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Τροπολογία 1
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ 1
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων,

Or. en

Τροπολογία 2
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δραστηριότητες που καλύπτονται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 
40% του ΑΕγχΠ και των θέσεων εργασίας 
της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δραστηριότητες που καλύπτονται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 
40% του ΑΕγχΠ και των θέσεων εργασίας 
της ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
οι εν λόγω δραστηριότητες 
αντιπροσωπεύουν επίσης ορισμένες από 
τις σημαντικότερες δυνατότητες 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας που παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες στην ΕΕ εξαιτίας των 
πολλών φραγμών που εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν τις συναλλαγές υπηρεσιών 
στην εσωτερική αγορά,

Or. lt

                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
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Τροπολογία 3
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
συνιστούν κινητήρια δύναμη για τις 
οικονομίες των κρατών μελών, 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας, 
οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία και η ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς θεωρείται, συνεπώς, 
ακόμα σημαντικότερη υπό το πρίσμα της 
υφιστάμενης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και 
προϋπόθεση για την ανάκαμψη,

Or. nl

Τροπολογία 4
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι 
δυσμενείς επιπτώσεις της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες στα κοινωνικά δικαιώματα με 
τη θέσπιση του επονομαζόμενου 
κανονισμού «Monti II»,

Or. en

Τροπολογία 5
Toine Manders
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι μια 
πρόκληση για τις διοικήσεις των κρατών 
μελών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μια 
ισχυρή βάση για την ανάπτυξη διοικητικής 
συνεργασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η 
έγκαιρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες είναι μια πρόκληση για 
τις διοικήσεις των κρατών μελών, είναι 
απαραίτητη και αποτελεί ταυτόχρονα μια 
ισχυρή βάση για την ανάπτυξη διοικητικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,

Or. nl

Τροπολογία 6
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την 
οδηγία για τις υπηρεσίες και αναγνωρίζει 
τη σημαντική εργασία που έχουν 
επιτελέσει η Επιτροπή και, πάνω απ’ όλα, 
τα κράτη μέλη·

1. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την 
οδηγία για τις υπηρεσίες και αναγνωρίζει 
τη σημαντική εργασία που έχουν 
επιτελέσει η Επιτροπή και, πάνω απ’ όλα, 
οι εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων·

Or. en

Τροπολογία 7
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία 2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία 
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αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ανάπτυξης και 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ανάπτυξης και 
αξιοπρεπούς απασχόλησης στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 8
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία 
αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ανάπτυξης και 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία 
αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ανάπτυξης και 
απασχόλησης στην Ευρώπη· επισημαίνει 
ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως όλες οι 
δυνατότητες της κοινής αγοράς 
υπηρεσιών, διότι, λόγω περιορισμών στις 
αγορές των κρατών μελών, μόνον ένα 
μικρό ποσοστό ΜΜΕ παρέχουν 
διασυνοριακές υπηρεσίες·

Or. lt

Τροπολογία 9
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία 
αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ανάπτυξης και
απασχόλησης στην Ευρώπη·

2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία 
αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ανάπτυξης,
απασχόλησης και καινοτομίας στην 
Ευρώπη, καθώς και για τη διατήρηση του 
ανταγωνιστικού ρόλου της Ευρώπης στη 
διεθνή σκηνή·

Or. nl
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Τροπολογία 10
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η πρώτη προτεραιότητα για 
τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών είναι η πλήρης εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες από όλα τα 
κράτη μέλη και η δημιουργία πλήρως 
λειτουργικών κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης·

3. θεωρεί ότι η πρώτη προτεραιότητα για 
τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών είναι η πλήρης εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες από όλα τα 
κράτη μέλη και η δημιουργία πλήρως 
λειτουργικών κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
εξεταστεί ενδεχομένως η παροχή των 
πληροφοριών από τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης τόσο στην αγγλική όσο και 
στην τοπική γλώσσα, προς όφελος των 
παρόχων, αλλά και των χρηστών 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη, καθώς 
και η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής 
υπογραφής από τους παρόχους και τους 
χρήστες υπηρεσιών·

