτύπων σχετικά με τα 
ίχνη άνθρακα· τονίζει ότι τα πρότυπα 
αυτά δεν πρέπει να δημιουργούν 
υπερβολικά επαχθείς απαιτήσεις, ιδίως 
για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και τον έλεγχο 
των ιχνών άνθρακα. Υποδεικνύει ότι τα 
σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 

18. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
μιας πράσινης ενιαίας αγοράς για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, υπηρεσίες και 
προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, αναπτύσσοντας πρότυπα σε 
επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση και τον έλεγχο 
των ιχνών άνθρακα καθώς και τη 
σήμανση των προϊόντων που πληρούν τα 
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ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ένωση·

απαιτούμενα επίπεδα. Υποδεικνύει ότι τα 
σαφή πρότυπα και η σήμανση για τα 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά στην Ένωση·

Or. el

Τροπολογία 76
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει τις αξιόλογες 
δυνατότητες που παρουσιάζει για την 
ενιαία αγορά η ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες παράγουν 
αγαθά και υπηρεσίες που επιτρέπουν τη 
μέτρηση, την εκτίμηση, την πρόληψη, τη 
μείωση, την ελαχιστοποίηση ή την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ζημίας όσον αφορά τα ύδατα, τον 
ατμοσφαιρικό αέρα και το έδαφος, καθώς 
και των προβλημάτων που συνδέονται με 
τα απόβλητα, την ηχορύπανση και τα 
οικοσυστήματα· εμμένει, εν προκειμένω, 
στην ανάγκη μαζικών επενδύσεων στον 
τομέα της καινοτομίας για καθαρότερες 
τεχνολογίες και για προϊόντα και 
υπηρεσίες που θα μπορούν να
περιορίσουν τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και να ελαχιστοποιήσουν τη 
χρήση πρώτων υλών·

Or. fr

Τροπολογία 77
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών και
των καταναλωτών, ιδιαίτερα των πλέον 
ευάλωτων, προπαντός στον τομέα των 
τυχερών παιχνιδιών, καθώς και των 
ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 78
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο, το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διάδοση των 
ΤΠΕ στις ΜΜΕ και στη δημόσια 
διοίκηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς. Υπογραμμίζει ότι η 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας 
των πολιτών, των καταναλωτών και των 
ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 79
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο, το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

Or. el

Τροπολογία 80
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που
παρέχονται από το διαδίκτυο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

19. συνιστά ότι, στην ψηφιακή εποχή, η 
Ένωση πρέπει να υλοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από το διαδίκτυο και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος και για να 
καταστήσει το διαδίκτυο διαθέσιμο για
όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 
Υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 81
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. διαπιστώνει ότι στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ασφάλισης ειδικότερα, οι φορείς 
αλληλασφάλισης αντιπροσωπεύουν το 
68% των επιχειρήσεων και το 25% του 
μεριδίου της αγοράς, παρέχοντας 
ασφαλιστική κάλυψη σε 230 εκατομμύρια 
Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι το 
ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο δεν είναι 
προσαρμοσμένο στην ανάπτυξη των 
φορέων αλληλασφάλισης στην εσωτερική 
αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 82
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
καθιέρωσης νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων όπου οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συναφή 
δικαιώματα θα αποζημιώνονται δεόντως, 
χωρίς να δημιουργούνται άσκοποι
περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση 
των καταναλωτών στο επιγραμμικό 
δημιουργικό περιεχόμενο·

Or. en
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Τροπολογία 83
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, 
της γνώσης και της καινοτομίας σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική. 
Αναμένει την κατανομή επαρκών πόρων 
στους επόμενους προϋπολογισμούς της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
κρίσιμων ζητημάτων·

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, 
της γνώσης και της καινοτομίας σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική. 
Αναμένει στους επόμενους 
προϋπολογισμούς της Ένωσης να 
αποδοθεί ύψιστη προτεραιότητα σε αυτά 
τα κρίσιμα ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 84
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, 
της γνώσης και της καινοτομίας σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική.
Αναμένει την κατανομή επαρκών πόρων 
στους επόμενους προϋπολογισμούς της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
κρίσιμων ζητημάτων·

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, 
της γνώσης και της καινοτομίας σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική. 
Αναμένει την κατανομή επαρκών πόρων 
στους επόμενους προϋπολογισμούς της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
κρίσιμων ζητημάτων· υπενθυμίζει, σε αυτό 
το πλαίσιο, την επείγουσα ανάγκη 
περάτωσης της εκκρεμούσας υπόθεσης 
του κοινοτικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, 
της γνώσης και της καινοτομίας σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική. 
Αναμένει την κατανομή επαρκών πόρων 
στους επόμενους προϋπολογισμούς της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
κρίσιμων ζητημάτων,

20. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για την προώθηση της έρευνας, 
της γνώσης και της καινοτομίας σε 
οποιαδήποτε μελλοντική στρατηγική. 
Αναμένει την κατανομή επαρκών πόρων 
στους επόμενους προϋπολογισμούς της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
κρίσιμων ζητημάτων· προτείνει η
Επιτροπή να αρχίσει να εξετάζει τους 
πιθανούς τρόπους εξεύρεσης
συγκεκριμένων σημείων αναφοράς για τη 
μέτρηση της προόδου στους τομείς της 
έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 86
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. φρονεί ότι η θέσπιση μιας 
πραγματικής οικολογικής φορολογίας θα 
μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μέσω, 
παραδείγματος χάριν, μιας εισφοράς για 
το κλίμα και την ενέργεια, 
αντιπροσωπευτικής του συνυπολογισμού 
των οικολογικών εξωτερικών 
παραγόντων στο κόστος των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, περιορίζοντας με τον 
τρόπο αυτόν τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού·

Or. fr
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Τροπολογία 87
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις εμπορικές 
συναλλαγές με τρίτες χώρες· επισημαίνει, 
συνεπώς, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι 
η ενιαία αγορά, αυτή καθαυτή, δεν θα 
αποτελέσει φραγμό για τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται με 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 88
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
εξετάσει ως πιο μακροπρόθεσμο στόχο το 
ενδεχόμενο επέκτασης της ενιαίας 
αγοράς, προκειμένου αυτή να 
περιλαμβάνει περισσότερες χώρες εκτός 
των συνόρων της ΕΕ, με βάση την 
εμπειρία που έχει αποκομίσει από τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)·

Or. en

Τροπολογία 89
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες 
ή αρνητικές. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία 
των καταναλωτών θεωρούν την ενιαία 
αγορά – σωστά ή λανθασμένα – ως ένα 
σύστημα πολιτικού δούναι και λαβείν και 
έννομων συμφερόντων και όχι ως ένα 
σύστημα που αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
των καταναλωτών, των πολιτών και των 
ΜΜΕ·

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του ευρωπαίου
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, συγκεχυμένες, ακόμα δε 
και αρνητικές. Πιστεύει ότι είναι αναγκαία
η ανάληψη αποφασιστικής δράσης ούτως 
ώστε η μελλοντική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ενιαία αγορά να ανταποκρίνεται 
περισσότερο στις προσδοκίες και στις
ανάγκες των καταναλωτών, των πολιτών 
και των ΜΜΕ, και να τους αποφέρει απτά 
αποτελέσματα·

Or. fr

Τροπολογία 90
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου 
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες 
ή αρνητικές. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία 
των καταναλωτών θεωρούν την ενιαία 
αγορά – σωστά ή λανθασμένα – ως ένα 
σύστημα πολιτικού δούναι και λαβείν και 
έννομων συμφερόντων και όχι ως ένα 
σύστημα που αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
των καταναλωτών, των πολιτών και των 
ΜΜΕ·

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου 
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες 
ή αρνητικές. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία 
των Ευρωπαίων θεωρούν την ενιαία 
αγορά –εξαιτίας της πλημμελούς 
πληροφόρησης και του χαμηλού επιπέδου 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης–
ως ένα σύστημα πολιτικού δούναι και 
λαβείν και έννομων συμφερόντων και όχι 
ως ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τις 
ανάγκες των καταναλωτών, των πολιτών 
και των επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 91
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου 
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες 
ή αρνητικές. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία 
των καταναλωτών θεωρούν την ενιαία 
αγορά – σωστά ή λανθασμένα – ως ένα 
σύστημα πολιτικού δούναι και λαβείν και 
έννομων συμφερόντων και όχι ως ένα 
σύστημα που αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
των καταναλωτών, των πολιτών και των
ΜΜΕ·

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, οι 
γνώσεις και η κατανόηση του μέσου 
πολίτη για τις αρχές βάσει των οποίων 
λειτουργεί η ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία 
των καταναλωτών, των πολιτών και των 
ΜΜΕ δεν λαμβάνουν συστηματική γνώση 
των οφελών της εσωτερικής αγοράς και 
έχουν αμφιβολίες ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν 
πλήρως από αυτά· είναι της άποψης ότι 
οι καταναλωτές, οι πολίτες και οι ΜΜΕ
συχνά αδυνατούν να συσχετίσουν τις 
ισχύουσες πολιτικές, τους κανόνες και τα 
προγράμματα με τις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. pl

Τροπολογία 92
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου 
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες 
ή αρνητικές. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία 
των καταναλωτών θεωρούν την ενιαία 
αγορά – σωστά ή λανθασμένα – ως ένα 
σύστημα πολιτικού δούναι και λαβείν και 
έννομων συμφερόντων και όχι ως ένα 
σύστημα που αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
των καταναλωτών, των πολιτών και των 
ΜΜΕ·

22. είναι πεπεισμένο ότι η αντίληψη, η 
κατανόηση και οι γνώσεις του μέσου 
πολίτη για την ενιαία αγορά είναι 
περιορισμένες, ανύπαρκτες, συγκεχυμένες 
ή αρνητικές·
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Or. en

Τροπολογία 93
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της κοινής 
γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει περαιτέρω κοινωνική 
υποστήριξη και συνεργασία των 
ευρωπαίων πολιτών, τα ευρωπαϊκά και 
εθνικά όργανα πρέπει να αλλάξουν τις 
αντιλήψεις της κοινής γνώμης για την 
ενιαία αγορά, ενημερώνοντας τους πολίτες 
και δίνοντάς τους τη δυνατότητα της 
κατανόησης των οφελών που τους παρέχει·

Or. en

Τροπολογία 94
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της κοινής 
γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν τις αντιλήψεις της κοινής 
γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

Or. pl
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Τροπολογία 95
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της κοινής 
γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την πολιτική, οικονομική και
κοινωνική υποστήριξη και συνεργασία των 
ευρωπαίων πολιτών, η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να προωθήσουν επισταμένως 
τις δυνατότητες που προκύπτουν από την 
ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και 
να αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της 
κοινής γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

Or. en

Τροπολογία 96
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη 
και συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, 
τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει 
να αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της 
κοινής γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, οι 
πολίτες θα πρέπει να λάβουν καλύτερη 
ενημέρωση σχετικά με το φάσμα των 
δικαιωμάτων και των οφελών τους στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, καθώς και 
των τρόπων αποτελεσματικής 
διεκδίκησης των εν λόγω δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 97
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της 
κοινής γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την κοινωνική υποστήριξη 
και συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, 
τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς, ενημερώνοντας τους 
πολίτες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
της κατανόησης των οφελών που τους 
παρέχει·

Or. fr

Τροπολογία 98
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της κοινής 
γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει·

23. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλίσει την κοινωνική υποστήριξη και 
συνεργασία των ευρωπαίων πολιτών, τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά τις αντιλήψεις της κοινής 
γνώμης για την ενιαία αγορά, 
ενημερώνοντας τους πολίτες και δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα της κατανόησης των 
οφελών που τους παρέχει, για αυτό τον 
λόγο στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς 
πρέπει να εξακολουθούν να βρίσκονται 
τομείς που επηρεάζουν άμεσα την 
καθημερινή ζωή των πολιτών και τις 
ανάγκες των καταναλωτών·

Or. el
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Τροπολογία 99
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι μερικά από τα πιο εμφανή 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές, ειδικά στον τομέα των 
υπηρεσιών είναι: (1) η έλλειψη πρόσβασης 
σε συγκρίσιμες και αντικειμενικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρίσεων των τιμών, (2) η 
πολυπλοκότητα στις συμβατικές σχέσεις, 
(3) η αβεβαιότητα αναφορικά με την 
πληρωμή και την αποζημίωση και (4) η 
έλλειψη ενημέρωσης και εμπιστοσύνης 
στο σύστημα·

