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Τροπολογία 1
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 49 και 56 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 14, 49 και 56 
και το πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 2
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση στον 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
τίτλο "Μία νέα στρατηγική για την ενιαία 
αγορά",

Or. fr

Τροπολογία 3
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
20ής Μαΐου 2010 "Μια ενιαία αγορά για 
τους καταναλωτές και τους πολίτες"1,

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα αυτής της ημερομηνίας, P7_TA(2010)0186.
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Or. fr

Τροπολογία 4
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες αποσκοπεί στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας και κοινωνικής 
συνοχής,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες αποσκοπεί στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας και κοινωνικής 
συνοχής, και προτίθεται να συμβάλει στην 
ολοκλήρωση της αποστολής που ορίζει το 
άρθρο 3 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 2 
ΣΕΕ), ήτοι: να εργαστεί για την αειφόρο 
ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την 
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη 
σταθερότητα των τιμών, την άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση 
και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό 
επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος· να 
προωθήσει την επιστημονική και τεχνική 
πρόοδο· να καταπολεμήσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και 
προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού· να προωθήσει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών· να σέβεται τον πλούτο της 
πολιτιστικής και γλωσσικής της 
πολυμορφίας και να μεριμνά για την 
προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς,

Or. fr



AM\852791EL.doc 5/45 PE454.524v02-00

EL

Τροπολογία 5
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες συνιστά μέσον για την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και ότι 
η εφαρμογή της θα πρέπει να ενταχθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
και της Πράξης για την ενιαία αγορά,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες φιλοδοξεί να αποτελέσει μέσον 
για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης 
και ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να 
ενταχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020" και της Πράξης για την 
ενιαία αγορά,

Or. fr

Τροπολογία 6
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της 
οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στο 
εθνικό δίκαιο αποτελεί μείζονα πρόκληση 
για τα κράτη μέλη, τις δημόσιες διοικήσεις 
και τις τοπικές αρχές, λόγω των διατάξεών 
της σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης 
και την παροχή υπηρεσιών και λόγω της 
καθιέρωσης κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης για την επικούρηση των 
παρόχων υπηρεσιών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της 
οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στο 
εθνικό δίκαιο αποτελεί μείζονα πρόκληση 
για τα κράτη μέλη, τις δημόσιες διοικήσεις 
και τις τοπικές αρχές, λόγω των διατάξεών 
της σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης 
και την παροχή υπηρεσιών και λόγω της 
καθιέρωσης κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης για την επικούρηση των 
παρόχων υπηρεσιών, και ειδικότερα των 
ΜΜΕ,

Or. fr
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Τροπολογία 7
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οδηγίας για την οικονομία, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου 
των κρατών μελών της Ένωσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οδηγίας για την οικονομία, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου 
των κρατών μελών της Ένωσης και όταν 
θα έχουν καταστεί εμφανή τα πραγματικά 
και συγκεκριμένα αποτελέσματά της στην 
οικονομική δραστηριότητα, στο ποσοτικό 
και ποιοτικό επίπεδο της απασχόλησης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στους καταναλωτές,

Or. fr

Τροπολογία 8
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οδηγίας για την οικονομία, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου 
των κρατών μελών της Ένωσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακριβής 
αντίκτυπος της οδηγίας για την οικονομία, 
τις επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου 
των κρατών μελών της Ένωσης και ότι 
προς το παρόν μπορεί να γίνει μόνο μια 
αξιολόγηση βασιζόμενη στις 
προηγούμενες εξελίξεις,

Or. de
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Τροπολογία 9
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οδηγίας για την οικονομία, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου 
των κρατών μελών της Ένωσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οδηγίας για την οικονομία, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά την 
πλήρη και ορθή μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο του συνόλου των κρατών μελών της 
Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 10
Mara Bizzotto, Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
δημιούργησε διάφορα προβλήματα στις 
τοπικές αρχές, ειδικότερα όσον αφορά τις 
παραχωρήσεις υπηρεσιών και, 
ειδικότερα, τη διεξαγωγή των 
παραδοσιακών εμπορικών 
δραστηριοτήτων όπως είναι το πλανόδιο 
εμπόριο, οι οποίες απειλούνται από τον 
ανταγωνισμό των κεφαλαιουχικών 
εταιρειών που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της μεγάλης διανομής,

Or. it
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Τροπολογία 11
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της 
εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη 
είναι εξίσου ουσιαστικής σημασίας με την 
τήρηση των προθεσμιών που ορίζει η 
οδηγία αυτή,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της 
εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη 
είναι σημαντικότερη από την τήρηση των 
προθεσμιών που ορίζει η οδηγία αυτή,

Or. de

Τροπολογία 12
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκ 
των υστέρων μελέτη σχετικά με τον 
πραγματικό αντίκτυπο της οδηγίας στον 
τομέα της οικονομικής δραστηριότητας 
και την επίδρασή της στην απασχόληση, 
τόσο από ποσοτική άποψη (δημιουργία 
και καταστροφή θέσεων απασχόλησης), 
όσο και από ποιοτική (ποιότητα των 
θέσεων απασχόλησης, συνθήκες 
εργασίας, αφετέρου δε να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο αυτό με μέτρο τα 
αποτελέσματα που αναμένονταν κατά την 
έγκριση της οδηγίας και 
επαναλαμβάνονταν στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο "Προς μια Πράξη για 
την ενιαία αγορά", βάσει εκτίμησης που 
πραγματοποιήθηκε προ της μεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο"

