
AM\878211EL.doc PE472.324v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2011/2024(INI)

22.9.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 145

Σχέδιο έκθεσης
Emma McClarkin
(PE469.992v01-00)

Εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/EK σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα
(2011/2024(INI))



PE472.324v02-00 2/81 AM\878211EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\878211EL.doc 3/81 PE472.324v02-00

EL

Τροπολογία 1
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
παρόχων υπηρεσιών (2008/2172(INI)),

Or. de

Τροπολογία 2
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
παρόχων υπηρεσιών (2008/2172(INI)),

Or. fr

Τροπολογία 3
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση 
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ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
παρόχων υπηρεσιών,

Or. de

Τροπολογία 4
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καλύτερος 
δυνατός σχεδιασμός του συστήματος για 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων συνιστά προϋπόθεση για να 
μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν πλήρως 
από τα οφέλη της ελεύθερης 
κυκλοφορίας·

Or. de

Τροπολογία 5
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα των επαγγελματιών 
αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη 
οικονομική ανάκαμψη·

Or. es

Τροπολογία 6
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. εκτιμώντας ότι θα πρέπει οι 
περισσότερες επαγγελματικές ομάδες να 
αποκτήσουν ευρωπαϊκή επαγγελματική 
κάρτα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κινητικότητα·

Or. de

Τροπολογία 7
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α γ. εκτιμώντας ότι η καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας 
μπορεί να οδηγήσει στην απλούστευση 
και επιτάχυνση της διαδικασίας για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 8
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας απαιτούν 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους 
κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια, απλούστευση και
ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων,
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Or. es

Τροπολογία 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 
τους βασικούς λόγους για τις δυσχέρειες 
στην αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων ή 
επαγγελματικών προσόντων είναι η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στα κριτήρια 
διαπίστευσης και τα ακαδημαϊκά 
πιστοποιητικά της χώρας καταγωγής· 
καθίσταται ως εκ τούτου επιτακτικό να 
καθοριστούν μέτρα για την αυτόματη 
αναγνώριση αίροντας τις προκαταλήψεις 
και τα τυπικά εθνικά εμπόδια στην 
αναγνώριση·

Or. en

Τροπολογία 10
Emma McClarkin, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 220 από τις 
υποθέσεις που εξετάστηκαν από το
SOLVIT το 2010 σχετίζονται με τα 
επαγγελματικά προσόντα, και ότι τα δύο 
τρίτα αυτών προέρχονταν από τέσσερα 
μόνο κράτη μέλη,

Or. en



AM\878211EL.doc 7/81 PE472.324v02-00

EL

Amendment 11
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων στο 
εσωτερικό της ΕΕ και το δικαίωμα της 
αναγνώρισης της αξίας και των 
επαγγελματικών προσόντων 
προϋποθέτουν τον περιορισμό των 
αόρατων φραγμών που υπάρχουν σήμερα 
και την άρση ορισμένων εθνικών 
κανόνων που εξακολουθούν να 
δημιουργούν δυσανάλογα κωλύματα στη 
χρήση του δικαιώματος για πρόσβαση σε 
θέσεις απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της 
εν λόγω οδηγίας έχουν ληφθεί από το
2007 περίπου 100.000 αποφάσεις σχετικά 
με την αναγνώριση, οι οποίες κατέστησαν 
δυνατή την κινητικότητα 85.000 
επαγγελματιών1,
__________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Αξιολόγηση της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα», 
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2011

Or. en
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Τροπολογία 13
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαγγελματίες υγείας παρουσιάζουν την 
περισσότερη κινητικότητα από όλα τα 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
στην ΕΕ, καθώς η αναγνώριση έχει δοθεί 
σε περίπου 57.000 γιατρούς, νοσοκόμους, 
οδοντίατρους, φαρμακοποιούς, μαίες και 
κτηνίατρους ανάμεσα στο 2007 και το
2010,

Or. en

Τροπολογία 14
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για 
την Ενιαία Αγορά τόνισε το γεγονός ότι ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων είναι καίριο στοιχείο για την 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για 
την Ενιαία Αγορά τόνισε το γεγονός ότι ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων είναι καίριο στοιχείο για την 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και 
την αύξηση της εμπιστοσύνης των 
επαγγελματιών και των πολιτών,