24. θεωρεί ότι μερικά από τα πιο εμφανή 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές, ειδικά στον τομέα των 
υπηρεσιών είναι: (1) η έλλειψη πρόσβασης 
σε συγκρίσιμες και αντικειμενικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρίσεων των τιμών, (2) η 
πολυπλοκότητα στις συμβατικές σχέσεις, 
(3) η αβεβαιότητα αναφορικά με την 
πληρωμή και την αποζημίωση, (4) η 
έλλειψη ενημέρωσης και εμπιστοσύνης 
στο σύστημα, (5) η συνεχής άνοδος των 
τιμών και (6) η υποβάθμιση της 
ποιότητας και η μείωση των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 100
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι μερικά από τα πιο εμφανή 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές, ειδικά στον τομέα των 
υπηρεσιών είναι: (1) η έλλειψη πρόσβασης
σε συγκρίσιμες και αντικειμενικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρίσεων των τιμών, (2) η 
πολυπλοκότητα στις συμβατικές σχέσεις, 
(3) η αβεβαιότητα αναφορικά με την 
πληρωμή και την αποζημίωση και (4) η 
έλλειψη ενημέρωσης και εμπιστοσύνης 
στο σύστημα·

24. θεωρεί ότι, δεδομένων των πιο
εμφανών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες-καταναλωτές, 
ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών, οι 
προτεραιότητες όσον αφορά τις πολιτικές 
που πρέπει να εφαρμοστούν και τα 
αποτελέσματα που πρέπει πραγματικά να 
επιτευχθούν είναι: (1) η πρόσβαση σε 
ασφαλή προϊόντα και σε ποιοτικές 
βασικές υπηρεσίες (όπως υγειονομική 
περίθαλψη, επισιτισμός, ενέργεια, 
υδροδότηση, εκπαίδευση, τραπεζικοί 
λογαριασμοί κ.ο.κ.), (2) η πρόσβαση σε 
αξιόπιστες, συγκρίσιμες και 
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αντικειμενικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσεων 
των τιμών, (3) η μεγαλύτερη ασφάλεια του 
δικαίου και σαφήνεια στις συμβατικές 
σχέσεις, (4) η μεγαλύτερη ασφάλεια στην 
πληρωμή, (5) η πρόσβαση σε επαρκή, 
οικονομικά προσιτά και αποδοτικά μέσα 
αποζημίωσης, (6) η δυνατότητα 
κατάρτισης και βέλτιστης χρήσης των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών και (7) η καλύτερη 
ενημέρωση και τόνωση της εμπιστοσύνης
στο σύστημα·

Or. fr

Τροπολογία 101
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης παραμένουν μη 
οργανωμένα και δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους 
πολίτες·

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων επαφής 
παραμένουν μη οργανωμένα και δεν 
μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 102
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης παραμένουν μη οργανωμένα 
και δεν μπορούν να προσεγγίσουν 
αποτελεσματικά τους πολίτες·

25. υποστηρίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς δεν λαμβάνουν πάντα τις 
πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με 
τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς, τα 
δικαιώματά τους και την εφαρμογή τους. 
Τονίζει το γεγονός ότι πολλές σχετικές 
διαδικτυακές τοποθεσίες και ένας μεγάλος 
αριθμός κέντρων πληροφόρησης και 
σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης 
παραμένουν μη οργανωμένα και δεν 
μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 103
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης παραμένουν μη 
οργανωμένα και δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους 
πολίτες·

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά 
με τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς, τα 
δικαιώματά τους και την εφαρμογή τους. 
Τονίζει την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης 
των σχετικών διαδικτυακών τοποθεσιών 
και του μεγάλου αριθμού κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης ούτως ώστε να μπορούν να 
προσεγγίσουν πιο αποτελεσματικά τους 
πολίτες· επισημαίνει τον ρόλο της 
δικτυακής πύλης της Επιτροπής «Η 
Ευρώπη σου» στην ενημέρωση τόσο των 
πολιτών όσο και των επιχειρήσεων 
σχετικά με τις πτυχές της διαβίωσης, της 
εργασίας και της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· προτείνει την ενίσχυση των
υφιστάμενων προσφορών αντί της 
δημιουργίας νέων σημείων επαφής·
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Or. en

Τροπολογία 104
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν
λαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης παραμένουν μη 
οργανωμένα και δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους 
πολίτες·

25. υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν 
οι προσπάθειες ώστε οι πολίτες να
λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη νομοθεσία της ενιαίας 
αγοράς, τα δικαιώματά τους και την 
εφαρμογή τους. Επικροτεί, εν 
προκειμένω, την ύπαρξη πολλών 
σχετικών διαδικτυακών ιστοτόπων και 
ενός μεγάλου αριθμού κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης· είναι της άποψης ότι 
πρέπει συνεπώς να εξευρεθούν τα μέσα 
για τον καλύτερο συντονισμό και την 
προβολή αυτών των πρωτοβουλιών, οι 
οποίες παραμένουν μη οργανωμένες και 
δεν μπορούν ακόμα προφανώς να 
προσεγγίσουν αποτελεσματικά το κοινό-
στόχο τους· επισημαίνει, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη σημασία της περαιτέρω 
προώθησης εργαλείων υποστήριξης για
τη διεκπεραίωση των καταγγελιών των 
καταναλωτών, όπως είναι το δίκτυο ΕΚΚ 
(δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών) και η πρωτοβουλία 
SOLVIT (σύστημα επίλυσης διαφορών 
στην εσωτερική αγορά)·

Or. fr

Τροπολογία 105
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης παραμένουν μη οργανωμένα 
και δεν μπορούν να προσεγγίσουν 
αποτελεσματικά τους πολίτες·

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά 
με τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς, τα 
δικαιώματά τους και την εφαρμογή τους. 
Τονίζει το γεγονός ότι πολλές σχετικές 
διαδικτυακές τοποθεσίες και ένας μεγάλος 
αριθμός κέντρων πληροφόρησης και 
σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης 
παραμένουν μη οργανωμένα και δεν 
μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά 
τους πολίτες· επισημαίνει τον ρόλο της 
δικτυακής πύλης της Επιτροπής «Η 
Ευρώπη σου» στην ενημέρωση τόσο των 
πολιτών όσο και των επιχειρήσεων 
σχετικά με τις πτυχές της διαβίωσης, της 
εργασίας και της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· προτείνει την ενίσχυση των 
υφιστάμενων προσφορών αντί της 
δημιουργίας νέων σημείων επαφής·

Or. en

Τροπολογία 106
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που
χρειάζονται σχετικά με τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς, τα δικαιώματά τους και 
την εφαρμογή τους. Τονίζει το γεγονός ότι 
πολλές σχετικές διαδικτυακές τοποθεσίες 
και ένας μεγάλος αριθμός κέντρων 
πληροφόρησης και σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης παραμένουν μη 
οργανωμένα και δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους 
πολίτες·

25. είναι της άποψης ότι οι πολίτες και οι 
ΜΜΕ ενδέχεται να δυσκολεύονται να 
προσανατολιστούν στο εκτενές δίκτυο 
των υφιστάμενων διαδικτυακών 
τοποθεσιών, κέντρων πληροφόρησης και 
σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς 
αυτό δυσχεραίνει την ταχεία πρόσβασή 
τους στις πληροφορίες που αναζητούν 
σχετικά με τη νομοθεσία της ενιαίας 
αγοράς, τα δικαιώματά τους και την 
εφαρμογή τους·
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Or. pl

Τροπολογία 107
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, μεταξύ όλων των άλλων πτυχών, η 
ενιαία αγορά δεν έχει οδηγήσει σε 
μειώσεις των τιμών προς όφελος των 
καταναλωτών· φρονεί ότι θα πρέπει να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και να επωφεληθούν από 
τις μειώσεις των τιμών· επισημαίνει ότι οι 
εν λόγω μειώσεις δεν θα πρέπει να 
αποβούν εις βάρος των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 108
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. επισημαίνει ότι για την αθέμιτη 
τιμολόγηση προϊόντων εντός της 
εσωτερικής αγοράς ευθύνονται κατά 
βάση οι επιχειρήσεις και οι πρακτικές που
αυτές ακολουθούν με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των κερδών τους· εκτιμά 
ότι μια υπεύθυνη προσέγγιση εκ μέρους 
του επιχειρηματικού κόσμου τηρώντας 
την αρχή περί της εταιρικής ευθύνης, 
τους κανόνες του ανταγωνισμού και 
διασφαλίζοντας τα οικονομικά 
συμφέροντα των καταναλωτών, θα 
εμφυσήσει εμπιστοσύνη στους 
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καταναλωτές, η οποία αποτελεί και την 
ελάχιστη προϋπόθεση για την προώθηση 
της προστασίας του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 109
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα αποτύχουν 
αν δεν πεισθούν οι πολίτες ότι τα 
κοινωνικά δικαιώματά τους 
διασφαλίζονται και ότι οι πολιτικές της 
εσωτερικής αγοράς δεν θα επηρεάσουν 
αρνητικά τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές·

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα αποτύχουν 
αν δεν πεισθούν οι πολίτες ότι τα 
κοινωνικά και καταναλωτικά δικαιώματά 
τους διασφαλίζονται και ότι οι πολιτικές 
της εσωτερικής αγοράς δεν θα επηρεάσουν 
αρνητικά τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 110
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα αποτύχουν 
αν δεν πεισθούν οι πολίτες ότι τα 
κοινωνικά δικαιώματά τους 
διασφαλίζονται και ότι οι πολιτικές της 
εσωτερικής αγοράς δεν θα επηρεάσουν 
αρνητικά τις εθνικές κοινωνικές 
πολιτικές·

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης και οι πολιτικές 
της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να 
στηρίζουν τους στόχους των κοινωνικών 
πολιτικών·

Or. pl
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Τροπολογία 111
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα αποτύχουν 
αν δεν πεισθούν οι πολίτες ότι τα 
κοινωνικά δικαιώματά τους 
διασφαλίζονται και ότι οι πολιτικές της 
εσωτερικής αγοράς δεν θα επηρεάσουν 
αρνητικά τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές·

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω αν πεισθούν οι 
πολίτες ότι τα κοινωνικά δικαιώματά τους 
διασφαλίζονται και ότι οι πολιτικές της 
εσωτερικής αγοράς θα επηρεάσουν θετικά
τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές·

Or. fr

Τροπολογία 112
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
οικονομικής ολοκλήρωσης θα αποτύχουν 
αν δεν πεισθούν οι πολίτες ότι τα 
κοινωνικά δικαιώματά τους 
διασφαλίζονται και ότι οι πολιτικές της 
εσωτερικής αγοράς δεν θα επηρεάσουν 
αρνητικά τις εθνικές κοινωνικές 
πολιτικές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 113
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνο ένα 
μικρό ποσοστό των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ γνωρίζουν 
τους υφιστάμενους εναλλακτικούς 
μηχανισμούς αποζημίωσης ή γνωρίζουν 
πώς μπορούν να υποβάλλουν μια 
καταγγελία προς την Επιτροπή·

27. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνο ένα 
μικρό ποσοστό των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ γνωρίζουν 
τους υφιστάμενους εναλλακτικούς 
μηχανισμούς αποζημίωσης ή γνωρίζουν 
πώς μπορούν να υποβάλλουν μια 
καταγγελία προς την Επιτροπή· εκφράζει 
τη λύπη του διότι, παρά τις συστάσεις της 
Επιτροπής, οι εναλλακτικοί μηχανισμοί 
επίλυσης των διαφορών εξακολουθούν να 
μην εφαρμόζονται σωστά ή να μην 
λειτουργούν ικανοποιητικά·

Or. fr

Τροπολογία 114
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνο ένα 
μικρό ποσοστό των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ γνωρίζουν 
τους υφιστάμενους εναλλακτικούς 
μηχανισμούς αποζημίωσης ή γνωρίζουν 
πώς μπορούν να υποβάλλουν μια 
καταγγελία προς την Επιτροπή·

27. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνο ένα 
μικρό ποσοστό των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ γνωρίζουν 
τους υφιστάμενους εναλλακτικούς 
μηχανισμούς αποζημίωσης ή γνωρίζουν 
πώς μπορούν να υποβάλλουν μια 
καταγγελία προς την Επιτροπή· 
επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν τα 
υφιστάμενα συστήματα επίλυσης 
προβλημάτων για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, όπως το SOLVIT, σύμφωνα 
με την έκθεση του Κοινοβουλίου της 
2.3.2010 (2009/2138(INI)) σχετικά με το 
SOLVIT· καλεί την Επιτροπή, σε 
περίπτωση που μια ανεπίλυτη καταγγελία 
στο SOLVIT αναδεικνύει ευθύς εξαρχής 
κάποια παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας, να κινεί την προβλεπόμενη 
από τη Συνθήκη εσπευσμένη διαδικασία 
επί παραβάσει·
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Τροπολογία 115
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ενώσεις των 
καταναλωτών για τη διάδοση των 
πληροφοριών στους πολίτες-καταναλωτές 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους, 
υποστηρίζοντας τους καταναλωτές στις
καταναλωτικές διαφορές, καθώς και 
προωθώντας τα συμφέροντά τους στην 
οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 116
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ενιαία 
αγορά