Or. nl

Τροπολογία 11
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης επιτρέπει στις διοικήσεις 
των κρατών μελών να γνωριστούν μεταξύ 
τους και οδηγεί στη διαμόρφωση μιας 
βάσης ανθρώπινης εμπιστοσύνης, η 
οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για μια 
επιτυχή εσωτερική αγορά·

Or. de
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Τροπολογία 12
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. παρατηρεί, εντούτοις, ότι η 
διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης 
ενδέχεται να είναι επαχθής, χρονοβόρα 
και δαπανηρή, και ότι οι πίνακες 
συσχετισμού είναι, συνεπώς, απολύτως 
αναγκαίοι για τη μεταφορά της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 13
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την άποψη ότι οι
καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες σε ορισμένα κράτη μέλη 
είχαν επιπτώσεις στη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

7. αποδοκιμάζει τις καθυστερήσεις στην 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε 
ορισμένα κράτη μέλη και θεωρεί ότι έχουν
επιπτώσεις στη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

Or. nl

Τροπολογία 14
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. φρονεί ότι, παρόλο που το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης συνιστούσε 
πρόκληση, συνέβαλε στη διατήρηση 
δυναμικού ρυθμού μετά την εφαρμογή 
της οδηγίας, και αποτέλεσε χρήσιμη 
πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
πρόσφατων πρακτικών εφαρμογής 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 15
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα 
εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί 
σε κάθε κράτος μέλος· σημειώνει ότι η 
διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές 
πολιτικής τους·

8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα 
εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί 
σε κάθε κράτος μέλος· σημειώνει ότι η 
διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές 
πολιτικής τους και διευκόλυνε την 
προαγωγή βέλτιστων ρυθμιστικών 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 16
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα 
εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί 
σε κάθε κράτος μέλος· σημειώνει ότι η 
διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές 
πολιτικής τους·

8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα 
εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί 
σε κάθε κράτος μέλος· σημειώνει ότι η 
διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές 
πολιτικής τους· καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να ξεκινήσουν διάλογο 
σχετικά με το ποια εμπόδια πρέπει να 
επιτρέπονται και ποια όχι·

Or. nl

Τροπολογία 17
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα 
εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί 
σε κάθε κράτος μέλος· σημειώνει ότι η 
διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές 
πολιτικής τους·

8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης οδήγησε στην επίτευξη 
διαφανών αποτελεσμάτων σχετικά με τη 
μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
απλοποίησε τον προσδιορισμό και την 
προαγωγή ορθών ρυθμιστικών 
πρακτικών και επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα 
εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί 
σε κάθε κράτος μέλος· σημειώνει ότι η 
διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να λάβουν σχόλια και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές 
πολιτικής τους·

Or. lt
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Τροπολογία 18
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης ήταν καίριας σημασίας για 
την αποσαφήνιση ορισμένων 
διφορούμενων καταστάσεων που 
εξακολουθούν να επικρατούν στο πλαίσιο 
της παροχής υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως η 
αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και οι 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους παρόχους 
διασυνοριακών υπηρεσιών· επισημαίνει 
ότι συνέβαλε εντέλει στην εκτίμηση 
σχετικά με το κατά πόσον τα μέτρα 
εφαρμογής που έχουν εγκριθεί σε κάθε 
κράτος μέλος υλοποιούνται ή όχι 
σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 19
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης ήταν 
περιορισμένη· αναγνωρίζει ότι ένας 
συγκεκριμένος βαθμός εμπιστευτικότητας 
αποτέλεσε σημαντική προϋπόθεση για τη 
δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ των κρατών μελών· ωστόσο, 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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δεν παρέχονταν τακτικά πληροφορίες και 
σχόλια σχετικά με τη διαδικασία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. de

Τροπολογία 20
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει, από την άλλη πλευρά, 
ότι η αμοιβαία αξιολόγηση δεν είχε 
μείζονα αντίκτυπο στην εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι 
οι περισσότερες νομοθετικές 
προσαρμογές είχαν ήδη πραγματοποιηθεί 
κατά την έναρξη της διαδικασίας 
αμοιβαίας αξιολόγησης·