Or. fr

Τροπολογία 15
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop), η ζήτηση για 
εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση 
αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 16 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από σήμερα έως και 
το 2020,

Or. en

Τροπολογία 16
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η διεργασία αναγνώρισης 
μέσω του γενικού συστήματος και του 
αυτόματου συστήματος που βασίζεται 
στην επαγγελματική πείρα είναι 
υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα 
τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για
τους επαγγελματίες·

1. τονίζει ότι η διεργασία αναγνώρισης 
μέσω του γενικού συστήματος και του 
αυτόματου συστήματος που βασίζεται 
στην επαγγελματική πείρα είναι 
υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα 
τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για
όσους ασκούν ορισμένα επαγγέλματα·

Or. it

Τροπολογία 17
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η διεργασία αναγνώρισης 1. τονίζει ότι η διεργασία αναγνώρισης 



PE472.324v02-00 10/81 AM\878211EL.doc

EL

μέσω του γενικού συστήματος και του 
αυτόματου συστήματος που βασίζεται 
στην επαγγελματική πείρα είναι 
υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα 
τόσο για τις αρμόδιες αρχές και οι
επαγγελματίες·

μέσω του γενικού συστήματος και του 
αυτόματου συστήματος που βασίζεται 
στην επαγγελματική πείρα είναι 
υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα 
τόσο για τις αρμόδιες αρχές οσο και για 
τους επαγγελματίες· παράλληλα εκφράζει 
τη λύπη του που σε αρκετά κράτη-μέλη 
δεν υπάρχει συγκροτημένο σύστημα (με 
μεθοδολογία, εργαλεία, φορείς 
πιστοποίησης κλπ.) αναγνώρισης και 
πιστοποίησης της επαγγελματικής 
εμπειρίας καθώς επίσης και που αρκετά 
κράτη-μέλη δεν διαθέτουν σύστημα 
πιστοποίησης προσόντων προερχόμενο 
από τη μη τυπική μάθηση·

Or. el

Τροπολογία 18
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει 
σε επίπεδο αρμοδίων αρχών 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ή 
μεθόδους, προκειμένου τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κοινές 
διαδικασίες πιστοποίησης και 
αναγνώρισης προσόντων σχετικά με την 
αναγνώριση της επαγγελματικής 
εμπειρίας και της μη τυπικής μάθησης· 
σημειώνει ότι με αυτό τον τρόπο τα 
κράτη μέλη που διαθέτουν συστήματα θα 
τα καταστήσουν λιγότερο 
γραφειοκρατικά, περίπλοκα και 
χρονοβόρα ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη 
που δεν διαθέτουν συστήματα θα τα 
σχεδιάσουν αποτελεσματικά εξ αρχής·

Or. el
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Τροπολογία 19
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. επαναλαμβάνει ότι προκειμένου να 
μειώσει η ΕΕ την άνιση υλοποίηση και 
εφαρμογή της οδηγίας 2005/35/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει το κάθε 
κράτος μέλος να δείχνει περισσότερη 
εμπιστοσύνη και πίστη στα συστήματα 
των άλλων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 20
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να 
χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των 
βάσεων δεδομένων και των online 
διαδικασιών καταχώρισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προθεσμίες 
που καθορίζονται δυνάμει του γενικού 
συστήματος αναγνώρισης και ότι 
πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση και τη διαφάνεια της λήψης 
αποφάσεων για τους επαγγελματίες·

2. καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να 
χρησιμοποιούν κατά προτίμηση τις 
σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένων των βάσεων 
δεδομένων και των online διαδικασιών 
καταχώρισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προθεσμίες 
που καθορίζονται δυνάμει του γενικού 
συστήματος αναγνώρισης και ότι 
πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση και τη διαφάνεια της λήψης 
αποφάσεων για τους επαγγελματίες·

Or. it
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Τροπολογία 21
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να 
χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των 
βάσεων δεδομένων και των online 
διαδικασιών καταχώρισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προθεσμίες 
που καθορίζονται δυνάμει του γενικού 
συστήματος αναγνώρισης και ότι 
πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση και τη διαφάνεια της λήψης 
αποφάσεων για τους επαγγελματίες·

2. καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να 
χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των 
βάσεων δεδομένων και των online 
διαδικασιών καταχώρισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προθεσμίες 
που καθορίζονται δυνάμει του γενικού 
συστήματος αναγνώρισης και ότι 
πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενημέρωση και τη γνώση των 
διαδικασιών·

Or. fr

Τροπολογία 22
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. ζητεί οι αρμόδιες αρχές να 
υποχρεούνται να παρέχουν 
επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας 
σε όλες τις λοιπές αρμόδιες αρχές που 
αφορούν το εκάστοτε επάγγελμα·

Or. en

Τροπολογία 23
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις 
αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να
ενοποιήσουν τις διάφορες πηγές 
πληροφοριών που διατίθενται σήμερα 
στους επαγγελματίες - περιλαμβανομένων 
των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ), του 
SOLVIT, και των επαγγελματικών φορέων 
- με τη δημιουργία προσβάσιμης 
διαδικτυακής πύλης, η οποία θα παρέχει 
σχετικές και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τη διεργασία 
αναγνώρισης, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών διοικητικής φύσεως για τις 
αρμόδιες αρχές και τα έγγραφα που θα 
πρέπει να υποβληθούν από τους 
επαγγελματίες, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν αναγνώριση των 
προσόντων τους·

3. ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει
και να ενοποιήσει τις διάφορες πηγές 
πληροφοριών που διατίθενται σήμερα 
στους επαγγελματίες - περιλαμβανομένων 
των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ), του 
SOLVIT, και των επαγγελματικών φορέων 
- και να δημιουργήσει προσβάσιμη 
διαδικτυακή πύλη, η οποία θα παρέχει 
σχετικές και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τη διεργασία 
αναγνώρισης, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών διοικητικής φύσεως για τις 
αρμόδιες αρχές και τα έγγραφα που θα 
πρέπει να υποβληθούν από τους 
επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 24
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες 
αρχές και την Επιτροπή να ενοποιήσουν τις 
διάφορες πηγές πληροφοριών που 
διατίθενται σήμερα στους επαγγελματίες -
περιλαμβανομένων των Εθνικών Σημείων 
Επαφής (ΕΣΕ), του SOLVIT, και των 
επαγγελματικών φορέων - με τη 
δημιουργία προσβάσιμης διαδικτυακής 
πύλης, η οποία θα παρέχει σχετικές και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη 
διεργασία αναγνώρισης, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών 

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες 
αρχές και την Επιτροπή να ενοποιήσουν τις 
διάφορες πηγές πληροφοριών που 
διατίθενται σήμερα όσον αφορά ζητήματα 
σχετικά με την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων -
περιλαμβανομένων των Εθνικών Σημείων 
Επαφής (ΕΣΕ), σε ενιαία σημεία επαφής 
σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες, 
τα οποία για πολλούς επαγγελματικούς 
κλάδους ήδη παρέχουν μια κεντρική 
διαδικτυακή πύλη που αφορά θέματα 
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διοικητικής φύσεως για τις αρμόδιες 
αρχές και τα έγγραφα που θα πρέπει να 
υποβληθούν από τους επαγγελματίες, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν 
αναγνώριση των προσόντων τους·

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 25
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες 
αρχές και την Επιτροπή να ενοποιήσουν τις 
διάφορες πηγές πληροφοριών που 
διατίθενται σήμερα στους επαγγελματίες -
περιλαμβανομένων των Εθνικών Σημείων 
Επαφής (ΕΣΕ), του SOLVIT, και των 
επαγγελματικών φορέων - με τη 
δημιουργία προσβάσιμης διαδικτυακής 
πύλης, η οποία θα παρέχει σχετικές και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη 
διεργασία αναγνώρισης, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών 
διοικητικής φύσεως για τις αρμόδιες αρχές 
και τα έγγραφα που θα πρέπει να 
υποβληθούν από τους επαγγελματίες, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν αναγνώριση 
των προσόντων τους·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες 
αρχές και την Επιτροπή να ενοποιήσουν τις 
διάφορες πηγές πληροφοριών που 
διατίθενται σήμερα στους επαγγελματίες -
περιλαμβανομένων των Εθνικών Σημείων 
Επαφής (ΕΣΕ), του SOLVIT, και των 
επαγγελματικών φορέων - με τη 
δημιουργία προσβάσιμης διαδικτυακής 
πύλης, η οποία θα παρέχει επίσης έναν 
κεντρικό αριθμό  τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, μέσω της οποίας οι 
επαγγελματίες θα έχουν πρόσβαση στην 
γλώσσα τους σε σχετικές και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη 
διεργασία αναγνώρισης, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών 
διοικητικής φύσεως για τις αρμόδιες αρχές 
και τα έγγραφα που θα πρέπει να 
υποβληθούν από τους επαγγελματίες, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν αναγνώριση 
των προσόντων τους·