Επιχειρήσεις και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά

Or. en

Τροπολογία 117
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
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αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ενιαία αγορά·

αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, καινοτομίας, οικονομικής 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην 
Ευρώπη. Διατείνεται ότι η ενεργή 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε μια διευρυμένη 
ΕΕ είναι υποχρεωτική προκειμένου να 
καταστεί πιο αποτελεσματική η ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 118
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ενιαία αγορά·

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
καινοτόμα και αποτελεσματική η ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 119
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
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ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ενιαία αγορά·

ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ενιαία αγορά και 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στην 
ενιαία αγορά, να διευκολυνθεί η ανάπτυξή 
τους και να αξιοποιηθεί πλήρως το 
επιχειρηματικό δυναμικό τους·

Or. el

Τροπολογία 120
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ενιαία αγορά·

28. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους κύριους 
μοχλούς δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης, 
στροφής προς μια πράσινη οικονομία και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 
Διατείνεται ότι η ενεργή συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε μια διευρυμένη ΕΕ είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί πιο 
αποτελεσματική η ενιαία αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 121
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι πρέπει να αρθούν 
περαιτέρω τα εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να 
τονωθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα 
στην ενιαία αγορά· ειδικότερα, πρέπει να 
απλοποιηθούν οι απαιτήσεις για τις ΜΜΕ 
στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών των αναθετουσών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 122
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τάσσεται υπέρ της περαιτέρω 
εφαρμογής της αρχής «προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις», καθώς και της 
καθιέρωσής της ως γενικής αρχής στις 
διαδικασίες χάραξης πολιτικών και 
θέσπισης νομοθεσίας στον τομέα της 
οικονομίας σε επίπεδο ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 123
Othmar Karas, Robert Rochefort, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
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διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας·

διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας· απευθύνει, εν 
προκειμένω, έκκληση στα κράτη μέλη και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εφαρμόζουν και να τηρούν αυστηρά την 
αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις», όπως περιγράφεται στην 
Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις
(«Small Business Act»)·

Or. en

Τροπολογία 124
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας·

29. ενθαρρύνει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 125
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας·

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ –ανεξάρτητα από το εάν ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε τοπικό, εθνικό 
ή ευρωπαϊκό επίπεδο–, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 126
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας·

29. θα υποστηρίξει μελλοντικές κοινές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για: (1) την υποστήριξη 
μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
διασυνοριακά σε όλη την ΕΕ, (2) την 
επίτευξη μιας απτής μείωσης των 
διοικητικών, χρηματοοικονομικών και 
ρυθμιστικών βαρών, ειδικά των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας· απευθύνει, εν 
προκειμένω, έκκληση στα κράτη μέλη και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εφαρμόζουν και να τηρούν αυστηρά την 
αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις», όπως περιγράφεται στην 
Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις
(«Small Business Act»)·

Or. en



AM\809839EL.doc 67/125 PE439.939v01-00

EL

Τροπολογία 127
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει 
τις προσπάθειές της ώστε να συνδράμει 
τις ΜΜΕ για τη γεφύρωση του γλωσσικού 
χάσματος το οποίο συχνά τις εμποδίζει να 
αναπτύξουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε άλλα κράτη μέλη εκτός 
του δικού τους, παρέχοντας όλες τις 
πληροφορίες και τις υπηρεσίες σχετικά με 
την ενιαία αγορά σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 128
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. εμμένει στη δέσμευσή του για τη 
μείωση του υπερβολικά μεγάλου αριθμού 
ρυθμιστικών διατάξεων («Golden 
Plating») στη νέα νομοθεσία σχετικά με 
την ενιαία αγορά, και ζητεί από τα κράτη 
μέλη, και ιδίως από τα εθνικά τους 
κοινοβούλια, να διατηρήσουν την 
προσήλωσή τους στην εξάλειψη του 
υπερβολικά μεγάλου αριθμού 
ρυθμιστικών διατάξεων κατά τη 
μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διότι ο πρόσθετος αυτός φόρτος είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τις ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 129
Othmar Karas, Robert Rochefort, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με 
την άποψη ότι η ορθή υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act» 
(Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) και η 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού καταστατικού 
ιδιωτικών εταιρειών θα διασφαλίσει την 
πρακτική ολοκλήρωση των ΜΜΕ σε ένα 
συναφές και βιώσιμο ενιαίο ευρωπαϊκό 
σύστημα·

30. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με 
την άποψη ότι η ορθή υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act» 
(Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) –
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αυστηρή 
εφαρμογή των «τεστ ΜΜΕ» από την
Επιτροπή κατά την υποβολή προτάσεων 
σχετικά με νέα νομοθετικά μέτρα για την 
εσωτερική αγορά– και η θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού καταστατικού ιδιωτικών 
εταιρειών θα διασφαλίσει την πρακτική 
ολοκλήρωση των ΜΜΕ σε ένα συναφές 
και βιώσιμο ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 130
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 – υποπαράγραφος α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) στηρίζει σθεναρά τον κανονισμό περί 
των απαιτήσεων μετάφρασης για το 
μελλοντικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 
ΕΕ, το οποίο θα κάνει επιτέλους
πραγματικότητα το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και θα ενισχύσει την 
Ευρώπη ως παράγοντα προώθησης της 
καινοτομίας και του ανταγωνισμού σε 
παγκόσμια κλίμακα·

Or. en
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Τροπολογία 131
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. αναγνωρίζει ότι η θέσπιση ενός
καταστατικού της ευρωπαϊκής ένωσης 
κοινωνικής αλληλεγγύης θα μπορούσε να 
συμβάλει στην τόνωση της εσωτερικής 
αγοράς των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
πολυάριθμους φορείς αλληλασφάλισης 
που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω 
τομέα να επεκταθούν και εκτός των 
συνόρων·

Or. fr

Τροπολογία 132
Othmar Karas, Andreas Schwab, Iliana Ivanova, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. διατυπώνει την άποψη ότι το 
σημαντικότερο πρόβλημα για τις ΜΜΕ εν 
καιρώ οικονομικής κρίσης είναι η 
πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση· 
εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω της 
αποχώρησης μεγάλων τραπεζών από 
αγροτικές και αραιοκατοικημένες ή 
οικονομικά ασθενείς περιοχές, έχει 
ανακύψει μείζον πρόβλημα σχετικά με 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση· επικροτεί τον σημαντικό 
ρόλο των ταμιευτηρίων και των 
διαφόρων συνεταιριστικών κινήσεων σε 
ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της 
περιφερειακής οικονομίας και τη 
συμβολή τους στην κοινωνική οικονομία 
τη αγοράς, καθώς προωθούν ηθικά και 
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κοινωνικά προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 133
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. συμφωνεί με την άποψη ότι η 
διαδικασία κοινοποίησης που θεσπίζει η 
οδηγία 98/34/ΕΚ αποτελεί ένα πολύ
αποδοτικό μέσο για τη βελτίωση της 
εθνικής νομοθεσίας αφενός και για την 
αποφυγή προσκομμάτων στην ενιαία 
αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ, αφετέρου· 
φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενισχύσει τον εν λόγω μηχανισμό, 
ξεκινώντας από την εφαρμογή ταχείας 
διαδικασίας επί παραβάσει αν ένα κράτος 
μέλος δεν συμμορφώνεται με την 
εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση που 
εκδίδει η Επιτροπή ή αν δεν αντιδρά σε 
εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση που 
εκδίδει ένα κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 134
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. στηρίζει σθεναρά τον κανονισμό περί 
των απαιτήσεων μετάφρασης για το 
μελλοντικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 
ΕΕ, το οποίο θα κάνει επιτέλους
πραγματικότητα το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και θα ενισχύσει την 
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Ευρώπη ως παράγοντα προώθησης της 
καινοτομίας και του ανταγωνισμού σε 
παγκόσμια κλίμακα· στηρίζει περαιτέρω 
την αναθεώρηση του συστήματος 
κοινοτικού σήματος για την επίτευξη 
υψηλότερης ποιότητας και ευνοϊκότερων 
προοπτικών για το συγκεκριμένο 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 135
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30δ. φρονεί ότι οι διαφορετικές
οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, 
όπως οι πολιτικές στους τομείς του 
προϋπολογισμού, της φορολογίας, της 
εκπαίδευσης και της έρευνας πρέπει να 
συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 136
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. διαβεβαιώνει ότι, δυνάμει της αρχής 
της επικουρικότητας, ένα σημαντικό τμήμα 
της διοικητικής και νομικής ευθύνης για 
την ενιαία αγορά εναπόκειται στα κράτη 
μέλη, τα οποία, από κοινού με τα όργανα 
της ΕΕ, πρέπει να αναλάβουν πλήρως την 
κυριότητα και τη διαχείριση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς·

31. διαβεβαιώνει ότι, δυνάμει της αρχής 
της επικουρικότητας, ένα σημαντικό τμήμα 
της διοικητικής και νομικής ευθύνης για 
την ενιαία αγορά εναπόκειται στα κράτη 
μέλη και ενδεχομένως στους φορείς 
περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης των κρατών μελών που, 
από κοινού με τα όργανα της ΕΕ, πρέπει να 
αναλάβουν πλήρως την κυριότητα και τη 
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διαχείριση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 137
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. διατείνεται ότι από τους πίνακες 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του 
Ιουλίου 2009 και του Μαρτίου 2010
προκύπτει με σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην μπορούν να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους για 
σωστή μεταφορά, εφαρμογή και θέση σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά 
και ότι υπάρχει καθυστέρηση ως προς τη 
μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, 
κάτι εξαιρετικά θλιβερό για τον τομέα των 
υπηρεσιών·

32. διατείνεται ότι από τους πίνακες 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και 
τους πίνακες αποτελεσμάτων για τις 
αγορές καταναλωτικών αγαθών 
προκύπτει με σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην μπορούν να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους για 
σωστή μεταφορά, εφαρμογή και θέση σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά 
και ότι υπάρχει καθυστέρηση ως προς τη 
μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, 
κάτι εξαιρετικά θλιβερό για τον τομέα των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 138
Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. διατείνεται ότι από τους πίνακες 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του 
Ιουλίου 2009 και του Μαρτίου 2010 
προκύπτει με σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην μπορούν να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους για 
σωστή μεταφορά, εφαρμογή και θέση σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά 
και ότι υπάρχει καθυστέρηση ως προς τη 

32. διατείνεται ότι από τους πίνακες 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του 
Ιουλίου 2009 και του Μαρτίου 2010 
προκύπτει με σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην μπορούν να 
εκπληρώσουν τους στόχους τους για 
σωστή μεταφορά, εφαρμογή και θέση σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά 
και ότι υπάρχει καθυστέρηση ως προς τη 
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μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, 
κάτι εξαιρετικά θλιβερό για τον τομέα των 
υπηρεσιών·

μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, 
κάτι που υπονομεύει τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού, οι οποίοι είναι εξαιρετικά 
σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, ιδίως στον τομέα 
των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 139
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι ο σταδιακός 
κατακερματισμός των κανόνων και οι 
ασυνέπειες στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
στην ΕΕ αποδεικνύονται ολοένα και πιο 
επιβλαβείς για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς. Σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει 
να υιοθετήσει ένα σύνολο εσωτερικά 
συνεκτικών πολιτικών το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για την διόρθωση των 
αστοχιών και της αρνητικής 
ολοκλήρωσης της αγοράς·