Or. fr

Τροπολογία 21
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης αποδείχθηκε αξιόλογη 
πρακτική και μοναδική ευκαιρία για την 
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και 
καλύτερης κατανόησης μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 22
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
προτείνει ένα σύνολο δράσεων που θα 
βασιστούν στη δυναμική που 
δημιουργήθηκε κατά τα στάδια της 
εφαρμογής και της αμοιβαίας αξιολόγησης·

13. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για 
τις υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό μέσο 
για τον προσδιορισμό περαιτέρω 
πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών· επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο δράσεων 
που θα βασιστούν στη δυναμική που 
δημιουργήθηκε κατά τα στάδια της 
εφαρμογής και της αμοιβαίας αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 23
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί 
ενήμερο το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία 
και τα αποτελέσματα του διαλόγου που 
διεξάγεται με τα κράτη μέλη σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
περαιτέρω μέτρα επιβολής όπου κρίνεται 
απαραίτητο·

14. προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί 
ενήμερο το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία 
και τα αποτελέσματα του διαλόγου που 
διεξάγεται με τα κράτη μέλη σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
περαιτέρω μέτρα επιβολής όπου κρίνεται 
απαραίτητο· τονίζει την ανάγκη να 
περιοριστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο 
διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος 
που συνεπάγεται η εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες, ειδικότερα για τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες 
αρχές·

Or. fr
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Τροπολογία 24
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί
ενήμερο το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία 
και τα αποτελέσματα του διαλόγου που 
διεξάγεται με τα κράτη μέλη σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
περαιτέρω μέτρα επιβολής όπου κρίνεται 
απαραίτητο·

14. προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί 
ενήμερο το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία 
και τα αποτελέσματα του διαλόγου που 
διεξάγεται με τα κράτη μέλη σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και ζητεί να πληροφορηθεί εάν 
το Κοινοβούλιο θα μπορούσε, εφόσον 
ενδείκνυται, να αποστέλλει παρατηρητές 
για την παρακολούθηση (χωρίς την 
άσκηση καμίας επιρροής) των 
συζητήσεων μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών, χάριν διαφάνειας και 
προκειμένου να τηρείται το ίδιο ενήμερο· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω 
μέτρα επιβολής όπου κρίνεται απαραίτητο·

Or. nl

Τροπολογία 25
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της·

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της· 
διατυπώνει, ωστόσο, την άποψη ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει 
επίσης μια εκτίμηση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, όσον αφορά την κοινωνική 
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συνοχή, τα εργασιακά δικαιώματα και τις 
κοινωνικές ασφαλίσεις των εργαζομένων 
στον κλάδο των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της·

15. αναμένει την ανακοινωθείσα
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς και των 
επιπτώσεών της στη λειτουργία της 
αγοράς υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα 
πορίσματά της μόλις αυτά καταστούν 
διαθέσιμα·

Or. en

Τροπολογία 27
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της·

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της· εκφράζει 
την επιθυμία η εν λόγω εκτίμηση να 
επιτρέψει τη μέτρηση του πραγματικού 
αντικτύπου της οδηγίας στον τομέα της 
οικονομικής δραστηριότητας και των 
επιπτώσεών της στην απασχόληση, όσον 
αφορά τόσο τις ποσοτικές της πτυχές 
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(δημιουργία και απώλεια θέσεων 
εργασίας) όσο και τις ποιοτικές της 
πτυχές (ποιότητα των θέσεων εργασίας, 
συνθήκες εργασίας)·

Or. fr

Τροπολογία 28
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της·

15. είναι της άποψης ότι η ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες μπορεί να είναι 
ολιστική μόνον εφόσον πλαισιώνεται από 
μια κοινωνική και περιβαλλοντική 
εκτίμηση· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ανάλογα 
πορίσματα·

Or. en

Τροπολογία 29
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα πορίσματά της·

15. αναμένει την ανακοινωθείσα 
οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει μέγιστη 
διαφάνεια όσον αφορά τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που επιλέγονται για τη 
διενέργεια αυτής της εκτίμησης, καθώς 
και τη στενή σύνδεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τις εν λόγω επιλογές· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο 
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Κοινοβούλιο τα πορίσματά της·