Or. nl

Τροπολογία 26
Emma McClarkin, Constance Le Grip
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν περισσότερο την 
κινητικότητα ανάμεσα στους 
επαγγελματίες· θεωρεί ότι ο σχετικά 
μικρός αριθμός επαγγελματιών με υψηλή 
κινητικότητα είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικός και συνιστά να χαραχτούν 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος· υπογραμμίζει το 
αποτέλεσμα της πρόσφατης έρευνας του 
ευρωβαρομέτρου σύμφωνα με την οποία 
περισσότερο από το 50% των νέων στην 
Ευρώπη είναι διατεθειμένο ή επιθυμεί να 
εργαστεί στο εξωτερικό1·
__________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Έκτακτο 
Ευρωβαρόμετρο, «Νεολαία σε κίνηση: 
αναλυτική έκθεση», Μάιος 2011

Or. en

Τροπολογία 27
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν σύγκριση των 
ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης και 
να προβούν σε τακτικότερες ανταλλαγές 
μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών με στόχο την 
προσέγγιση των ελαχίστων απαιτήσεων 
κατάρτισης·

Or. fr
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Τροπολογία 28
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει ωστόσο ότι η δικτυακή 
αυτή πύλη ενοποίησης των βάσεων 
πληροφοριών και δεδομένων θα 
μπορούσε να εμπλουτιστεί επιπλέον και 
με μια συνοπτική – περιληπτική 
διαδικασία πιστοποίησης που 
ακολουθείται σε κάθε κράτος μέλος, 
καθώς και με μια συνοπτική –
περιληπτική αποτύπωση του 
επαγγελματικού περιγράμματος ή
προτύπου στην οποία βασίστηκε η 
πιστοποίηση του προσόντος· σημειώνει 
ότι μια τέτοια δικτυακή πύλη θα είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη για τους πολίτες της 
ΕΕ, εργοδότες και εργαζόμενους καθώς 
προωθείται η άμεση πληροφόρηση, η 
διαφάνεια και η κινητικότητα·

Or. el

Τροπολογία 29
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις 
αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, 
ώστε να παρέχεται στους αιτούντες ή στα 
πρόσωπα που επηρεάζονται πλήρης 
εξήγηση σχετικά με τους λόγους που δεν 
αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ή η 
επαγγελματική τους εκπαίδευση·
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Or. es

Τροπολογία 30
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 β. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
τρόπους απλούστευσης της απόδειξης 
επαγγελματικής πείρας με βεβαίωση που 
θα μπορούσε επί παραδείγματι να χορηγεί 
μια αρμόδια αρχή ή οργανισμός του 
κράτους μέλους εντός του οποίου ο 
επαγγελματίας ασκεί το επάγγελμά του·

Or. fr

Τροπολογία 31
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, 
ειδικά τις διατάξεις που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια, και να 
υποβάλει τα συμπεράσματά της στο 
Κοινοβούλιο·

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών καθώς εκφράστηκαν 
πολλές ανησυχίες στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή το 20113·
υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες αρχές 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του καθεστώτος, στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνεπής 
προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση του 
προσωρινού και ευκαιριακού χαρακτήρα 
μιας υπηρεσίας και στις περιπτώσεις που 
είναι εξαιρετικά δύσκολη η επί τόπου 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
των πάροχων υπηρεσιών· καλεί την 
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Επιτροπή να αξιολογήσει τις ισχύουσες 
διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 
της οδηγίας, ειδικά τις διατάξεις που 
αφορούν τη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια, να παράσχει περεταίρω 
εξηγήσεις σχετικά με την υφιστάμενη 
νομολογία, και να υποβάλει τα 
συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο·
επιμένει ωστόσο ότι είναι αδύνατον να 
δοθεί ένας ορισμός κοινός για όλους και 
ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την 
επικουρικότητα για τα κράτη μέλη·
__________________
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με τον 
εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα: Σύνοψη των 
απαντήσεων» (Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου
2011)