33. τονίζει ότι ο σταδιακός 
κατακερματισμός των κανόνων και οι 
ασυνέπειες στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
στην ΕΕ αποδεικνύονται ολοένα και πιο 
επιβλαβείς για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς. Σημειώνει ότι η ΕΕ πρέπει 
να υιοθετήσει ένα σύνολο εσωτερικά 
συνεκτικών πολιτικών το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για την άρση των άμεσων και
έμμεσων εμποδίων προκειμένου για την
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 140
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. υπογραμμίζει ότι πρωταρχική 
πρόκληση συνιστά, συνεπώς, η 
κατάλληλη μεταφορά και εφαρμογή των 
οδηγιών και των κανονισμών περί της 
ενιαίας αγοράς από τα κράτη μέλη· 
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επισημαίνει ότι στους τομείς στους 
οποίους η νομοθεσία έχει εφαρμοστεί 
πλημμελώς έστω και από ένα μόνο 
κράτος μέλος, η ενιαία αγορά ουσιαστικά
δεν υφίσταται· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κινεί ταχείες 
διαδικασίες επί παραβάσει για τη
διόρθωση σοβαρών προβλημάτων ως 
προς την εφαρμογή και τη μεταφορά της 
νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. λαμβάνει υπόψη τη νέα έννοια των 
«έξυπνων κανονιστικών διατάξεων», 
όπως εισάγεται με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της
ΕΕ 2020· ζητεί την περαιτέρω 
αποσαφήνιση του «προγράμματος 
έξυπνων ρυθμίσεων», σε ό,τι αφορά π.χ. 
την πρόθεση για την ευρύτερη χρήση 
κανονισμών αντί οδηγιών· θεωρεί 
ουσιώδες αυτή η έννοια να μην 
υπολείπεται, αλλά να εκτείνεται πέραν 
της έννοιας της «βελτίωσης της 
νομοθεσίας» σε επίπεδο φιλοδοξιών· 
απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου, 
εισάγοντας π.χ. νέους στόχους μείωσης·

Or. en
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Τροπολογία 142
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. προτείνει ότι, ενόψει της βελτιωμένης 
μεταφοράς, εφαρμογής και θέσης σε ισχύ 
της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, η 
Επιτροπή συνεργάζεται με όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση, 
την υλοποίηση και τη θέση σε ισχύ αυτής 
της νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας νέους 
μηχανισμούς όπως το προτεινόμενο ετήσιο 
φόρουμ ενιαίας αγοράς·

35. προτείνει ότι, ενόψει της βελτιωμένης 
μεταφοράς, εφαρμογής και θέσης σε ισχύ 
της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, η 
Επιτροπή συνεργάζεται με όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση, 
την υλοποίηση και τη θέση σε ισχύ αυτής 
της νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας νέους 
μηχανισμούς όπως το προτεινόμενο ετήσιο 
φόρουμ ενιαίας αγοράς, στο οποίο 
χρειάζεται να υπάρχει αναλογικότητα 
εκπροσώπησης όλων των εμπλεκομένων 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
φορέων καθώς και να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια στη λειτουργία του·

Or. el

Τροπολογία 143
Robert Rochefort, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. ζητεί από την Επιτροπή, σε αυτό το 
πλαίσιο, να εγκύψει στο ενδεχόμενο 
καθιέρωσης «ρητρών ενεργοποίησης» 
(«sunrise clauses»), οι οποίες θα 
καθιστούν δυνατή την αυτόματη έναρξη 
ισχύος των οδηγιών σχετικά με την 
εσωτερική αγορά της Ένωσης σε 
περίπτωση μη έγκαιρης μεταφοράς τους 
από τα κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία 144
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
κατάλληλη υλοποίηση και μεταφορά μέσω 
πιο συστηματικής, ανεξάρτητης 
παρακολούθησης, προκειμένου να 
επιταχυνθούν και να επισπευσθούν οι 
διαδικασίες λόγω παραβάσεως. Διατείνεται 
ότι καθυστερήσεις στη διευθέτηση των 
διαδικασιών λόγω παραβάσεως θα έχουν 
αναπόφευκτα αρνητικές συνέπειες στα 
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα 
της ενιαίας αγοράς·

36. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
κατάλληλη υλοποίηση και μεταφορά μέσω 
πιο συστηματικής, ανεξάρτητης 
παρακολούθησης, προκειμένου να 
επιταχυνθούν και να επισπευσθούν οι 
διαδικασίες λόγω παραβάσεως. Διατείνεται 
ότι καθυστερήσεις στη διευθέτηση των 
διαδικασιών λόγω παραβάσεως θα έχουν 
αρνητικές συνέπειες στα συμφέροντα της 
ενιαίας αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 145
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει νέους τρόπους, πέραν των 
τυπικών διαδικασιών επί παραβάσει, για 
τη βελτίωση της μεταφοράς και της 
εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο
εφαρμογής καινοτόμων μηχανισμών, 
όπως η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες, προκειμένου να 
ενθαρρύνεται η αλληλοαξιολόγηση και η 
συμμετοχή των κρατών μελών, καθώς 
και η βελτίωση των άτυπων μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων, όπως του 
δικτύου SOLVIT και του προγράμματος 
EU-PILOT, τα οποία θα μπορούσαν να 
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ωφελήσουν σημαντικά τους πολίτες που 
βιώνουν καθημερινά απογοητεύσεις στο
εσωτερικό της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 146
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στη συστηματική 
αξιολόγηση και στην απλούστευση της 
υπάρχουσας νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά, μειώνοντας όπου είναι εφικτό την 
περιττή γραφειοκρατία, γεγονός που 
ωφελεί τόσο τους πολίτες και όσο και τις 
επιχειρήσεις·

Or. el

Τροπολογία 147
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το 
συντονισμό και τη συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις 
των κρατών μελών καθώς και τους 
βασικούς εμπορικούς εταίρους, στον τομέα 
της επιτήρησης της αγοράς αγαθών και 
στον τομέα της διασυνοριακής θέσης σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την προστασία 
του καταναλωτή και να ελέγξει την αθρόα 
ροή πληροφοριών που φθάνουν στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες·

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το 
συντονισμό και τη συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις 
των κρατών μελών καθώς και τους 
βασικούς εμπορικούς εταίρους και τις 
ενώσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών, 
στον τομέα της επιτήρησης της αγοράς 
αγαθών και στον τομέα της διασυνοριακής 
θέσης σε ισχύ της νομοθεσίας για την 
προστασία του καταναλωτή και να ελέγξει 
την αθρόα ροή πληροφοριών που φθάνουν 
στους Ευρωπαίους καταναλωτές και 
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πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 148
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το 
συντονισμό και τη συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις 
των κρατών μελών καθώς και τους 
βασικούς εμπορικούς εταίρους, στον τομέα 
της επιτήρησης της αγοράς αγαθών και 
στον τομέα της διασυνοριακής θέσης σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την προστασία 
του καταναλωτή και να ελέγξει την αθρόα 
ροή πληροφοριών που φθάνουν στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες·

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το 
συντονισμό και τη συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις
των κρατών μελών καθώς και τους 
βασικούς εμπορικούς εταίρους, στον τομέα 
της επιτήρησης της αγοράς αγαθών και 
στον τομέα της διασυνοριακής θέσης σε 
ισχύ της νομοθεσίας για την προστασία 
του καταναλωτή·

Or. pl

Τροπολογία 149
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει ωστόσο ότι, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για την ασφάλεια του 
καταναλωτή, θα πρέπει να προταθούν 
κυρώσεις, λαμβανομένης υπόψην της 
αρχής της αναλογικότητας των μέτρων, 
διότι η προστασία του πολίτη δεν μπορεί 
να εναπόκειται στην εθελοντική 
εφαρμογή των κανόνων·

Or. el
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Τροπολογία 150
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει ότι οι παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την έλλειψη 
λογοδοσίας στην ενιαία αγορά· απευθύνει 
έκκληση στην Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ενημέρωση των καταναλωτών 
στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή 
να εγκρίνει νομοθετικές διατάξεις που θα 
συμβάλουν στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τα μέτρα και τους 
αρμόδιους οργανισμούς για την 
επιτήρηση της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 151
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει μια 
ανεξάρτητη άσκηση για τον προσδιορισμό 
των 20 κορυφαίων σχετικών με την ενιαία 
αγορά πηγών δυσαρέσκειας και σύγχυσης 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά 
και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διασυνοριακή 
ιατρική περίθαλψη, την αγορά και 
ενοικίαση οχημάτων, τη δυνατότητα 
μεταφοράς συντάξεων, την αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, της επιμέλειας, της 
υιοθέτησης, της συντήρησης και των 

38. συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει μια 
ανεξάρτητη άσκηση για τον προσδιορισμό 
των 20 κορυφαίων σχετικών με την ενιαία 
αγορά πηγών δυσαρέσκειας και σύγχυσης 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
καθημερινά, και ιδιαίτερα στην αγορά 
εργασίας, σε σχέση με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, τη διασυνοριακή ιατρική 
περίθαλψη, την αγορά και ενοικίαση 
οχημάτων, τη δυνατότητα μεταφοράς 
συντάξεων, την αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, της 
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επιδομάτων τέκνων· επιμέλειας, της υιοθέτησης, της
συντήρησης και των επιδομάτων τέκνων·

Or. en

Τροπολογία 152
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει μια 
ανεξάρτητη άσκηση για τον προσδιορισμό 
των 20 κορυφαίων σχετικών με την ενιαία 
αγορά πηγών δυσαρέσκειας και σύγχυσης 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά 
και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διασυνοριακή 
ιατρική περίθαλψη, την αγορά και 
ενοικίαση οχημάτων, τη δυνατότητα 
μεταφοράς συντάξεων, την αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, της επιμέλειας, της 
υιοθέτησης, της συντήρησης και των 
επιδομάτων τέκνων·

38. συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει μια 
ανεξάρτητη άσκηση για τον προσδιορισμό 
των 20 κορυφαίων σχετικών με την ενιαία 
αγορά πηγών δυσαρέσκειας και σύγχυσης 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά 
και ιδιαίτερα σε σχέση με το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την 
τηλεφωνία, τις υπηρεσίες μεταφορών, τη 
διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη, την 
αγορά και ενοικίαση οχημάτων, τη 
δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων και την 
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. fr

Τροπολογία 153
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει μια 
ανεξάρτητη άσκηση για τον 
προσδιορισμό των 20 κορυφαίων 
σχετικών με την ενιαία αγορά πηγών 
δυσαρέσκειας και σύγχυσης που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά 
και ιδιαίτερα σε σχέση με τη 

38. συνιστά στην Επιτροπή να εντοπίσει
τα σημαντικότερα προβλήματα που 
συνδέονται με τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς και που ενδιαφέρουν και 
προβληματίζουν τους πολίτες σε σχέση, 
μεταξύ άλλων, με την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την αμοιβαία αναγνώριση 
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διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη, την 
αγορά και ενοικίαση οχημάτων, τη 
δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων, την 
αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, της 
επιμέλειας, της υιοθέτησης, της 
συντήρησης και των επιδομάτων τέκνων·

των επαγγελματικών προσόντων, τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, την 
αγορά και ενοικίαση οχημάτων, τη 
δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων, την 
επιμέλεια, την υιοθέτηση, τη συντήρηση
και τα επιδόματα τέκνων, καθώς και 
άλλα ζητήματα που είναι σημαντικά για 
τους πολίτες·

Or. pl

Τροπολογία 154
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητά από την Επιτροπή να παράσχει 
περισσότερη βοήθεια στα κράτη μέλη έτσι 
ώστε να διευκολύνει την κατάλληλη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζει ότι τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
θέσουν συνολικά αυστηρότερους κανόνες 
και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τη μεταφορά της νομοθεσίας 
με σωστό και έγκαιρο τρόπο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ίδιων 
κανόνων σε όλη την Ένωση·

40. ζητά από την Επιτροπή να παράσχει 
περισσότερη βοήθεια στα κράτη μέλη και 
ενδεχομένως στους φορείς περιφερειακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών 
μελών έτσι ώστε να διευκολύνει την 
κατάλληλη συμμόρφωση με τα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζει ότι τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
θέσουν συνολικά αυστηρότερους κανόνες 
και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τη μεταφορά της νομοθεσίας 
με σωστό και έγκαιρο τρόπο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ίδιων 
κανόνων σε όλη την Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 155
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητά την ενίσχυση του ρόλου του 41. ζητά την ενίσχυση του ρόλου του 
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Κοινοβουλίου στις περιοχές της 
μεταφοράς, της εφαρμογής, της θέσης σε 
ισχύ και της παρακολούθησης της 
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Κρίνει 
ότι ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων δυνάμει της συνθήκης της 
Λισαβόνας πρέπει να συνεπάγεται 
καλύτερη συνεργία ανάμεσα στα δύο 
κοινοβουλευτικά επίπεδα·

Κοινοβουλίου στις περιοχές της 
εφαρμογής, της θέσης σε ισχύ και της 
παρακολούθησης της νομοθεσίας για την 
ενιαία αγορά. Κρίνει ότι ο ενισχυμένος 
ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των εθνικών κοινοβουλίων δυνάμει της 
συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να 
συνεπάγεται καλύτερη συνεργία ανάμεσα 
στα δύο κοινοβουλευτικά επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 156
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τον καλύτερο συντονισμό και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ενιαία 
αγορά, ειδικά με την ενίσχυση των 
«σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης» και την 
κατάρτιση των ειδικών για την προστασία 
της ενιαίας αγοράς και των καταναλωτών·