Or. en

Τροπολογία 30
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την πρωτοβουλία του 
έλεγχου επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς 
και ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη άσκηση 
θα βελτιώσει σημαντικά την πρακτική 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
εφαρμόζονται και αλληλεπιδρούν 
επιτόπου· θεωρεί ότι η άσκηση του
ελέγχου επιδόσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την 
προοπτική των χρηστών της ενιαίας 
αγοράς·

16. επικροτεί την πρωτοβουλία του 
έλεγχου επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς 
και ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη άσκηση 
θα βελτιώσει σημαντικά την πρακτική 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
εφαρμόζονται και αλληλεπιδρούν 
επιτόπου· θεωρεί ότι η άσκηση του 
ελέγχου επιδόσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την 
προοπτική των χρηστών της ενιαίας 
αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
πρωτοβουλία του ελέγχου επιδόσεων, 
αναπτύσσοντας από κοινού τη 
μεθοδολογία και μια εμπεριστατωμένη 
δέσμη στόχων που θα εστιάζονται στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί την πρωτοβουλία του 
έλεγχου επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς 

16. επικροτεί την πρωτοβουλία του 
έλεγχου επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς 
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και ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη άσκηση 
θα βελτιώσει σημαντικά την πρακτική 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
εφαρμόζονται και αλληλεπιδρούν 
επιτόπου· θεωρεί ότι η άσκηση του 
ελέγχου επιδόσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την 
προοπτική των χρηστών της ενιαίας 
αγοράς·

και ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη άσκηση 
θα βελτιώσει σημαντικά την πρακτική 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
εφαρμόζονται και αλληλεπιδρούν 
επιτόπου· θεωρεί ότι η άσκηση του 
ελέγχου επιδόσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο την προοπτική των χρηστών της 
ενιαίας αγοράς όσο και τις συνέπειες για 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον 
και τα κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 32
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει τα πορίσματα και τα 
σχέδια της Επιτροπής να αξιολογήσει 
περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με 
τον περιορισμό της πρόσβασης σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένους πάροχους υπηρεσιών, τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
κεφαλαίου, και τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις·

17. αναγνωρίζει τα πορίσματα και τα 
σχέδια της Επιτροπής να αξιολογήσει 
περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με 
τον περιορισμό της πρόσβασης σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένους πάροχους υπηρεσιών, τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
κεφαλαίου, και τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις· ζητεί να διενεργηθεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων της υπαγωγής 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, όσον αφορά τη 
λειτουργία και την ποιότητα των εν λόγω 
υπηρεσιών σε σχέση με τις προσδοκίες 
των πολιτών·

Or. fr



AM\874112EL.doc 19/32 PE469.896v01-00

EL

Τροπολογία 33
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει τα πορίσματα και τα 
σχέδια της Επιτροπής να αξιολογήσει 
περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με 
τον περιορισμό της πρόσβασης σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένους πάροχους υπηρεσιών, τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
κεφαλαίου, και τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις·

17. αναγνωρίζει τα πορίσματα και τα 
σχέδια της Επιτροπής να αξιολογήσει 
περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με 
τον περιορισμό της πρόσβασης σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένους πάροχους υπηρεσιών, τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
κεφαλαίου, και τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν είχε αναληφθεί νωρίτερα καμία 
απολύτως δράση σε τομείς στους οποίους 
ήταν από μακρού γνωστή η ύπαρξη 
προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 34
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν έχει προβλέψει 
κριτήρια σχετικά με την επιλογή 
συγκεριμένων ειδών απαιτήσεων για 
στοχοθετημένες δράσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τους λόγους για 
τους οποίους τα άλλα είδη απαιτήσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 15 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, όπως ο 
ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων και 
οι υποχρεωτικές ελάχιστες ή ανώτερες 
τιμές, θεωρήθηκαν λιγότερο σημαντικά 
από τα είδη των απαιτήσεων που 
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απομονώνονται στην ανακοίνωσή της·