Or. fr
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Τροπολογία 13
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες δημιουργεί μια άνευ 
προηγουμένου δυναμική εκσυγχρονισμού
στο σύνολο των κρατών μελών, 
μεταφραζόμενη σε νέες μεθόδους εργασίας 
και αξιολόγησης· υπογραμμίζει τον 
καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων 
και των επαγγελματικών οργανώσεων στη 
διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
τη συμμετοχή των τελευταίων αυτών στο 
στάδιο της αμοιβαίας αξιολόγησης·

2. διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες δημιουργεί ένα 
σημαντικό διοικητικό φόρτο στο σύνολο 
των κρατών μελών και ότι θα πρέπει να 
εξετασθεί εάν το φαινόμενο αυτό 
συνοδεύεται από δυναμική 
εκσυγχρονισμού μεταφραζόμενη σε νέες 
μεθόδους εργασίας και αξιολόγησης· 
συνιστά οπωσδήποτε να περιορισθεί με 
αναλογικό και λογικό τρόπο ο διοικητικός 
φόρτος που συνεπάγεται κυρίως για τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές η 
εφαρμογή της οδηγίας· υπογραμμίζει τον 
καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων 
και των επαγγελματικών οργανώσεων στη 
διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
τη συμμετοχή των τελευταίων αυτών, 
καθώς και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στο στάδιο της 
αμοιβαίας αξιολόγησης·

Or. fr

Τροπολογία 14
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες δημιουργεί μια άνευ 
προηγουμένου δυναμική εκσυγχρονισμού 
στο σύνολο των κρατών μελών, 
μεταφραζόμενη σε νέες μεθόδους 

2. διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες μπορεί να δημιουργήσει 
μια άνευ προηγουμένου δυναμική 
εκσυγχρονισμού στο σύνολο των κρατών 
μελών, θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 
νέες μεθόδους εργασίας και αξιολόγησης· 
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εργασίας και αξιολόγησης· υπογραμμίζει 
τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων και των επαγγελματικών 
οργανώσεων στη διαδικασία μεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο και καλεί την Επιτροπή 
να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των 
τελευταίων αυτών στο στάδιο της 
αμοιβαίας αξιολόγησης·

υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των 
κοινωνικών εταίρων και των 
επαγγελματικών οργανώσεων στη 
διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
τη συμμετοχή και των δύο στο στάδιο της 
αμοιβαίας αξιολόγησης·

Or. de

Τροπολογία 15
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη προτίμησαν τη 
μεταφορά μέσω οριζόντιας νομοθεσίας· 
παρατηρεί ωστόσο ότι ο τρόπος μεταφοράς 
εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της 
εσωτερικής οργάνωσης των κρατών μελών 
και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
τη διαφάνεια της διαδικασίας μεταφοράς, 
κυρίως μέσω βελτίωσης της συμμετοχής 
των εθνικών κοινοβουλίων·

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη προτίμησαν τη 
μεταφορά μέσω οριζόντιας νομοθεσίας· 
παρατηρεί ωστόσο ότι ο τρόπος μεταφοράς 
εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της 
εσωτερικής οργάνωσης των κρατών 
μελών· κρίνει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
αξιολογηθούν οι συνέπειες του τρόπου 
μεταφοράς που επιλέγεται (οριζόντια ή 
τομεακή) όσον αφορά την ποιότητα της 
μεταφοράς και την ευκρίνειά της για τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους πολίτες· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη 
διαφάνεια της διαδικασίας μεταφοράς, 
κυρίως μέσω βελτίωσης της συμμετοχής 
των εθνικών κοινοβουλίων·

Or. fr

Τροπολογία 16
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη προτίμησαν τη 
μεταφορά μέσω οριζόντιας νομοθεσίας· 
παρατηρεί ωστόσο ότι ο τρόπος μεταφοράς 
εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της 
εσωτερικής οργάνωσης των κρατών μελών 
και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
τη διαφάνεια της διαδικασίας μεταφοράς, 
κυρίως μέσω βελτίωσης της συμμετοχής 
των εθνικών κοινοβουλίων·

3. λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη προτίμησαν τη 
μεταφορά μέσω οριζόντιας νομοθεσίας· 
παρατηρεί ωστόσο ότι ο τρόπος μεταφοράς 
εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της 
εσωτερικής οργάνωσης των κρατών μελών 
αλλά κρίνει λυπηρή την αδιαφάνεια της 
διαδικασίας σε ορισμένα εξ αυτών, και 
ειδικότερα σε εκείνα που δεν επέλεξαν 
έναν οριζόντιο τρόπο μεταφοράς· καλεί 
συνεπώς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μία μεγαλύτερη διαφάνεια 
της διαδικασίας μεταφοράς, κυρίως μέσω 
βελτίωσης της συμμετοχής των εθνικών 
κοινοβουλίων και την επεξεργασία των 
πινάκων αντιστοιχίας·