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τον καλύτερο συντονισμό και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ενιαία 
αγορά, ειδικά με το σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
και την κατάρτιση των ειδικών για την 
προστασία της ενιαίας αγοράς και των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 157
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τον καλύτερο συντονισμό και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ενιαία 
αγορά, ειδικά με την ενίσχυση των 
«σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης» και την 

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τον καλύτερο συντονισμό και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ενιαία 
αγορά, ειδικά με την ενίσχυση των 
«σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης» και την 
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κατάρτιση των ειδικών για την προστασία 
της ενιαίας αγοράς και των καταναλωτών·

κατάρτιση των ειδικών για την προστασία 
της ενιαίας αγοράς και των καταναλωτών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 158
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. καλεί όλους τους θεσμικούς 
παράγοντες –τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια και τα 
εκτελεστικά τους όργανα, καθώς και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές– να 
αναδιοργανώσουν τη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής, και κυρίως όσον αφορά την 
εφαρμογή όλων των νομοθετικών 
διατάξεων που άπτονται της ενιαίας 
αγοράς ούτως ώστε να μπορέσουν να 
αποδώσουν αποτελέσματα με ταχύτερο 
και αποδοτικότερο τρόπο· απευθύνει 
έκκληση στην Επιτροπή να θεσπίσει για 
τις ανωτέρω εθνικές και τοπικές αρχές 
ένα πλαίσιο συνεργασίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 
τηρώντας πλήρως την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 159
Othmar Karas, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επιμένει ότι η Επιτροπή διασφαλίζει: 43. επιμένει ότι η Επιτροπή διασφαλίζει: 
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τον ανεξάρτητο έλεγχο των κανονιστικών 
προτάσεων για την ποιότητα, την έγκριση 
των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
μηχανισμών για την επαλήθευση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, τη 
χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης των 
διεθνών καλών πρακτικών, τη χρήση των 
αξιολογήσεων συμμόρφωσης για την 
εκτίμηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιδράσεων τόσο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε 
εθνικό επίπεδο·

τον ανεξάρτητο έλεγχο των κανονιστικών 
προτάσεων για την ποιότητα και τον 
αντίκτυπό τους στην πραγματική 
οικονομία, την έγκριση των εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων μηχανισμών 
για την επαλήθευση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, τη 
χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης των 
διεθνών καλών πρακτικών, τη χρήση των 
αξιολογήσεων συμμόρφωσης για την 
εκτίμηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιδράσεων τόσο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 160
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τον καλύτερο συντονισμό και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ενιαία 
αγορά, ειδικά με την ενίσχυση των 
«σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης» και την 
κατάρτιση των ειδικών για την προστασία 
της ενιαίας αγοράς και των καταναλωτών·

42. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, 
με την υποστήριξη της Επιτροπής, τον 
καλύτερο συντονισμό και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών στην ενιαία αγορά, 
ειδικά με την ενίσχυση των «σημείων 
ενιαίας εξυπηρέτησης» και την κατάρτιση 
των αξιωματούχων των κρατών μελών 
που εμπλέκονται στα ζητήματα σχετικά 
με την προστασία της ενιαίας αγοράς και 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 161
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επιμένει ότι η Επιτροπή διασφαλίζει:
τον ανεξάρτητο έλεγχο των κανονιστικών 
προτάσεων για την ποιότητα, την έγκριση 
των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
μηχανισμών για την επαλήθευση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, τη 
χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης των 
διεθνών καλών πρακτικών, τη χρήση των 
αξιολογήσεων συμμόρφωσης για την
εκτίμηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιδράσεων τόσο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε 
εθνικό επίπεδο·

43. επιμένει ότι η Επιτροπή διασφαλίζει:
τον ανεξάρτητο έλεγχο των κανονιστικών 
προτάσεων για την ποιότητα, την έγκριση 
των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
μηχανισμών για την επαλήθευση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, 
καθώς και για τον εντοπισμό και την
άρση των φραγμών της εσωτερικής
αγοράς,

Or. pl

Τροπολογία 162
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και 
την πιο αποτελεσματική ενδυνάμωση των 
πολιτών στην ενιαία αγορά

 Απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και 
την πιο αποτελεσματική ενδυνάμωση των 
πολιτών και των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά

Or. en

Τροπολογία 163
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική 
που εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη 

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική 
που εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
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διασυνοριακή μετακίνηση, αγορά ή 
πώληση και τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας, προστασίας της υγείας και του 
καταναλωτή και περιβαλλοντικής 
προστασίας στα οποία δύνανται να 
στηρίζονται·

εγκατάσταση και έναρξη μιας
επαγγελματικής δραστηριότητας σε άλλο 
κράτος μέλος, τη διασυνοριακή 
μετακίνηση, αγορά ή πώληση και τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, 
προστασίας της υγείας και του 
καταναλωτή και περιβαλλοντικής 
προστασίας στα οποία δύνανται να 
στηρίζονται·

Or. pl

Τροπολογία 164
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική 
που εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη 
διασυνοριακή μετακίνηση, αγορά ή 
πώληση και τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας, προστασίας της υγείας και του 
καταναλωτή και περιβαλλοντικής 
προστασίας στα οποία δύνανται να 
στηρίζονται·

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική 
που εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τις 
διασυνοριακές συναλλαγές, τη 
μετακίνηση, αγορά ή πώληση και τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, 
προστασίας της υγείας και του 
καταναλωτή και περιβαλλοντικής 
προστασίας στα οποία δύνανται να 
στηρίζονται·

Or. el

Τροπολογία 165
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική 
που εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα 

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική 
που εστιάζει στα καθημερινά προβλήματα 
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που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη 
διασυνοριακή μετακίνηση, αγορά ή 
πώληση και τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας, προστασίας της υγείας και του 
καταναλωτή και περιβαλλοντικής 
προστασίας στα οποία δύνανται να 
στηρίζονται·

που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη 
διασυνοριακή μετακίνηση, αγορά ή 
πώληση και τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας, προστασίας της υγείας και του 
καταναλωτή και περιβαλλοντικής 
προστασίας στα οποία δύνανται να 
στηρίζονται· αυτή η στρατηγική πρέπει 
οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει και 
μεθόδους επίλυσης προβλημάτων όπως 
για παράδειγμα το SOLVIT·

Or. de

Τροπολογία 166
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
πρότυπα για τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται εντός της ενιαίας 
αγοράς καθίστανται το βασικό παγκόσμιο 
πρότυπο, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο 
αυτόν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, και, ειδικότερα, για 
τις ΜΜΕ που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν εκτός της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 167
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44β. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την 
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Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη 
«φιλική προς τον καταναλωτή» 
νομοθεσία σχετικά με την ενιαία αγορά, 
κάτι το οποίο έχει σημασία για την 
καθημερινή ζωή των ευρωπαίων 
πολιτών, κατά την κατάρτιση του ετήσιου 
προγράμματος των δραστηριοτήτων της· 
φρονεί ότι αυτός ο καθορισμός 
προτεραιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται 
από ενδεδειγμένες εκστρατείες 
ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση των 
αντιλήψεων των πολιτών για την ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 168
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει 
δραστηριότητες επιτόπιας υποστήριξης 
(«δραστηριότητες ευαισθητοποίησης») 
φέρνοντας σε επαφή τους διάφορους 
φορείς (δηλ. τους Επιτρόπους, τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τις εθνικές κυβερνήσεις και τους 
βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων) και 
προσελκύοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερη προσοχή από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 169
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης («δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης») φέρνοντας σε επαφή 
τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων) και προσελκύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης φέρνοντας σε 
επαφή τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων) και προσελκύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

Or. pl

Τροπολογία 170
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης («δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης») φέρνοντας σε επαφή 
τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων) και προσελκύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης στα κράτη μέλη
(«δραστηριότητες ευαισθητοποίησης») 
φέρνοντας σε επαφή τους διάφορους 
φορείς (δηλ. τους Επιτρόπους, τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τις εθνικές κυβερνήσεις και τους 
βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων) και 
προσελκύοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερη προσοχή από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 171
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει 
δραστηριότητες επιτόπιας υποστήριξης 
(«δραστηριότητες ευαισθητοποίησης») 
φέρνοντας σε επαφή τους διάφορους
φορείς (δηλ. τους Επιτρόπους, τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τις εθνικές κυβερνήσεις και τους 
βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων) και 
προσελκύοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερη προσοχή από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης·

45. υπενθυμίζει, πέραν των δράσεων 
εμβληματικού χαρακτήρα, όπως είναι η 
«διαφημιστική εκστρατεία», που 
αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμικοί 
παράγοντες ή τα κράτη μέλη, τη 
χρησιμότητα μιας παράλληλης
διαδικασίας αποκεντρωμένης 
επικοινωνίας –εμπλέκοντας περισσότερο 
τους επιτόπιους φορείς και τα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά μέσα 
ενημέρωσης (με ιδιαίτερη έμφαση στα 
τοπικά μέσα)– η οποία θα εστιάζει 
περισσότερο σε καθημερινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
(παραδείγματα τραπεζικών εξόδων σε 
άλλο κράτος μέλος, εξέταση των 
δυνατοτήτων αλλαγής φορέα 
εκμετάλλευσης, συγκριτική μελέτη των 
δαπανών τηλεφωνίας κ.ο.κ.)·

Or. fr

Τροπολογία 172
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης («δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης») φέρνοντας σε επαφή 
τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων) και προσελκύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει περαιτέρω
οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης φέρνοντας σε 
επαφή τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων) και προσελκύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερο την προσοχή 
της κοινής γνώμης·

Or. en
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Τροπολογία 173
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης («δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης») φέρνοντας σε επαφή 
τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων) και προσελκύοντας 
όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

45. καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, να αναπτύξει δραστηριότητες 
επιτόπιας υποστήριξης («δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης») φέρνοντας σε επαφή 
τους διάφορους φορείς (δηλ. τους 
Επιτρόπους, τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και 
εκπροσώπους ενώσεων επιχειρήσεων και 
καταναλωτών) και προσελκύοντας όσο το 
δυνατόν περισσότερη προσοχή από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 174
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. ζητεί από την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια σειρά από τακτικές
μελέτες για τη διερεύνηση της σχέσης 
μεταξύ της ενιαίας αγοράς και του μέσου 
ευρωπαίου πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο κόστος και στα οφέλη αυτής της 
σχέσης, καθώς και στις καθημερινές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 175
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. καλεί τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν 
την ικανότητα των μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων, ειδικότερα του SOLVIT, 
αντιμετωπίζοντας τους πρόσθετους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. 
Καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το 
σχέδιο των υπηρεσιών υποστήριξης για την 
ενιαία αγορά (SMAS) ως ζήτημα 
προτεραιότητας·

46. καλεί τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν 
την ικανότητα των μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων, ειδικότερα του SOLVIT, 
αντιμετωπίζοντας τους πρόσθετους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και 
αναθεωρώντας την εντολή τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
μηχανισμοί αυτοί είναι σε θέση να 
διαχειριστούν το ευρύ φάσμα των 
προβλημάτων με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωποι οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις. Καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει το σχέδιο των υπηρεσιών 
υποστήριξης για την ενιαία αγορά (SMAS) 
ως ζήτημα προτεραιότητας ούτως ώστε οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις να 
αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και την καθοδήγηση που 
χρειάζονται, βρίσκοντας παράλληλα 
λύσεις στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 176
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. καλεί τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν 
την ικανότητα των μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων, ειδικότερα του SOLVIT, 
αντιμετωπίζοντας τους πρόσθετους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. 