Or. en

Τροπολογία 35
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς 
και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς 
και επαγγέλματα που έχουν ως κορυφαία 
προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή, τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς 
και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών, σε πλήρη συμμόρφωση με το 
άρθρο 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες· 
ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις εργασίες της σε τομείς και επαγγέλματα 
με υψηλές δυνατότητες διασυνοριακής 
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παροχής υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 37
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς 
και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· επιθυμεί, ωστόσο, να λάβει 
υπόψη η Επιτροπή τις δυσκολίες που 
ενδέχεται να προκαλέσει η κατάργηση 
ορισμένων απαιτήσεων ως προς την 
ικανότητα των δημοσίων αρχών να 
ρυθμίζουν αποτελεσματικά την παροχή 
υπηρεσιών στην επικράτεία τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις 
εργασίες της σε τομείς και επαγγέλματα με 
υψηλές δυνατότητες διασυνοριακής 
παροχής υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 38
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
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υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς 
και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις 
εργασίες της σε τομείς και επαγγέλματα με 
δυνατότητες διασυνοριακής παροχής 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 39
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει 
τις στοχοθετημένες δράσεις της στις 
απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση 
θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς 
και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

18. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να 
παρουσιάσει δεδομένα ποσοτικής 
μέτρησης των επιπτώσεων που έχουν οι 
διάφορες εναπομείνασες απαιτήσεις των 
οποίων τυχόν κατάργηση θα μπορούσε να 
βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή 
να δώσει προτεραιότητα στις 
στοχοθετημένες δράσεις της για την 
κατάργηση αυτών των απαιτήσεων που 
θα μπορούσαν να προσδώσουν το 
υψηλότερο επίπεδο προστιθέμενης αξίας 
στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή 
να επικεντρώσει τη δράση της σε τομείς 
και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες 
ανάπτυξης για τη διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 40
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
και να εντείνει τη συνεργασία της με 
καθένα από τα επιμέρους κράτη μέλη 
ξεχωριστά, ούτως ώστε να επιτευχθεί η 
πλήρης και ορθή μεταφορά και εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. lt

Τροπολογία 41
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. εκτιμά ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται πολλοί εθνικοί φραγμοί, οι 
οποίοι επιβραδύνουν ειδικότερα την 
ανάπτυξη των επαγγελματικών 
επιχειρήσεων στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέες 
και οι εναπομείνασες απαιτήσεις είναι 
αναγκαίες, αναλογικές και δεν εισάγουν 
διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί πιο ενεργά με τα κράτη μέλη 
ώστε να εξασφαλισθεί η στενή 
παρακολούθηση και η δέουσα 
κοινοποίηση των συναφών εθνικών 
νομοθετικών μέτρων που αφορούν την 
εφαρμογή του άρθρου 15 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 42
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί 
περαιτέρω για να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί 
περαιτέρω για να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16·

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 44
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί 
περαιτέρω για να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16·

19. προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί 
περαιτέρω για να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16, καθώς 
και τον αποκλεισμό της ερμηνείας της 
υπό την έννοια της δυνατότητας 
εφαρμογής της αρχής της χώρας 
προέλευσης·



AM\874112EL.doc 25/32 PE469.896v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 45
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί 
περαιτέρω για να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16·

19. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν στενότερα για να 
διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή, στα 
κράτη μέλη, της ρήτρας για την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει μια διεξοδική 
εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης 
όσον αφορά την παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των λόγων στους 
οποίους οφείλεται το μέτριο ποσοστό 
ανάπτυξης που παρουσιάζει ο 
συγκεκριμένος τομέας, καθώς και μια 
λεπτομερή επισκόπηση της 
αποτελεσματικότητας των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 46
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί η συνεκτική εφαρμογή των 
διαφόρων νομοθετικών πράξεων που 
είναι καίριας σημασίας για τις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών·
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Or. en

Τροπολογία 47
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πλήρη και ενδεδειγμένη 
εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες που δεν συμπεριλήφθηκαν 
στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, 
όπως τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την αυστηρή επιβολή των 
συναφών διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 48
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη 
χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπου κρίνεται 
απαραίτητο· πιστεύει ότι η αμοιβαία 
αξιολόγηση έχει αποδειχθεί καινοτόμος 
και χρήσιμη και πρέπει να θεωρείται μέσο 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς·