Or. fr

Τροπολογία 17
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται από τα περισσότερα 
κράτη μέλη ως μια απλή διαδικασία 
διεκπεραίωσης, όπου μηχανικά και με 
οριζόντιο τρόπο θα καταργούνται 
ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις, αλλά 
αντίθετα ως μια ευκαιρία 
επικαιροποίησης και απλούστευσης της 
νομοθεσίας και της ουσιαστικής 
αναδιάρθρωσης της οικονομίας των 
υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους διαφύλαξης του δημοσίου 
συμφέροντος, όπως αυτό άλλωστε 
ορίζεται και στην ίδια την οδηγία·
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Or. el

Τροπολογία 18
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι προκειμένου να απολαύουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών δεόντως των 
πλεονεκτημάτων της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε 
όλα τα κράτη μέλη η πλήρης και έγκαιρη 
εφαρμογή της, τόσο από νομική όσο και 
από λειτουργική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 19
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι υπήρξαν μεγάλες 
καθυστερήσεις στη μεταφορά της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών, γεγονός που 
καθιστούσε δύσκολη την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της σε όλους τους τομείς· 
καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, να εκπονήσει μελέτη σχετικά 
με τα αποτελέσματά της οδηγίας στον 
τομέα της απασχόλησης τόσο σε κάθε 
κράτος μέλος ξεχωριστά όσο και εντός 
της ΕΕ εν γένει·

Or. el
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Τροπολογία 20
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των 
εθνικών νομοθεσιών που διέπουν την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών συνιστά έναν από τους 
πυλώνες της οδηγίας· σημειώνει ότι η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει 
τον εκσυγχρονισμό των καθεστώτων 
αδειοδότησης και των απαιτήσεων όσον 
αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και 
παροχής υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

4. κρίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των 
εθνικών νομοθεσιών που διέπουν την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών συνιστά έναν από τους 
πυλώνες της οδηγίας· σημειώνει ότι η 
διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται να 
αποκλείει την προσαρμογή των 
καθεστώτων αδειοδότησης και των 
απαιτήσεων όσον αφορά την ελευθερία 
εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 21
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των 
εθνικών νομοθεσιών που διέπουν την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών συνιστά έναν από τους 
πυλώνες της οδηγίας· σημειώνει ότι η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει 
τον εκσυγχρονισμό των καθεστώτων 
αδειοδότησης και των απαιτήσεων όσον 
αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και 
παροχής υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί 
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

4. κρίνει ότι η διαδικασία ελέγχου των 
εθνικών νομοθεσιών που διέπουν την 
ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών συνιστά έναν από τους 
πυλώνες της οδηγίας· σημειώνει ότι η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει 
τον εκσυγχρονισμό των καθεστώτων 
αδειοδότησης και των απαιτήσεων όσον 
αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και 
παροχής υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί 
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 22
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αμοιβαία αξιολόγηση συμβάλλει αισθητά 
στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα 
του μηχανισμού ρύθμισης της 
εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι η 
συστηματική αξιολόγηση και ο συναφής 
έλεγχος της εφαρμογής παρακινούν τις 
εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις 
απαιτήσεις της ΕΕ και την εφαρμογή 
τους σε εθνικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 23
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για την περαιτέρω 
προώθηση των εξελίξεων της εσωτερικής 
αγοράς για υπηρεσίες με βάση τη 
διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης που 
προβλέπει η οδηγία για τις υπηρεσίες, την 
οποία μεταφέρουν προς το παρόν τα 
κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο·

Or. de
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Τροπολογία 24
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης προκειμένου να 
εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική 
ρύθμιση της αγοράς των υπηρεσιών, 
καθιστώντας συγχρόνως τα εν λόγω 
καθεστώτα αδειοδότησης πιο προσιτά και 
διαφανή για τους παρόχους υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 25
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de
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Τροπολογία 26
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες από πλευράς διοικητικής και 
κανονιστικής απλούστευσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
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έχουν θέσει υψηλότερους στόχους κατά 
την απλούστευση των διοικητικών και 
κανονιστικών τους δομών·

Or. en

Τροπολογία 28
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
εφόσον είναι αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα 
αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις 
μόνον σε περιπτώσεις στις οποίες είναι 
σαφώς αναγκαίες, λογικές και δεν 
συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα 
αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως 
πιο προσιτά και διαφανή για τους 
παρόχους υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 29
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τις δυσχέρειες που 
προκύπτουν όσον αφορά την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων· 
υπενθυμίζει ότι η οδηγία σχετικά με τις 
υπηρεσίες δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις 
που καλύπτονται ήδη από τομεακές 
οδηγίες και καλεί την Επιτροπή να 
διασαφήσει την κατάσταση στο πλαίσιο 

6. υπογραμμίζει τις δυσχέρειες που 
προκύπτουν όσον αφορά την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων ιδίως στα 
ιατρικά επαγγέλματα· υπενθυμίζει ότι η 
οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες δεν 
εφαρμόζεται στις διατάξεις που 
καλύπτονται ήδη από τομεακές οδηγίες και 
καλεί την Επιτροπή να διασαφήσει την 



PE454.524v02-00 18/45 AM\852791EL.doc

EL

αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τα 
επαγγελματικά προσόντα·

κατάσταση στο πλαίσιο αναθεώρησης της 
οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα·

Or. fr

Τροπολογία 30
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των 
διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα 
εγκατάστασης και εκείνων που αφορούν 
στην προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε 
άλλο κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει πλήρως υπόψη την ιδιαιτερότητα 
αυτή στην αξιολόγησή της·

7. υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των 
διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα 
εγκατάστασης και εκείνων που αφορούν 
στην προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε 
άλλο κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει πλήρως υπόψη την ιδιαιτερότητα 
αυτή στην αξιολόγησή της· από την 
άποψη αυτή, κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο 
να αξιολογηθούν οι συνέπειες των 
διατάξεων που απαγορεύουν στα κράτη 
μέλη να επιβάλουν ορισμένες απαιτήσεις, 
ειδικότερα δε, στο κεφάλαιο III της 
οδηγίας, τους όρους αμοιβαιότητας με το 
κράτος μέλος όπου είναι ήδη 
εγκατεστημένος ο πάροχος, καθώς και 
την εφαρμογή οικονομικής δοκιμής και, 
στο κεφάλαιο IV της οδηγίας, την 
υποχρέωση για τον πάροχο να διαθέτει 
συγκεκριμένο έγγραφο ταυτότητας, τον 
περιορισμό της παροχής υπηρεσιών σε 
ανεξάρτητη βάση και τις απαιτήσεις που 
θίγουν τη χρήση εξοπλισμών και υλικού·

Or. fr

Τροπολογία 31
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θέσουν τέρμα στις αδικαιολόγητες 
διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών για 
λόγους ιθαγένειας ή κατοικίας, 
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 2 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς και 
την ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές 
και τα δικαστήρια των εθνικών 
διατάξεων για την εφαρμογή αυτού του 
κανόνα απαγόρευσης των διακρίσεων στα 
νομικά συστήματα των κρατών μελών· 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εκδώσει 
το 2011 κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου σε τοπικό επίπεδο, εστιάζοντας 
ειδικότερα σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καταναλωτές που 
επιδιώκουν την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου· 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20, παράγραφος 
2 δεν έχει ως στόχο να παρεμποδίζει 
διαφορές μεταχείρισης υπό γενικές 
προϋποθέσεις βάσει αντικειμενικών 
εκτιμήσεων, όπως η απόσταση ή το 
υψηλότερο κόστος που προκαλεί η 
παροχή της υπηρεσίας σε παραλήπτες σε 
άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 32
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης που έχει αρχίσει στο πλαίσιο 
της οδηγίας συνεπάγεται σημαντικό όγκο 
εργασίας για τις εθνικές διοικήσεις και ότι 

8. υπενθυμίζει ότι η διαδικασία ελέγχου 
που έχει αρχίσει στο πλαίσιο της οδηγίας 
συνεπάγεται σημαντικό όγκο εργασίας για 
τις εθνικές διοικήσεις και ότι η επιβάρυνση 
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η επιβάρυνση αυτή θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά την αξιολόγηση της 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 33
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες 
των κρατών μελών προκειμένου να 
δρομολογήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης· κρίνει ότι το στάδιο της 
διαδικασίας δεν επιτρέπει ακόμη να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της· 
κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να προβεί η 
Επιτροπή σε ενδελεχή εξέταση των 
δυνατοτήτων της νέας αυτής μεθόδου στο 
πλαίσιο της Πράξης για την ενιαία αγορά· 
κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια δεν συμμετέχουν περισσότερο 
στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης·

9. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες 
των κρατών μελών προκειμένου να 
δρομολογήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης· κρίνει ότι το στάδιο της 
διαδικασίας δεν επιτρέπει ακόμη να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της· 
κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να προβεί η 
Επιτροπή σε ενδελεχή εξέταση των 
δυνατοτήτων της νέας αυτής μεθόδου στο 
πλαίσιο της Πράξης για την ενιαία αγορά
και κρίνει εκπληκτικό το γεγονός ότι 
ελλείψει μιας τέτοιας εξέτασης, η 
Επιτροπή, στην ανακοίνωση με τίτλο 
"Προς μία Πράξη για την ενιαία αγορά", 
προτείνει ήδη να επεκταθεί η μέθοδος 
αυτή και σε άλλες νομοθεσίες σχετικά με 
την ενιαία αγορά· κρίνει λυπηρό το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα εθνικά κοινοβούλια δεν 
συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης·

Or. fr

Τροπολογία 34
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες 
των κρατών μελών προκειμένου να 
δρομολογήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης· κρίνει ότι το στάδιο της 
διαδικασίας δεν επιτρέπει ακόμη να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της· 
κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να προβεί η 
Επιτροπή σε ενδελεχή εξέταση των 
δυνατοτήτων της νέας αυτής μεθόδου στο 
πλαίσιο της Πράξης για την ενιαία αγορά· 
κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια δεν συμμετέχουν 
περισσότερο στη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

9. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες 
των κρατών μελών προκειμένου να 
δρομολογήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης· κρίνει ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης, είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο για το πώς εξελίσσεται η 
εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη· 
κρίνει ότι το στάδιο της διαδικασίας δεν 
επιτρέπει ακόμη να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά της· υπογραμμίζει ότι 
η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να 
εξετάζει αν οι κανόνες που ισχύουν στα 
κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της εσωτερικής αγοράς και 
δεν δημιουργούν νέα εμπόδια· κρίνει ότι 
θα ήταν ευκταίο να προβεί η Επιτροπή σε 
ενδελεχή εξέταση των δυνατοτήτων της 
νέας αυτής μεθόδου στο πλαίσιο της 
Πράξης για την ενιαία αγορά·