46. καλεί τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν 
την ικανότητα των μηχανισμών επίλυσης 
προβλημάτων, ειδικότερα του SOLVIT, 
αντιμετωπίζοντας τους πρόσθετους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους·
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Καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το 
σχέδιο των υπηρεσιών υποστήριξης για 
την ενιαία αγορά (SMAS) ως ζήτημα 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 177
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. παροτρύνει την Επιτροπή, αλλά και 
τα κράτη μέλη, να συνεχίσουν και να 
εντείνουν, μέσω εκστρατειών 
ενημέρωσης και αυστηρότερων ελέγχων, 
τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών στη 
σήμανση ΕΚ, η οποία αποτελεί 
θεμελιώδες μέσο για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 
προτύπων ποιότητας στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 178
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
το σχέδιο των υπηρεσιών υποστήριξης 
για την ενιαία αγορά (SMAS) ως ζήτημα 
προτεραιότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ανακαινισμένη δικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου» θα καταστεί πραγματικό 
σημείο αναφοράς ενιαίας εξυπηρέτησης 
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για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
χρειάζονται πληροφορίες και υποστήριξη 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 179
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. επισημαίνει τον στρατηγικό ρόλο 
που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Επιχειρηματικό Δίκτυο («Enterprise 
Europe Network») παρέχοντας τη 
δυνατότητα στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία 
αγορά· τονίζει ότι οι γραφειοκρατικές 
υποχρεώσεις δεσμεύουν πολύτιμους 
πόρους και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνουν 
τη μεγαλύτερη επικέντρωση στο κεντρικό
καθήκον του Ευρωπαϊκού 
Επιχειρηματικού Δικτύου να παρέχει 
προσαρμοσμένη ενίσχυση στις ΜΜΕ· 
καλεί την Επιτροπή να προσφεύγει 
συχνότερα στο Ευρωπαϊκό 
Επιχειρηματικό Δίκτυο για τη στοχευμένη 
διάδοση πληροφοριών και για τη μείωση 
της γραφειοκρατίας για τους εταίρους του 
Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 180
Othmar Karas, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47β. φρονεί ότι τόσο οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση πρέπει να 
αποτελούν τμήμα της στρατηγικής της 
ΕΕ για το 2020·

Or. en

Τροπολογία 181
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. προτείνει στην Επιτροπή ότι η 
στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στάδια: το 
πρώτο περιλαμβάνει μια αξιολόγηση ή 
έναν έλεγχο υγείας της τρέχουσας 
κατάστασης για την εκτίμηση του βαθμού 
στρέβλωσης και πίεσης που έχουν υποστεί 
οι διάφοροι φορείς στην ενιαία αγορά ως 
αποτέλεσμα της κρίσης. Το δεύτερο αφορά 
στην επίβλεψη της έναρξης μιας 
διαδικασίας ενοποίησης, της κάλυψης των 
κενών. Το τρίτο συνεπάγεται ανάπτυξη και 
βελτίωση της ενιαίας αγοράς. Και το 
τέταρτο περιλαμβάνει την επικέντρωση 
στο μακροπρόθεσμο όραμα της αγοράς 
(Στρατηγική της ΕΕ για το 2020)·

47. προτείνει στην Επιτροπή ότι η 
στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στάδια: το 
πρώτο περιλαμβάνει μια αξιολόγηση ή 
έναν έλεγχο υγείας της τρέχουσας 
κατάστασης για την εκτίμηση του βαθμού 
στρέβλωσης και πίεσης που έχουν υποστεί 
οι διάφοροι φορείς στην ενιαία αγορά ως 
αποτέλεσμα της κρίσης. Το δεύτερο αφορά 
στην επίβλεψη της έναρξης μιας 
διαδικασίας ενοποίησης, της κάλυψης των 
κενών. Το τρίτο συνεπάγεται ανάπτυξη και 
βελτίωση της ενιαίας αγοράς. Και το 
τέταρτο περιλαμβάνει την επικέντρωση 
στο μακροπρόθεσμο όραμα της αγοράς 
(Στρατηγική της ΕΕ για το 2020), βάσει 
συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
κοινωνικών στόχων (εξάλειψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, πλήρης απασχόληση με 
«αξιοπρεπή εργασία», κοινωνική και
εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ισότητα, κοινωνική πρόνοια) 
εκφράζοντας το συμφέρον των 
ευρωπαίων πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 182
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. προτείνει στην Επιτροπή ότι η 
στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στάδια: το 
πρώτο περιλαμβάνει μια αξιολόγηση ή 
έναν έλεγχο υγείας της τρέχουσας 
κατάστασης για την εκτίμηση του βαθμού 
στρέβλωσης και πίεσης που έχουν υποστεί 
οι διάφοροι φορείς στην ενιαία αγορά ως 
αποτέλεσμα της κρίσης. Το δεύτερο αφορά 
στην επίβλεψη της έναρξης μιας 
διαδικασίας ενοποίησης, της κάλυψης των 
κενών. Το τρίτο συνεπάγεται ανάπτυξη και 
βελτίωση της ενιαίας αγοράς. Και το 
τέταρτο περιλαμβάνει την επικέντρωση 
στο μακροπρόθεσμο όραμα της αγοράς 
(Στρατηγική της ΕΕ για το 2020)·

47. προτείνει στην Επιτροπή ότι η 
στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να 
περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στάδια: το 
πρώτο περιλαμβάνει μια αξιολόγηση ή 
έναν έλεγχο υγείας της τρέχουσας 
κατάστασης για την εκτίμηση του βαθμού 
στρέβλωσης και πίεσης που έχουν υποστεί 
οι διάφοροι φορείς στην ενιαία αγορά, 
ιδίως ως αποτέλεσμα της κρίσης. Το 
δεύτερο αφορά στην επίβλεψη της έναρξης 
μιας διαδικασίας ενοποίησης, της κάλυψης 
των κενών. Το τρίτο συνεπάγεται 
ανάπτυξη και βελτίωση της ενιαίας 
αγοράς. Και το τέταρτο περιλαμβάνει την 
επικέντρωση στο μακροπρόθεσμο όραμα 
της αγοράς (Στρατηγική της ΕΕ για το 
2020)·

Or. fr

Τροπολογία 183
Othmar Karas, Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. προτείνει ότι, στο πρώτο στάδιο του 
ανωτέρω «ελέγχου υγείας», η Επιτροπή 
θα πρέπει να διενεργήσει 
χρηματοοικονομικό έλεγχο επί του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και να διαθέσει, 
κατά προτεραιότητα, περισσότερους 
πόρους για τις επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, την καινοτομία και την 
έρευνα· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν 
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τις ίδιες προτεραιότητες στις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 184
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον 
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασία για τη θέσπιση μιας «Πράξης 
της ενιαίας αγοράς για τους πολίτες», η 
οποία θα περιλαμβάνει δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά, 
καθώς και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες,
έως το Μάιο του 2011 –πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί–
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την
προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

Or. en

Τροπολογία 185
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
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έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για να 
επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί – για 
να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

Or. de

Τροπολογία 186
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis De Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον 
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 –πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί–
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον 
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή, χωρίς να επικεντρώνεται στο 
βραχυπρόθεσμο κέρδος των ιδιαίτερα
μεγάλων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 187
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον 
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 –πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί–
θέτοντας την κοινωνική και οικολογική
πολιτική, καθώς και την προστασία του 
καταναλωτή στο επίκεντρο της ενιαίας 
αγοράς για να επιτύχει τον επιθυμητό 
στόχο μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής 
οικονομίας κοινωνικής αγοράς, η οποία 
ταυτόχρονα θα διασφαλίζει μια αξιόπιστη 
ισότιμη συμμετοχή·

Or. fr

Τροπολογία 188
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για να 
επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 –πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί–
θέτοντας τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές, 
μαζί με τις κοινωνικές πτυχές της 
οικονομικής ολοκλήρωσης, στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον 
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

Or. en
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Τροπολογία 189
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για να 
επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα 
θα διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

48. εκτιμά ότι, προκειμένου για τη
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, η 
Επιτροπή πρέπει να καθορίσει μια σαφή 
δέσμη πολιτικών προτεραιοτήτων, με την 
έγκριση μιας «Πράξης για την ενιαία 
αγορά», η οποία, όπως και η «Πράξη για 
τις μικρές επιχειρήσεις», θα πρέπει να 
καλύπτει νομοθετικές και μη νομοθετικές 
πρωτοβουλίες από ένα ευρύ φάσμα 
Γενικών Διευθύνσεων, υπό την 
καθοδήγηση όμως της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και 
Υπηρεσιών (DG MARKT)· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να επισπεύσει την εν λόγω 
«πράξη» έως το Μάιο του 2011 –πολύ 
πριν από την 20ή επέτειο του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά του 
1992– και να συμπεριλάβει ενδεχομένως
μέτρα που θα στοχεύουν ειδικά στην
ενσωμάτωση των συμφερόντων των 
καταναλωτών, στη βελτίωση της ενιαίας 
αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου και
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, στην 
περαιτέρω εξέλιξη των επιτευγμάτων της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς και 
μέτρα τα οποία θα καθορίζουν πώς η 
ενιαία αγορά μπορεί να στηρίξει την 
ανάπτυξη μιας πράσινης, χωρίς 
αποκλεισμούς και βασισμένης στη γνώση 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· δίνει έμφαση στο 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη «Πράξη» 
πρέπει να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα 
προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
και να θεωρηθεί ως προσχέδιο δράσης με 
στόχο την επίτευξη μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 190
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο επίκεντρο 
της ενιαίας αγοράς για να επιτύχει τον 
επιθυμητό στόχο μιας ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικής οικονομίας κοινωνικής 
αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 –πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί–
θέτοντας την προστασία του καταναλωτή
στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για να 
επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

Or. en

Τροπολογία 191
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 – πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί –
θέτοντας την κοινωνική πολιτική και την 
προστασία του καταναλωτή στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για να 
επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς, η οποία ταυτόχρονα 

48. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει την πρόταση για μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενιαία αγορά 
έως το Μάιο του 2011 –πολύ πριν από την 
έγκριση του προγράμματος για την ενιαία 
αγορά του 2012 που έχει ανακοινωθεί–
θέτοντας μια προσανατολισμένη στους 
πολίτες και στις ΜΜΕ πολιτική στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για να 
επιτύχει τον επιθυμητό στόχο μιας 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής οικονομίας 
κοινωνικής αγοράς·
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θα διασφαλίζει μια αξιόπιστη ισότιμη 
συμμετοχή·

Or. pl

Τροπολογία 192
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει 
στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
ενιαία αγορά ένα έγγραφο εργασίας για τα 
μέτρα που στοχεύουν ειδικά στην 
ενσωμάτωση των συμφερόντων των 
καταναλωτών, βάσει του άρθρου 12 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
και των δικλείδων ασφαλείας. Αυτή η 
πρόταση πρέπει να ακολουθείται από 
ετήσιες εκθέσεις για την ενσωμάτωση 
αυτής της αρχής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει 
στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
ενιαία αγορά ένα έγγραφο εργασίας 
σχετικά με τα μέτρα ανάπτυξης μιας 
κοινωνικής ενιαίας αγοράς βάσει του 
άρθρου 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 

Διαγράφεται
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πλαισίου για την προστασία των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
πρωτοκόλλου 26 αυτής, ειδικά από τη 
στιγμή που οι αμφιβολίες και η έλλειψη 
νομικής σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 194
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει 
στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
ενιαία αγορά ένα έγγραφο εργασίας 
σχετικά με τα μέτρα ανάπτυξης μιας 
κοινωνικής ενιαίας αγοράς βάσει του 
άρθρου 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 
πλαισίου για την προστασία των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
πρωτοκόλλου 26 αυτής, ειδικά από τη 
στιγμή που οι αμφιβολίες και η έλλειψη 
νομικής σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 195
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει 
στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
ενιαία αγορά ένα έγγραφο εργασίας 
σχετικά με τα μέτρα ανάπτυξης μιας 
κοινωνικής ενιαίας αγοράς βάσει του 
άρθρου 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 
πλαισίου για την προστασία των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
πρωτοκόλλου 26 αυτής, ειδικά από τη 
στιγμή που οι αμφιβολίες και η έλλειψη 
νομικής σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 196
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με 
τα μέτρα ανάπτυξης μιας κοινωνικής
ενιαίας αγοράς βάσει του άρθρου 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 
πλαισίου για την προστασία των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 

50. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
στρατηγική για την καλύτερη ενημέρωση 
σχετικά με τα κοινωνικά οφέλη της
ενιαίας αγοράς βάσει του άρθρου 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συμπεριλάβει 
τα αποτελέσματα στη δέσμη νομοθετικών 
μέτρων για την ενιαία αγορά·
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ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
πρωτοκόλλου 26 αυτής, ειδικά από τη 
στιγμή που οι αμφιβολίες και η έλλειψη 
νομικής σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 197
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τα 
μέτρα ανάπτυξης μιας κοινωνικής ενιαίας 
αγοράς βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
οδηγίας πλαισίου για την προστασία των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρωτοκόλλου 
26 αυτής, ειδικά από τη στιγμή που οι 
αμφιβολίες και η έλλειψη νομικής 
σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τα 
μέτρα ανάπτυξης μιας κοινωνικής ενιαίας 
αγοράς βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
νομοθεσίας πλαισίου για την προστασία 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρωτοκόλλου 
26 αυτής, ειδικά από τη στιγμή που οι 
αμφιβολίες και η έλλειψη νομικής 
σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