21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη 
χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπου κρίνεται 
απαραίτητο· πιστεύει ότι η αμοιβαία 
αξιολόγηση έχει αποδειχθεί καινοτόμος 
και χρήσιμη και θα μπορούσε να θεωρηθεί 
μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 49
Pascal Canfin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη 
χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπου κρίνεται 
απαραίτητο· πιστεύει ότι η αμοιβαία 
αξιολόγηση έχει αποδειχθεί καινοτόμος 
και χρήσιμη και πρέπει να θεωρείται 
μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς·

21. θεωρεί ότι, μέχρι στιγμής, ο 
απολογισμός της χρήσης της αμοιβαίας 
αξιολόγησης παρουσιάζει συγκεχυμένη 
εικόνα, και ότι κρίνεται σκόπιμο να 
διασφαλισθεί ότι η ενδεχόμενη επέκτασή 
της σε άλλους τομείς πολιτικής δεν θα 
αυξήσει τον γραφειοκρατικό φόρτο των 
δημοσίων αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 50
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη 
χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπου κρίνεται 
απαραίτητο· πιστεύει ότι η αμοιβαία 
αξιολόγηση έχει αποδειχθεί καινοτόμος 
και χρήσιμη και πρέπει να θεωρείται μέσο 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς·

21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη 
χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε 
άλλους τομείς πολιτικής, όπου κρίνεται 
απαραίτητο· πιστεύει ότι η αμοιβαία 
αξιολόγηση έχει αποδειχθεί καινοτόμος 
και χρήσιμη και πρέπει να θεωρείται μέσο 
για τη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην ποιότητα της νομικής 
βάσης, στον εντοπισμό των υφιστάμενων 
προβλημάτων και στη χρήση 
δοκιμασμένων διαδικασιών·

Or. lt

Τροπολογία 51
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. συνιστά, επομένως, να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο της «ήπιας» αμοιβαίας 
αξιολόγησης και της θέσπισής της, 
εφόσον ενδείκνυται, για την αμοιβαία 
αξιολόγηση τομέων πολιτικής που 
καλύπτονται από «οριζόντιες» οδηγίες, 
δυνάμει των οποίων τα κράτη μέλη έχουν 
διατηρήσει σημαντικό περιθώριο 
ελιγμών, με στόχο τη δημιουργία 
περισσότερο εναρμονισμένης νομοθεσίας, 
τη βελτίωση των σχέσεων και της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 
κρατών μελών και την αποφυγή 
«κανονιστικού υπερθεματισμού» («gold 
plating»)·

Or. nl

Τροπολογία 52
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά τη χρήση της αμοιβαίας 
αξιολόγησης ως «ευέλικτου μέσου» κατά 
περίπτωση· συνιστά να προταθεί το μέσο 
για τις οδηγίες «οριζόντιου» χαρακτήρα 
που συνεπάγονται πολλά μέτρα μεταφοράς 
και παρέχουν ευρύ περιθώριο διακριτικής 
ευχέρειας στα κράτη μέλη· συνιστά 
περαιτέρω τη στοχοθετημένη χρήση της 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την 
οποία μόνο καίριες διατάξεις μιας οδηγίας 
θα υποβάλλονται στη διαδικασία·

22. συνιστά τη χρήση της αμοιβαίας 
αξιολόγησης ως «ευέλικτου μέσου» κατά 
περίπτωση· συνιστά να προταθεί η 
συμπερίληψη του μέσου, με 
στοχοθετημένο τρόπο, σε επιλεγμένες
οδηγίες «οριζόντιου» χαρακτήρα που 
συνεπάγονται πολλά μέτρα μεταφοράς και 
παρέχουν ευρύ περιθώριο διακριτικής 
ευχέρειας στα κράτη μέλη· συνιστά 
περαιτέρω τη στοχοθετημένη χρήση της 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την 
οποία μόνο καίριες διατάξεις μιας οδηγίας 
θα υποβάλλονται στη διαδικασία·