Or. el

Τροπολογία 35
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια δεν συμμετέχουν 
περισσότερο στη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

Or. el
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Τροπολογία 36
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει 
ορισμένα επαγγέλματα και τομείς που 
παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά 
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και 
να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των 
εφαρμοστέων νομοθεσιών και των αιτιών 
δυσλειτουργίας·

Or. fr

Τροπολογία 37
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και 
απλοποίηση των διαδικασιών

Or. fr

Τροπολογία 38
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. κρίνει ότι η εγκατάσταση των κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο μιας αποτελεσματικής εφαρμογής 
της οδηγίας· αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή 
αυτή απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ 
μέρους των κρατών μελών σε οικονομικό, 

10. κρίνει ότι η εγκατάσταση των κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο μιας αποτελεσματικής εφαρμογής 
της οδηγίας· αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή 
αυτή απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ 
μέρους των κρατών μελών σε οικονομικό, 
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τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο και 
υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων·

τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο και 
υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής 
κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 39
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε 
συνεκτικούς ιστοτόπους ηλεκτρονικής 
δημόσιας διοίκησης για παρόχους 
υπηρεσιών που επιθυμούν να ιδρύσουν 
επιχείρηση ή να παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι είναι 
καθοριστικής σπουδαιότητας να 
επιτρέπουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης την ηλεκτρονική μορφή 
ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων 
διοικητικών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με 
τη φορολογία, όπως είναι η αίτηση 
χορήγησης αριθμού ΦΠΑ και των 
σχετικών με την καταχώριση σε σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 40
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν 
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τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
διαμορφώνοντάς τα σε συνεκτικά κέντρα 
ηλεκτρονικής διοίκησης που θα μπορούν 
να είναι αρμόδια και για τομείς που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, λ.χ. για 
τη φορολογία· η εξέλιξη αυτή πρέπει να 
επιτευχθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συναίνεσης προκειμένου να αποτρέπονται 
στρεβλώσεις στον τομέα του 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 41
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με το εργατικό δίκαιο, καθώς και 
τις ισχύουσες στο κράτος μέλος 
φορολογικές διατάξεις που αφορούν τους 
ως άνω παρόχους υπηρεσιών, ειδικότερα 
στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

Or. fr
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Τροπολογία 42
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
χρήστες τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
διατίθενται επίσης σε άλλες γλώσσες 
εκτός των εθνικών, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη τις γλώσσες γειτονικών 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 43
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση, τόσο φυσική 
όσο και ηλεκτρονική, στα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης, καθώς και την ποιότητα και 
την ορθότητα των πληροφοριών που 
διατίθενται στους παρόχους υπηρεσιών· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
διατίθενται σε πολλές γλώσσες·

Or. cs
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Τροπολογία 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, 
συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας 
διεκπεραίωσης υποθέσεων χωρίς να 
χρειάζεται να απευθυνθούν σε ένα από τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και 
ηλεκτρονικά, καθώς και την ποιότητα και 
την ορθότητα των πληροφοριών που 
διατίθενται στους παρόχους υπηρεσιών· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
διατίθενται σε πολλές γλώσσες·

Or. pl

Τροπολογία 45
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών και την πρακτική 
καθοδήγηση που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή·
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Or. el

Τροπολογία 46
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 
πολλές γλώσσες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών, ειδικότερα των 
σχετικών με το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο 
των εργαζομένων και κυρίως τα 
φορολογικά θέματα (φόρους, ΦΠΑ κ.λπ.)· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης 
διατίθενται σε πολλές γλώσσες, ειδικότερα 
εκείνες των μεθοριακών χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 47
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται σε 

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης, καθώς και την 
ποιότητα και την ορθότητα των 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
παρόχους υπηρεσιών και ειδικότερα στις 
ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες 
που παρέχουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης διατίθενται σε πολλές 



PE454.524v02-00 28/45 AM\852791EL.doc

EL

πολλές γλώσσες· γλώσσες·

Or. fr

Τροπολογία 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
υπάρξει διασυνοριακή γλωσσική 
εξυπηρέτηση, η παροχή πληροφοριών 
από τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης θα 
πρέπει να γίνεται σε πολλές γλώσσες, 
διαφορετικών από αυτές του κράτους 
μέλους, κάτι τέτοιο αναμένεται να 
οδηγήσει στην αύξηση των 
διασυνοριακών επενδύσεων και εν γένει 
της διασυνοριακής κινητικότητας στην 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 49
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής 
ολοκλήρωσης διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης 
όλων των σχετικών εντύπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να παρέχουν δυνατότητες 
παρακολούθησης για τους χρήστες των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης ούτως 
ώστε να μπορούν να ελέγχουν την εξέλιξη 
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τρεχουσών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 50
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. αναγνωρίζει τα προβλήματα που 
απαντώνται κατά τη λειτουργία των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης όσον 
αφορά την πιστοποίηση της ταυτότητας, 
τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, την 
υποβολή πρωτότυπων εγγράφων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων, ιδίως σε 
διασυνοριακό πλαίσιο· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 
στις ΜΜΕ να επωφελούνται από την 
ενιαία αγορά και να αποφεύγονται τυχόν 
νομικές και τεχνικές ασάφειες·