Or. fr

Τροπολογία 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τα 
μέτρα ανάπτυξης μιας κοινωνικής ενιαίας 
αγοράς βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
οδηγίας πλαισίου για την προστασία των
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρωτοκόλλου 
26 αυτής, ειδικά από τη στιγμή που οι 
αμφιβολίες και η έλλειψη νομικής 
σαφήνειας επιφέρουν διάφορες 
αβεβαιότητες σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

50. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τα 
μέτρα ανάπτυξης μιας κοινωνικής ενιαίας 
αγοράς βάσει του άρθρου 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
μέτρων για τη διασφάλιση της 
προστασίας των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, βάσει του 
άρθρου 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
πρωτοκόλλου 26 αυτής·

Or. en

Τροπολογία 199
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας για τα μέτρα 
ανάπτυξης μιας πράσινης ενιαίας αγοράς 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα βάσει του άρθρου 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

51. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει στη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά ένα έγγραφο εργασίας για τα μέτρα 
ανάπτυξης μιας πράσινης ενιαίας αγοράς 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα βάσει του άρθρου 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα 
μέτρα που μπορούν να ευνοήσουν τον 
τομέα της καινοτομίας για καθαρότερες 
τεχνολογίες και προϊόντα και υπηρεσίες 
που μπορούν να περιορίσουν τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και να 
ελαχιστοποιήσουν τη χρησιμοποίηση των
πρώτων υλών·

Or. fr
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Τροπολογία 200
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. καλεί την Επιτροπή να επισυνάψει 
στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
ενιαία αγορά ένα έγγραφο εργασίας για τα 
μέτρα ανάπτυξης μιας πράσινης ενιαίας 
αγοράς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα βάσει του άρθρου 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 201
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στις νομοθετικές προτάσεις της προς τα 
κράτη μέλη σχετικά με την ενιαία αγορά 
ειδικούς στόχους για την καταπολέμηση 
της οικονομικής εκμετάλλευσης των 
καταναλωτών· όπως, για παράδειγμα, την 
επαναφορά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
ελέγχουν τις τιμές των βασικών αγαθών·

Or. en



PE439.939v01-00 108/125 AM\809839EL.doc

EL

Τροπολογία 202
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. καλεί την Επιτροπή – κατά την 
προετοιμασία της δέσμης νομοθετικών 
μέτρων για την ενιαία αγορά – να 
προσδιορίσει προσεκτικά τις υπάρχουσες 
προτεραιότητες των μεμονωμένων 
κρατών μελών και εκείνων της Ένωσης, 
ειδικά σε τομείς που έχουν προκύψει 
ανησυχίες κατά τη διάρκεια των ετών 
σχετικά με τις εργασίες της εσωτερικής 
αγοράς (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, 
συμβάσεις προμηθειών, γραφειοκρατικοί 
κανόνες που επηρεάζουν τις ΜΜΕ) και 
στη συνέχεια να επαναπροσδιορίσει το 
οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον της 
Ένωσης ως σύνολο·

52. καλεί την Επιτροπή –κατά την 
προετοιμασία της δέσμης νομοθετικών 
μέτρων για την ενιαία αγορά– να
προσδιορίσει προσεκτικά τις υπάρχουσες 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ειδικά σε τομείς που έχουν προκύψει 
ανησυχίες κατά τη διάρκεια των ετών 
σχετικά με τις εργασίες της εσωτερικής 
αγοράς (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, 
συμβάσεις προμηθειών, γραφειοκρατικοί 
κανόνες που επηρεάζουν τις ΜΜΕ)·

Or. pl

Τροπολογία 203
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. καλεί την Επιτροπή – κατά την 
προετοιμασία της δέσμης νομοθετικών 
μέτρων για την ενιαία αγορά – να 
προσδιορίσει προσεκτικά τις υπάρχουσες 
προτεραιότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών και εκείνων της Ένωσης, ειδικά σε 
τομείς που έχουν προκύψει ανησυχίες κατά 
τη διάρκεια των ετών σχετικά με τις 
εργασίες της εσωτερικής αγοράς (π.χ. 
δημόσιες υπηρεσίες, συμβάσεις 
προμηθειών, γραφειοκρατικοί κανόνες που 
επηρεάζουν τις ΜΜΕ) και στη συνέχεια να 
επαναπροσδιορίσει το οικονομικό και 

52. καλεί την Επιτροπή –κατά την 
προετοιμασία της «Πράξης για την ενιαία 
αγορά»– να προσδιορίσει προσεκτικά τις
υπάρχουσες προτεραιότητες των 
μεμονωμένων κρατών μελών και εκείνων 
της Ένωσης, ειδικά σε τομείς που έχουν 
προκύψει ανησυχίες κατά τη διάρκεια των 
ετών σχετικά με τις εργασίες της 
εσωτερικής αγοράς (π.χ. δημόσιες 
υπηρεσίες, συμβάσεις προμηθειών, 
γραφειοκρατικοί κανόνες που επηρεάζουν
τις ΜΜΕ) και στη συνέχεια να 
επαναπροσδιορίσει το οικονομικό και 
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κοινωνικό συμφέρον της Ένωσης ως 
σύνολο·

κοινωνικό συμφέρον της Ένωσης ως 
σύνολο·

Or. en

Τροπολογία 204
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. καλεί την Επιτροπή – κατά την 
προετοιμασία της δέσμης νομοθετικών 
μέτρων για την ενιαία αγορά – να 
προσδιορίσει προσεκτικά τις υπάρχουσες 
προτεραιότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών και εκείνων της Ένωσης, ειδικά σε 
τομείς που έχουν προκύψει ανησυχίες κατά 
τη διάρκεια των ετών σχετικά με τις 
εργασίες της εσωτερικής αγοράς (π.χ. 
δημόσιες υπηρεσίες, συμβάσεις 
προμηθειών, γραφειοκρατικοί κανόνες που 
επηρεάζουν τις ΜΜΕ) και στη συνέχεια 
να επαναπροσδιορίσει το οικονομικό και 
κοινωνικό συμφέρον της Ένωσης ως 
σύνολο·

52. καλεί την Επιτροπή –κατά την 
προετοιμασία της δέσμης νομοθετικών 
μέτρων για την ενιαία αγορά– να 
προσδιορίσει προσεκτικά τις υπάρχουσες
προτεραιότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών και εκείνων της Ένωσης, ειδικά σε 
τομείς που έχουν προκύψει ανησυχίες κατά 
τη διάρκεια των ετών σχετικά με τις 
εργασίες της εσωτερικής αγοράς (π.χ. 
δημόσιες υπηρεσίες, συμβάσεις 
προμηθειών, γραφειοκρατικοί κανόνες που 
επηρεάζουν τις ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 205
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. καλεί την Επιτροπή – συντάσσοντας τη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενιαία 
αγορά – να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο 
ένα έγγραφο συζήτησης για τις 
διαβουλεύσεις και τις εκθέσεις των 
διαφόρων ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής 

53. καλεί την Επιτροπή –συντάσσοντας 
την «Πράξη για την ενιαία αγορά»– να 
λάβει υπόψη τις διαβουλεύσεις και τις
εκθέσεις των διαφόρων ιδρυμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Στρατηγική της ΕΕ 
για το 2020, εκθέσεις Μόντι, Γκονζάλες 
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Ένωσης (Στρατηγική της ΕΕ για το 2020, 
εκθέσεις Μόντι, Γκονζάλες και 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών κ.λπ.), με στόχο την 
επίσπευση μιας συντονισμένης πρότασης 
πολιτικής για μια πιο συνεκτική και 
βιώσιμη ενιαία αγορά·

και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών κ.λπ.) και να 
δρομολογήσει πρόσθετη δημόσια 
διαβούλευση ευρείας κλίμακας, με στόχο 
την επίσπευση μιας συντονισμένης 
πρότασης πολιτικής για μια πιο συνεκτική 
και βιώσιμη ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 206
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι
οι νομοθετικές προτάσεις των διαφόρων 
Γενικών Διευθύνσεων για την 
αντιμετώπιση ή τον επηρεασμό της 
πολιτικής για την ενιαία αγορά δεν
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και ότι
η σημασία των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην Επιτροπή 
επανεξετάζεται λεπτομερώς για να παρέχει 
στους πολίτες ένα πιο συνεκτικό σύστημα·

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
υπηρεσιών της Επιτροπής ούτως ώστε οι 
νομοθετικές προτάσεις των διαφόρων 
Γενικών Διευθύνσεων για την 
αντιμετώπιση ή τον επηρεασμό της 
πολιτικής για την ενιαία αγορά να μην
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και η 
σημασία των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην Επιτροπή να
επανεξετάζεται λεπτομερώς για να παρέχει 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ένα 
πιο συνεκτικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 207
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι νομοθετικές προτάσεις των διαφόρων 
Γενικών Διευθύνσεων για την 

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι νομοθετικές προτάσεις των διαφόρων 
Γενικών Διευθύνσεων για την 
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αντιμετώπιση ή τον επηρεασμό της 
πολιτικής για την ενιαία αγορά δεν 
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και ότι 
η σημασία των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην Επιτροπή 
επανεξετάζεται λεπτομερώς για να παρέχει 
στους πολίτες ένα πιο συνεκτικό σύστημα·

αντιμετώπιση ή τον επηρεασμό της 
πολιτικής για την ενιαία αγορά 
καταρτίζονται και αναπτύσσονται σε
πλήρη συμφωνία μεταξύ τους και ότι η 
σημασία των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην Επιτροπή 
επανεξετάζεται λεπτομερώς για να παρέχει 
στους πολίτες ένα πιο συνεκτικό σύστημα·

Or. fr

Τροπολογία 208
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι νομοθετικές προτάσεις των διαφόρων 
Γενικών Διευθύνσεων για την 
αντιμετώπιση ή τον επηρεασμό της 
πολιτικής για την ενιαία αγορά 
αλληλοσυμπληρώνονται δεν έρχονται σε 
αντίθεση μεταξύ τους και ότι η σημασία 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στην Επιτροπή επανεξετάζεται 
λεπτομερώς για να παρέχει στους πολίτες 
ένα πιο συνεκτικό σύστημα·

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι νομοθετικές και μη νομοθετικές
προτάσεις των διαφόρων Γενικών 
Διευθύνσεων για την αντιμετώπιση ή τον 
επηρεασμό της πολιτικής για την ενιαία 
αγορά συμπληρώνονται μεταξύ τους και 
συνάδουν με τις αρχές της ενιαίας 
αγοράς, και ότι εξασφαλίζεται ο 
συντονισμός εντός της Επιτροπής για να 
παρέχεται στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις μια πιο συνεκτική πολιτική 
για την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 209
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. συστήνει την ανάθεση μιας μελέτης 
προσδιορισμού των τρόπων και των 
μέσων ενσωμάτωσης του καταναλωτικού 

διαγράφεται
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ενδιαφέροντος στις πολιτικές όλων των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναδεικνύοντας την προστασία του 
καταναλωτή σε κύριο μέλημα κατά τη 
σύνταξη κάθε τμήματος της νομοθεσίας 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 210
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. συστήνει την ανάθεση μιας μελέτης
προσδιορισμού των τρόπων και των μέσων 
ενσωμάτωσης του καταναλωτικού 
ενδιαφέροντος στις πολιτικές όλων των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναδεικνύοντας την προστασία του 
καταναλωτή σε κύριο μέλημα κατά τη 
σύνταξη κάθε τμήματος της νομοθεσίας 
της ΕΕ·

55. συστήνει τη διενέργεια μιας ανάλυσης 
για τον προσδιορισμό των τρόπων και των 
μέσων ενσωμάτωσης του καταναλωτικού 
ενδιαφέροντος στις συναφείς πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας 
αυτόματα την προστασία του καταναλωτή 
κατά τη σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας 
της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 211
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. συστήνει την ανάθεση μιας μελέτης 
προσδιορισμού των τρόπων και των μέσων 
ενσωμάτωσης του καταναλωτικού 
ενδιαφέροντος στις πολιτικές όλων των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναδεικνύοντας την προστασία του 
καταναλωτή σε κύριο μέλημα κατά τη 
σύνταξη κάθε τμήματος της νομοθεσίας 

55. συστήνει την ανάθεση μιας μελέτης 
προσδιορισμού των τρόπων και των μέσων 
ενσωμάτωσης του καταναλωτικού 
ενδιαφέροντος στις πολιτικές όλων των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναδεικνύοντας την προστασία του 
καταναλωτή σε ένα από τα κύρια 
μελήματα κατά τη σύνταξη κάθε τμήματος 
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της ΕΕ· της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

(Η παρούσα ιδέα επαναλαμβάνει την παράγραφο 49, συνεπώς είναι απαραίτητο να μετριαστεί 
κατά τι.)