Or. de
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Τροπολογία 53
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. τάσσεται υπέρ της επέκτασης της 
διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης σε 
άλλες πρωτοβουλίες της ενιαίας αγοράς· 
καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να 
καθορίσει με σαφήνεια τους στόχους και 
τα επιθυμητά αποτελέσματα της 
αμοιβαίας αξιολόγησης προτού προτείνει 
τη διενέργεια αμοιβαίας αξιολόγησης και 
για άλλες οδηγίες, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η διαδικασία δεν 
επιβάλλει άσκοπες επιβαρύνσεις στις 
αρχές αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 54
Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» 
πρέπει να παραμείνουν το βασικό στοιχείο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· 
θεωρεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω ως διαδικασία 
ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και 
εκμάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικής·

23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» 
πρέπει να παραμείνουν το βασικό στοιχείο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· 
θεωρεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω ως διαδικασία 
ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και 
εκμάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικής· 
είναι της άποψης ότι η σύνθεση των εν 
λόγω ομάδων πρέπει να αντικατοπτρίζει 
πάντα τις προσδοκίες των κρατών μελών 
και τις δυνητικές επιπτώσεις στην ενιαία 
αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 55
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» 
πρέπει να παραμείνουν το βασικό στοιχείο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· 
θεωρεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω ως διαδικασία 
ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και 
εκμάθησης του τρόπου χάραξης 
πολιτικής·

23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» 
πρέπει να παραμείνουν το κεντρικό
στοιχείο της διαδικασίας αμοιβαίας 
αξιολόγησης· φρονεί ότι η συμμετοχή ενός 
κατάλληλα στοχοθετημένου, αλλά 
περιορισμένου αριθμού εμπειρογνωμόνων 
στις «συζητήσεις σε ομάδες» δημιουργεί 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
επίτευξη αποδοτικών και απτών 
αποτελεσμάτων· θεωρεί ότι η αμοιβαία 
αξιολόγηση πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ως διαδικασία ανταλλαγής 
βέλτιστων πολιτικών και αποκόμισης 
εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών
στον τομέα της χάραξης πολιτικής, και ότι 
ο ρόλος της Επιτροπής θα μπορούσε να 
αποσαφηνιστεί υπό την έννοια της 
παροχής κατευθυντηρίων γραμμών και 
του συντονισμού της διαδικασίας, ιδίως 
κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω 
«συζητήσεων σε ομάδες»·

Or. en

Τροπολογία 56
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» 
πρέπει να παραμείνουν το βασικό στοιχείο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· 
θεωρεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει 

23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» 
πρέπει να παραμείνουν το βασικό στοιχείο 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης· 
θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
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να αναπτυχθεί περαιτέρω ως διαδικασία 
ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και 
εκμάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικής·

επαγγελματικές οργανώσεις καλούνται να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη 
διαδικασία μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω ως διαδικασία 
ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και 
εκμάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικής· 
ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις συμμετέχουν 
πιο ενεργά στο στάδιο της αμοιβαίας 
αξιολόγησης·

Or. lt

Τροπολογία 57
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη 
διαφάνεια μέσω περιοδικών εκθέσεων στα 
διάφορα στάδια της αμοιβαίας 
αξιολόγησης ώστε να τηρούνται ενήμερα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα βασικά 
πορίσματα των συνεδριάσεων των 
επιμέρους ομάδων και της ολομέλειας·

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 58
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη 
διαφάνεια μέσω περιοδικών εκθέσεων στα 

24. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη 
διαφάνεια ενημερώνοντας το Ευρωπαϊκό 
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διάφορα στάδια της αμοιβαίας 
αξιολόγησης ώστε να τηρούνται ενήμερα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα βασικά 
πορίσματα των συνεδριάσεων των 
επιμέρους ομάδων και της ολομέλειας·

Κοινοβούλιο για το περιεχόμενο και την 
πρόοδο των συζητήσεων μεταξύ των 
κρατών μελών και υποβάλλοντας 
περιοδικές εκθέσεις στα διάφορα στάδια 
της αμοιβαίας αξιολόγησης ώστε να 
τηρούνται ενήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη· καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιοποιήσει τα βασικά πορίσματα των 
συνεδριάσεων των επιμέρους ομάδων και 
της ολομέλειας·

Or. en