Or. en

Τροπολογία 51
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
από πλευράς χρηστικότητας να 
διευκρινίζεται ποιες απαιτήσεις ισχύουν 
για τη μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης 
σε αντίθεση με την προσωρινή 
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διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 52
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

12. διαπιστώνει ότι τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης δεν είναι επαρκώς γνωστά 
στους παρόχους υπηρεσιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν το ταχύτερο δυνατόν 
ενημερωτικές εκστρατείες υπόψη όλων 
των ενδιαφερομένων φορέων·

Or. de

Τροπολογία 53
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance 
Le Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με οργανώσεις 
επιχειρήσεων να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν στοχοθετημένες 
ενημερωτικές και επικοινωνιακές 
εκστρατείες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την προβολή 
και την αναγνωρισιμότητα του δικτύου 
eu-go·
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Or. en

Τροπολογία 54
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· στο σχέδιο προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, καλεί την 
Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πιστώσεις 
για τη χρηματοδότηση ενημερωτικής 
εκστρατείας σχετικά με τις υπηρεσίες· 
καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

Or. cs

Τροπολογία 55
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν διαφημιστικές, 
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

Or. pl
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Τροπολογία 56
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 
εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει ευρεία προβολή των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 
καταστούν γνωστές οι δυνατότητες που 
καλούνται να προσφέρουν στους 
παρόχους υπηρεσιών· καλεί τα κράτη 
μέλη να δρομολογήσουν το ταχύτερο 
δυνατόν ενημερωτικές εκστρατείες υπόψη 
όλων των ενδιαφερομένων φορέων όχι 
μόνο σχετικά με το κέντρο ενιαίας 
εξυπηρέτησης που θέσπισαν, αλλά και 
σχετικά με τις δυνατότητες 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών για 
τους παρόχους είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους·

Or. fr

Τροπολογία 57
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης εξακολουθούν να 
είναι ελάχιστα γνωστά στους παρόχους 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν το 
ταχύτερο δυνατόν ενημερωτικές 

12. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι οι 
συμβουλές που παρέχουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης δεν φτάνουν σε 
πιθανούς παρόχους υπηρεσιών και ότι δεν 
διατίθενται ευρέως πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο επικοινωνίας με κέντρα 
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εκστρατείες υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων·

ενιαίας εξυπηρέτησης καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ιστοσελίδες 
τους που προορίζονται για τη συνδρομή 
επιχειρήσεων και πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου 
EUGO, προωθούνται αποτελεσματικά και 
παρουσιάζουν περιπτωσιολογική μελέτη 
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και τα 
οφέλη που έχουν αποκομίσει·

Or. en

Τροπολογία 58
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. κρίνει ότι ο διάλογος και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικά 
στοιχεία για την βελτίωση και την 
ανάπτυξη των εν λόγω κέντρων· 
υπογραμμίζει ότι απαιτείται επείγουσα 
δράση στις χώρες εκείνες στις οποίες τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης είτε δεν 
υπάρχουν ακόμη είτε λειτουργούν 
ανεπαρκώς· καλεί τα περισσότερα κράτη 
μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις 
προσπάθειές τους ώστε να καταστεί 
δυνατή η ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών και διατυπώσεων μέσω των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης·

Or. el

Τροπολογία 59
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί ιστότοποι 
των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης 
διαθέτουν τις νέες πληροφορίες για 
υποχρεώσεις που απαιτούνται από 
παρόχους υπηρεσιών προς το συμφέρον 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 60
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα 
αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την 
αξιολόγηση της δραστηριότητας των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και της 
απήχησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
τακτικά στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αναγκαία 
στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση 
της δραστηριότητας των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης και της απήχησής τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 
να θεσπίσει σαφή κριτήρια για την 
αξιολόγηση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης· τα εν λόγω κριτήρια θα 
πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, τόσο 
ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς·

Or. cs

Τροπολογία 61
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα 
αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την 
αξιολόγηση της δραστηριότητας των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και της 
απήχησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα 
αναγκαία στατιστικά και συγκρίσιμα 
στοιχεία για την αξιολόγηση της 
λειτουργίας των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης και της απήχησής τους σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 62
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα 
αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την 
αξιολόγηση της δραστηριότητας των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και της 
απήχησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα 
αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την 
αξιολόγηση της δραστηριότητας των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και της 
απήχησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ειδικότερα όσον αφορά τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή
όπως ζητήσει, συλλέξει, ενοποιήσει και 
αναλύσει τα εν λόγω δεδομένα, κατά 
τρόπον ώστε να καταρτίσει έναν πίνακα 
αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής αγοράς 
υπηρεσιών, ο οποίος θα επιτρέπει τη 
διαρκή αξιολόγηση της τρέχουσας 
κατάστασης και της εξέλιξης·

Or. fr

Τροπολογία 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. πιστεύει ότι τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης θα πρέπει να βελτιώνονται 
συνεχώς και να εξελίσσονται σε 
συνεκτικά κέντρα ηλεκτρονικής δημόσιας 
διοίκησης για επιχειρήσεις και πολίτες· 
υπογραμμίζει ότι είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας να επιτρέπουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης την ηλεκτρονική 
μορφή ολοκλήρωσης όλων των 
απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με 
τη φορολογία, όπως είναι η αίτηση 
χορήγησης αριθμού ΦΠΑ και των 
σχετικών με την καταχώριση σε σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 64
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκτιμά, δεδομένου ότι είναι λογικής 
προσέγγισης, ότι τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης θα μπορούσαν επί 
προσθέτως να παρέχουν, δυνάμει της 
οδηγίας, ενημέρωση σχετικά με το 
εργατικό δίκαιο που εφαρμόζεται, τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και 
ενημέρωση οικονομικού περιεχομένου 
(όπως πχ το κανονιστικό πλαίσιο του 
ΦΠΑ)·