Τροπολογία 212
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται 
την ανάθεση μιας αξιολόγησης της 
οδηγίας υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 213
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να κινεί 
διαδικασία επί παραβάσει των συνθηκών 
κατά των κρατών μελών που δεν έχουν 
μεταφέρει πλήρως την οδηγία για τις 
υπηρεσίες· επίσης, η Επιτροπή χρειάζεται 
την ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της εν λόγω 
οδηγίας και τη διαχείριση του θέματος ως 
ζήτημα έκτακτης ανάγκης·

Or. de
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Τροπολογία 214
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της· ζητεί, 
ειδικότερα, να αξιολογηθεί εάν η 
διατήρηση μέρους των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας ενέχει 
κινδύνους για τη λειτουργία αυτών των 
υπηρεσιών υπέρ του κοινού συμφέροντος 
και εάν ο καθορισμός των κοινωνικών 
υπηρεσιών που εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής, στο άρθρο 2 της οδηγίας, 
διασφαλίζει σε αυτές επαρκή ασφάλεια 
δικαίου· εκτιμά τη διαχείριση του θέματος 
ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης·

Or. fr

Τροπολογία 215
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

Or. el
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Τροπολογία 216
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της·

Or. en

Τροπολογία 217
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται 
την ανάθεση μιας αξιολόγησης της 
οδηγίας υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και τις 
τεράστιες δυνατότητές της προκειμένου 
να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές 
και τις ΜΜΕ· επικροτεί τις επίμονες και 
πρωτοφανείς προσπάθειες των κρατών 
μελών σε όλα τα επίπεδα εθνικής 
διοίκησης για την εφαρμογή της οδηγίας, 
καθώς και τη στήριξη που έχει παράσχει 
η Επιτροπή· επισημαίνει, εντούτοις, ότι η 
επιτυχής εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και το άνοιγμα του τομέα των 
υπηρεσιών αποτελούν μακροπρόθεσμο 
εγχείρημα, το οποίο προϋποθέτει σθεναρή 
πολιτική δέσμευση και υποστήριξη από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 218
Cornelis De Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της, τον 
εντοπισμό και τον τρόπο αντιμετώπισης 
τυχόν επιβλαβών παρενεργειών, ιδίως 
στον τομέα των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, και τη διαχείριση του 
θέματος ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 219
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την 
ανάθεση μιας αξιολόγησης της οδηγίας 
υπηρεσίας για τον καθορισμό της 
επίτευξης των κύριων στόχων της και τη 
διαχείριση του θέματος ως ζήτημα 
έκτακτης ανάγκης·

56. πιστεύει ότι η Επιτροπή, αφού 
εξασφαλίσει την ορθή μεταφορά της 
οδηγίας υπηρεσίας, πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση της εν λόγω οδηγίας για τον 
καθορισμό της επίτευξης των κύριων 
στόχων της σύμφωνα με το άρθρο 41 της 
οδηγίας. Ζητεί σε σχέση με αυτήν την 
εντολή σαφή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμμένει ότι 
πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ 
της ανάγκης της ενίσχυσης της ενιαίας
αγοράς υπηρεσιών και της ταυτόχρονης 
εξασφάλισης υψηλού επιπέδου 
κοινωνικής προστασίας·

Or. de
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Τροπολογία 220
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. φρονεί ότι, εφόσον διασφαλιστεί η 
κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προβεί στην αξιολόγησή της, προκειμένου 
να εξακριβώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι της, όπως αναλύονται στο άρθρο 
41 της οδηγίας· θεωρεί επίσης ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να επισπεύσει την υποβολή 
περαιτέρω προτάσεων για την άρση των 
φραγμών στην παροχή υπηρεσιών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 221
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 
και προσβάσιμου συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 222
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 
και προσβάσιμου συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

58. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση του 
ζητήματος της συνοχής της πολιτικής 
στον τομέα των συλλογικών 
αποζημιώσεων, και στην ενίσχυση της 
εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών 
στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει ότι 
οιαδήποτε μελλοντική πρόταση σχετικά 
με τις συλλογικές αποζημιώσεις πρέπει να 
σέβεται την άποψη του Κοινοβουλίου 
όπως διατυπώνεται στο ψήφισμά του της 
26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις αγωγές 
αποζημίωσης για παραβίαση της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ, 
και επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να
συμμετέχει –στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συναπόφασης– σε όλες τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των 
συλλογικών αποζημιώσεων·

Or. en

Τροπολογία 223
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 

58. παρατηρεί ότι διάφοροι μηχανισμοί 
αποζημίωσης λειτουργούν 
αποτελεσματικά σε ορισμένα κράτη μέλη
και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να
εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές και να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
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και προσβάσιμου συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 
και προσβάσιμου συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων, εφόσον τούτο κριθεί 
αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 224
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 
και προσβάσιμου συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει, έως τον 
Μάιο του 2011, μια νομοθετική πρόταση 
για τη διασφάλιση της υλοποίησης ενός 
πανευρωπαϊκού συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων «ευρωπαϊκού τύπου», το 
οποίο θα είναι οικονομικά προσιτό, 
αποτελεσματικό, προσβάσιμο και 
σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποφεύγει τις παρεκτροπές ενός 
συστήματος από το οποίο επωφελούνται 
περισσότερο οι μεγάλες δικηγορικές 
εταιρείες παρά οι ίδιοι οι καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 225
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
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αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού
και προσβάσιμου συστήματος συλλογής 
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική 
πρόταση που θα έχει ως στόχο την 
υλοποίηση ενός προσβάσιμου συστήματος,
το οποίο θα δίνει σε όσους καταναλωτές 
επιθυμούν, τη δυνατότητα να επιβάλουν 
τα δικαιώματά τους με οικονομικά 
προσιτό τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 226
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 
και προσβάσιμου συστήματος συλλογής
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

58. παρατηρεί ότι οι μηχανισμοί 
αποζημίωσης που ισχύουν σε όλη την 
Ένωση έχουν αποφέρει περιορισμένα 
αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να επισπεύσει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
της υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού 
οικονομικά προσιτού, αποτελεσματικού 
και προσβάσιμου συστήματος συλλογικών
αποζημιώσεων έως το Μάιο του 2011·

Or. el

Τροπολογία 227
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
υιοθέτηση μιας «Χάρτας πολιτών» που 
περικλείει τις διάφορες πτυχές του 
δικαιώματος διαβίωσης και εργασίας 
οπουδήποτε στην ΕΕ. Υποστηρίζει ότι 

59. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
υιοθέτηση μιας «Χάρτας πολιτών» που 
περικλείει τις διάφορες πτυχές του 
δικαιώματος διαβίωσης και εργασίας 
οπουδήποτε στην ΕΕ. Υποστηρίζει ότι 
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αυτό το δικαίωμα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες·

αυτό το δικαίωμα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες· 
επισημαίνει ότι, αν και ατελέσφοροι, 
ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι
επιβάλλονται σε βάρος εργαζομένων που
προέρχονται από νέα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να υφίστανται στην ενιαία 
αγορά· επιμένει στην απομάκρυνση
αυτών των ατελειών από την εσωτερική 
αγορά και ζητεί την αποχή από ανάλογα
μέτρα στις μελλοντικές διευρύνσεις της 
ΕΕ·

Or. en

(Βλέπε συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής COM (2008) 765)

Τροπολογία 228
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
υιοθέτηση μιας «Χάρτας πολιτών» που 
περικλείει τις διάφορες πτυχές του 
δικαιώματος διαβίωσης και εργασίας 
οπουδήποτε στην ΕΕ. Υποστηρίζει ότι 
αυτό το δικαίωμα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες·

59. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
υιοθέτηση μιας «Χάρτας Πολιτών» που 
περικλείει τις διάφορες πτυχές του 
δικαιώματος διαβίωσης και εργασίας 
οπουδήποτε στην ΕΕ. Υποστηρίζει ότι 
αυτό το δικαίωμα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες·

Or. el

Τροπολογία 229
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 Α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά 
την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο 
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πρόταση κανονισμού σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό καταστατικό για τους φορείς 
αλληλασφάλισης και τα σωματεία·

Or. pt

Τροπολογία 230
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες
για να προτείνει το συντομότερο δυνατόν 
τη διενέργεια μιας μελέτης σκοπιμότητας 
και μια διαβούλευση με στόχο την 
κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού 
καταστατικού για τους φορείς 
αλληλασφάλισης·

Or. fr

Τροπολογία 231
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει πιο 
προσεκτικά στην παρακολούθηση της 
αγοράς, ειδικά στους τομείς των 
οικονομικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, 
της τηλεφωνίας, των τραπεζικών 
υπηρεσιών και αγαθών και πιστεύει ότι η 
αποτελεσματική παρακολούθηση των 
αγορών θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά τους, ωφελώντας, 
κατά συνέπεια, τόσο την οικονομία όσο 
και τους καταναλωτές·

60. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει πιο 
προσεκτικά στην παρακολούθηση της 
αγοράς, ειδικά στους τομείς των 
οικονομικών υπηρεσιών (κυρίως των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των 
επενδύσεων), της ασφάλειας, της 
τηλεφωνίας, της ενέργειας και των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και πιστεύει 
ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση των 
αγορών θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά τους, ωφελώντας, 
κατά συνέπεια, τόσο την οικονομία όσο 
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και τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 232
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει πιο 
προσεκτικά στην παρακολούθηση της 
αγοράς, ειδικά στους τομείς των 
οικονομικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, 
της τηλεφωνίας, των τραπεζικών 
υπηρεσιών και αγαθών και πιστεύει ότι η 
αποτελεσματική παρακολούθηση των 
αγορών θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά τους, ωφελώντας, 
κατά συνέπεια, τόσο την οικονομία όσο 
και τους καταναλωτές·

60. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει πιο 
προσεκτικά στην παρακολούθηση της 
αγοράς, ειδικά στους τομείς των 
οικονομικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, 
της τηλεφωνίας, των τραπεζικών 
υπηρεσιών και αγαθών και πιστεύει ότι η 
αποτελεσματική παρακολούθηση των 
αγορών θα ενισχύσει τον δίκαιο 
ανταγωνισμό και θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά τους, ωφελώντας, 
κατά συνέπεια, τόσο την οικονομία όσο 
και τους καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 233
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. ζητεί από την Επιτροπή να 
δρομολογήσει την εκπόνηση μιας μελέτης 
σκοπιμότητας σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία που μπορεί να 
προσδώσει στην εσωτερική αγορά το 
καταστατικό της ευρωπαϊκής ένωσης 
κοινωνικής αλληλεγγύης·

Or. fr
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Τροπολογία 234
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60α. φρονεί ότι είναι σκόπιμο να 
βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της 
προστασίας των καταναλωτών στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· υποστηρίζει τη δυνατότητα 
της αρμόδιας για την αγορά αρχής να 
ελέγχει, ακόμα και να απαγορεύει, τα 
τοξικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 235
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. υποστηρίζει ότι η συνεχής αειφόρος 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
εξαρτάται από τα εξής: (1) τη συνεχή 
δέσμευση της Επιτροπής σε όλες τις 
πρωτοβουλίες της αγοράς που απαιτούνται 
για τη διέγερση και τη σημαντική 
βελτίωση της θέσης και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός μας στην 
παγκόσμια αγορά, (2) την έγκριση ενός 
συνολικού πλαισίου για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για όλους 
τους φορείς και, με μεγάλη σημασία, (3) 
την παράδοση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών οφελών στους πολίτες 
καθώς και τις απαραίτητες νομικές 
διατάξεις για την προστασία των 
καταναλωτών·

61. υποστηρίζει ότι η συνεχής αειφόρος 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
εξαρτάται από τα εξής: (1) τη συνεχή 
δέσμευση της Επιτροπής σε όλες τις 
πρωτοβουλίες της αγοράς που απαιτούνται 
για τη διέγερση και τη σημαντική 
βελτίωση της θέσης και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός μας στην 
παγκόσμια αγορά, (2) την έγκριση ενός 
συνολικού πλαισίου για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για όλους 
τους φορείς και, με μεγάλη σημασία, (3) 
και ιδίως την προσέγγιση μεταξύ της 
ενιαίας αγοράς και των πολιτών·
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Or. de

Τροπολογία 236
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. αναθέτει στον πρόεδρός τη να 
επισπεύσει αυτό το ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
επισπεύσει αυτό το ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Or. el