Or. en

Τροπολογία 32
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την εφαρμογή του 
καθεστώτος και, ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις ισχύουσες 
διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 7
της οδηγίας, ειδικά τις διατάξεις που 
αφορούν τη δημόσια υγεία και την
ασφάλεια, και να υποβάλει τα 
συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο·

4. θεωρεί ότι τα μέτρα για τη βελτίωση
της προσωρινής κινητικότητας των 
επαγγελματιών θα πρέπει να αποτελούν 
βασική πτυχή της επικείμενης 
αναθεώρησης της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα· ζητεί μετ’ 
επιτάσεως οι πάροχοι υπηρεσιών που 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
αποκλειστικά σε καταναλωτές που 
συνοδεύουν σε άλλα κράτη μέλη, και οι 
οποίοι, ως εκ τούτου, δεν έχουν καμία 
επαφή με τους τοπικούς καταναλωτές του 
κράτους μέλους υποδοχής (π.χ. ξεναγοί, 
εκπαιδευτές, ιατρικό προσωπικό που 
συνοδεύει αθλητές), να εξαιρούνται από 
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την υποχρέωση προηγούμενης δήλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 7· υποστηρίζει ότι, 
στην περίπτωση όλων των άλλων 
υπηρεσιών που δεν αφορούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια, η υποβολή της 
δήλωση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική 
μόνο ανά τριετία·

Or. de

Τροπολογία 33
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, 
ειδικά τις διατάξεις που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια, και να 
υποβάλει τα συμπεράσματά της στο 
Κοινοβούλιο·

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, 
ειδικά τις διατάξεις που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια, καθώς
και τη δυνατότητα να συμπληρώνονται οι 
προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 7, 
παρ. 1 με το αίτημα παροχής όλων των 
πληροφοριών σχετικά με τις παροχές οι 
οποίες είναι χρήσιμες και αναγκαίες για 
την αξιολόγηση του προσωρινού και 
ευκαιριακού χαρακτήρα της παροχής της 
υπηρεσίας και με την υποβολή λευκού 
ποινικού μητρώου και να υποβάλει τα 
συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο·

Or. it

Τροπολογία 34
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, 
ειδικά τις διατάξεις που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια, και να 
υποβάλει τα συμπεράσματά της στο 
Κοινοβούλιο·

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, 
ειδικά τις διατάξεις που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια, και να 
υποβάλει τα συμπεράσματά της στο 
Κοινοβούλιο·ενώ υπενθυμίζει τη σημασία 
που έχει το αύστημα της εκ των 
προτέρων δήλωσης·

Or. fr

Τροπολογία 35
Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του καθεστώτος και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, 
ειδικά τις διατάξεις που αφορούν τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια, και να 
υποβάλει τα συμπεράσματά της στο 
Κοινοβούλιο·

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η
έννοια της προσωρινής και περιστασιακής 
παροχής υπηρεσιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να απαιτεί να περιλαμβάνεται 
στη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 
μια αναφορά σχετικά με τη συμμόρφωση 
προς τους μηχανισμούς παρακολούθησης 
των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται 
σοβαρό κίνδυνο για το κοινό, τους 
χρήστες και το περιβάλλον και οι οποίες 
επιφορτίζουν με βαριά ευθύνη τόσο τον 
επαγγελματία που τις σχεδιάζει όσο και 
τον φορέα υλοποίησης τους· υποστηρίζει 
ότι οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την εφαρμογή του 
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καθεστώτος και, ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις ισχύουσες 
διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 
της οδηγίας, ειδικά τις διατάξεις που 
αφορούν τη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια, και να υποβάλει τα 
συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο·

Or. es

Τροπολογία 36
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ο 
ορισμός της «νομοθετικά κατοχυρωμένης 
εκπαίδευσης» είναι πολύ στενός και ότι 
μπορεί να έχει αδικαιολόγητο αντίκτυπο 
στην προσωρινή κινητικότητα των 
επαγγελματιών· Θεωρεί ότι ο ορισμός θα
πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
εκπαίδευση επιτρέπει την άσκηση ενός 
επαγγέλματος στο κράτος μέλος 
καταγωγής·