Or. el
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Τροπολογία 65
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχουν εγκατασταθεί σε 
εθνικό επίπεδο και να αναπτύξει τους 
τεχνικούς και λειτουργικούς μηχανισμούς 
που απαιτούν οι εν λόγω συνέργειες·

14. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
συνέργειες μεταξύ των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχουν εγκατασταθεί σε 
εθνικό επίπεδο και να αναπτύξει τους 
τεχνικούς και λειτουργικούς μηχανισμούς 
που απαιτούν οι εν λόγω συνέργειες·
συνιστά στην Επιτροπή να θέσει στη 
διάθεση των παρόχων υπηρεσιών, σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της, μια απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση με τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης των κρατών 
μελών·

Or. fr

Τροπολογία 66
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί 14. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένα 
νομικά και τεχνικά ζητήματα 
προκειμένου να επιτραπεί η διασυνοριακή 
χρήση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης· καλεί

την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργειες 
μεταξύ των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχουν εγκατασταθεί σε 
εθνικό επίπεδο και να αναπτύξει τους 
τεχνικούς και λειτουργικούς μηχανισμούς 
που απαιτούν οι εν λόγω συνέργειες·

τα εν λόγω κράτη μέλη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα δίδοντας ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα στην αναγνώριση 
ηλεκτρονικών υπογραφών· καλεί την 
Επιτροπή να εξακολουθήσει να 
καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση 
της διαλειτουργικότητας και της 
αμοιβαίας αναγνώρισης ηλεκτρονικών 
διαδικασιών, και να λάβει τα 
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απαιτούμενα μέτρα στήριξης για τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής χρήσης 
των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 67
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εντατικοποιήσουν τις 
προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
πλήρους ηλεκτρονικής 
διαλειτουργικότητας των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης· τονίζει τη συνάφεια με την 
πρόταση 22 του νόμου για την ενιαία 
αγορά σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές, την ηλεκτρονική εξακρίβωση 
της γνησιότητας και την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 68
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή όπως, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 
οδηγίας που αποσκοπεί στην απλοποίηση 
των διαδικασιών, ενθαρρύνει την 
προσφυγή σε έντυπα εναρμονισμένα σε 
κοινοτικό επίπεδο, ισοδύναμα των 
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που 
απαιτούνται από τους παρόχους 
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υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 69
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση να διεξαγάγουν αξιολόγηση 
του κινδύνου ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις δεν 
αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
επιβαρύνσεις όταν επιθυμούν να 
ολοκληρώνουν τις διαδικασίες τους 
ηλεκτρονικώς· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 
τα δικά τους ηλεκτρονικά μέσα 
ταυτοποίησης/εξακρίβωσης της 
γνησιότητας εάν χρησιμοποιηθούν τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε άλλα 
κράτη μέλη, χωρίς να υποχρεούνται να 
προσφεύγουν στα εθνικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται στις χώρες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 70
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
αυξανόμενο αριθμό εγγραφών των 
αρμοδίων για τον έλεγχο των υπηρεσιών 
εθνικών αρχών, στο σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
αυξανόμενο αριθμό εγγραφών των 
αρμοδίων για τον έλεγχο των υπηρεσιών 
εθνικών αρχών, στο σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
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(IMI), γεγονός που επιτρέπει μια άμεση, 
ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών·

(IMI), γεγονός που επιτρέπει μια άμεση, 
ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών· πιστεύει ότι το IMI μπορεί 
να χρησιμοποιείται για άλλες σχετικές 
οδηγίες, όπως είναι η οδηγία για την 
απόσπαση εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 71
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων που είναι 
επιφορτισμένες με τον έλεγχο των 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει προς τούτο ένα πολυετές 
πρόγραμμα·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων που είναι 
επιφορτισμένες με τον έλεγχο των 
υπηρεσιών· αναγνωρίζει τις προσπάθειες 
που έχουν ήδη καταβάλει κράτη μέλη 
προς το σκοπό αυτό, και καλεί τα κράτη 
μέλη να ενοποιήσουν περαιτέρω τα 
εθνικά δίκτυα IMI παρακολουθώντας 
συνεχώς την πρακτική τους λειτουργία 
και διασφαλίζοντας επαρκή κατάρτιση· 
υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη επιτυχία του 
IMI εξαρτάται από επαρκείς επενδύσεις 
σε κοινοτικό επίπεδο· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να καταρτίσει προς τούτο ένα 
πολυετές πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 72
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων που είναι 
επιφορτισμένες με τον έλεγχο των 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει προς τούτο ένα πολυετές 
πρόγραμμα·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων που είναι 
επιφορτισμένες με τον έλεγχο των 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει προς τούτο ένα πολυετές 
πρόγραμμα και να κινητοποιήσει όλα τα 
μέσα που κρίνονται αναγκαία για την 
καλή εφαρμογή του·

Or. fr

Τροπολογία 73
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
δυσχέρειες που προκύπτουν σε ορισμένα 
κράτη μέλη κατά την προσπάθεια 
ακριβούς προσδιορισμού του πεδίου 
εξαιρέσεων που προβλέπει η οδηγία, 
κυρίως εις ό,τι αφορά τις κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι 
οι εν λόγω υπηρεσίες αποκλείσθηκαν 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τις 
χαρακτηρίζουν και ότι απαιτούν ένα 
κοινοτικό τομεακό νομοθετικό πλαίσιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 
κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που 
προβλέπει η οδηγία, κυρίως εις ό,τι αφορά 
τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες· 
υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποκλείσθηκαν λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
που τις χαρακτηρίζουν και ότι απαιτούν 
ένα κοινοτικό τομεακό νομοθετικό 
πλαίσιο·

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 
κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που 
προβλέπει η οδηγία, κυρίως εις ό,τι αφορά 
τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
και ζητεί διευκρινίσεις όσον αφορά την 
έννοια της "ανάθεσης", η σημασία της 
οποίας αποδεικνύεται ασαφής και οδηγεί 
σε σύγχυση έναντι της έννοιας της 
εντολής στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων, καθώς και όσον αφορά τους 
πραγματικά αποκλειόμενους κοινωνικούς 
τομείς, ιδιαίτερα την παιδική μέριμνα και 
τη στήριξη των οικογενειών και των 
ατόμων· υπογραμμίζει κυρίως τις 
αβεβαιότητες που συνδέονται με την 
περιοριστική έννοια "οικογένειες και 
άτομα που έχουν προσωρινή ή μόνιμη 
ανάγκη φροντίδας"· υπενθυμίζει ότι οι εν 
λόγω υπηρεσίες αποκλείσθηκαν λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζουν, ότι 
στον εν λόγω τομέα είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητη η ύπαρξη νομικής ασφάλειας
και ότι ως εκ τούτου θα μπορούσε να 
αποδειχθεί αναγκαίο ένα κοινοτικό 
τομεακό νομοθετικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 75
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Hans-Peter 
Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 
κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων 

18. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η 
πλειονότητα των κρατών μελών δεν 
αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
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που προβλέπει η οδηγία, κυρίως εις ό,τι 
αφορά τις κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω
υπηρεσίες αποκλείσθηκαν λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζουν 
και ότι απαιτούν ένα κοινοτικό τομεακό 
νομοθετικό πλαίσιο·

υπηρεσίες όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής της· επισημαίνει ότι τις 
συζητήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη 
σχετικά με τις υπηρεσίες που 
αποκλείσθηκαν από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 
κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που 
προβλέπει η οδηγία, κυρίως εις ό,τι αφορά 
τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες· 
υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποκλείσθηκαν λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
που τις χαρακτηρίζουν και ότι απαιτούν 
ένα κοινοτικό τομεακό νομοθετικό 
πλαίσιο·

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 
κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που 
προβλέπει η οδηγία, κυρίως εις ό,τι αφορά 
τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες· 
υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποκλείσθηκαν λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
που τις χαρακτηρίζουν και ότι απαιτούν 
ένα κοινοτικό τομεακό νομοθετικό 
πλαίσιο, όπως μια οδηγία-πλαίσιο σχετικά 
με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 77
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 

18. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσχέρειες 
που προκύπτουν σε ορισμένα κράτη μέλη 
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κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που 
προβλέπει η οδηγία, κυρίως εις ό,τι αφορά 
τις κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες αποκλείσθηκαν λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων που τις χαρακτηρίζουν 
και ότι απαιτούν ένα κοινοτικό τομεακό 
νομοθετικό πλαίσιο·

κατά την προσπάθεια ακριβούς 
προσδιορισμού του πεδίου εξαιρέσεων που 
προβλέπει η οδηγία· πρέπει να 
δημιουργηθεί συνεπώς σαφήνεια και 
ασφάλεια του δικαίου σε όλους αυτούς 
τους τομείς· 

Or. de

Τροπολογία 78
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί να πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση των συνεπειών της 
συμπερίληψης των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τη 
λειτουργία και την ποιότητα των εν λόγω 
υπηρεσιών έναντι των προσδοκιών των 
πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 79
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. παρατηρεί ότι στην ανακοίνωσή της 
με τίτλο "Προς μία Πράξη για την ενιαία 
αγορά" η Επιτροπή αναλαμβάνει τη 
δέσμευση να προτείνει εντός του 2011 ένα 
σύνολο δράσεων σχετικά με τις υπηρεσίες 
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κοινής ωφέλειας· κρίνει ότι θα ήταν 
ευκταίο να ανταποκρίνονται οι εν λόγω 
προτάσεις στις διατάξεις του άρθρου 14 
της Συνθήκης σχετικά με την έγκριση 
ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αριθ. 26 περί 
επικουρικότητας στον τομέα των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας·

Or. fr

Τροπολογία 80
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. κρίνει ότι τα συμπληρωματικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, θα 
πρέπει να εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο 
της δρομολογηθείσας συζήτησης σχετικά 
με την Πράξη για την ενιαία αγορά·

19. κρίνει ότι τα πρόσθετα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, θα 
πρέπει να εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο 
της δρομολογηθείσας συζήτησης σχετικά 
με την Πράξη για την ενιαία αγορά·

Or. en