Or. de

Τροπολογία 37
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. Επιμένει ότι το άρθρο 7 παράγραφος
4 της οδηγίας, που επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να διενεργούν εκ των προτέρων 
ελέγχους προσόντων για τα επαγγέλματα 
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που σχετίζονται με την υγεία και την 
ασφάλεια και τα οποία δεν καλύπτονται 
ήδη από την αυτόματη αναγνώριση, 
θεωρείται απαραίτητο από τη 
συντριπτική πλειονότητα των 
ενδιαφερομένων· υποστηρίζει, ωστόσο, 
ότι προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκρινίσουν ποια είναι τα επαγγέλματα 
που θεωρούν ότι έχουν επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα 
επέκτασης του καθεστώτος 
προηγούμενου ελέγχου για τους 
επαγγελματίες υγείας που ήδη 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση, προκειμένου να κλείσει 
οποιαδήποτε πιθανό κενό του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 38
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ζητεί από την Επιτροπή καταστήσει 
σαφές ότι η δήλωση για τους σκοπούς 
της περιστασιακής κινητικότητας θα 
πρέπει να ισχύει σε όλη την επικράτεια 
ενός κράτους μέλους και ότι οι αρμόδιες 
αρχές των διαφόρων περιοχών του ιδίου 
κράτους μέλους δεν πρέπει να επιτρέπεται 
να ζητούν χωριστές δηλώσεις από τον 
ίδιο επαγγελματία·

Or. en

Τροπολογία 39
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
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Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α καλεί εξάλλου την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα να 
συμπληρωθούν οι διατάξεις του άρθρου
5, παρ. 2, εδάφιο 2 της οδηγίας με τη 
θέσπιση μιας παραμέτρου αναφοράς για 
όλα τα επαγγέλματα ανάλογης με τον 
αριθμό των παροχών υπηρεσιών (ή 
εργασίμων ημερών) εκ μέρους των 
τοπικών επαγγελματιών του κράτους 
υποδοχής·

Or. it

Τροπολογία 40
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. υπογραμμίζει ότι το σύστημα 
δήλωσης και η απαίτηση επαγγελματικής 
πείρας δύο ετών δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις προσωρινής 
κινητικότητας, όπου ένας επαγγελματίας 
συνοδεύει καταναλωτές που διασχίζουν 
τα σύνορα· επισημαίνει ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι επαγγελματίες δεν 
έρχονται σε επαφή με τους εγχώριους 
καταναλωτές και, επομένως, δεν 
διακυβεύεται η προστασία των 
καταναλωτών· 

Or. en
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Τροπολογία 41
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή 
πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς 
διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν 
ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών, μπορούν να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο δυσανάλογο· ζητεί να αυξηθεί η 
διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για τους επαγγελματίες και να 
διενεργηθεί αξιολόγηση του κώδικα 
δεοντολογίας για να παρασχεθεί βοήθεια 
στις αρμόδιες αρχές·

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή 
πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς 
διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν 
ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών, μπορούν να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο δυσανάλογο· ζητεί να δίνονται 
περισσότερες διευκρινίσεις και να αυξηθεί 
η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων κατά την εφαρμογή 
αντισταθμιστικών μέτρων για τους 
επαγγελματίες και να διενεργηθεί 
αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας για 
να παρασχεθεί βοήθεια στις αρμόδιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 42
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή 
πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς 
διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν 
ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών, μπορούν να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο δυσανάλογο· ζητεί να αυξηθεί η 
διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή 
πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς 
διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν 
ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών, πρέπει να αναθεωρηθούν 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
καταλληλότητά τους και να επιλυθούν τα 
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αποφάσεων για τους επαγγελματίες και να 
διενεργηθεί αξιολόγηση του κώδικα 
δεοντολογίας για να παρασχεθεί βοήθεια 
στις αρμόδιες αρχές·

υφιστάμενα προβλήματα· ζητεί να αυξηθεί 
η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για τους επαγγελματίες και να 
διενεργηθεί αξιολόγηση του κώδικα 
δεοντολογίας για να παρασχεθεί βοήθεια 
στις αρμόδιες αρχές·

Or. es

Τροπολογία 43
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή 
πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς 
διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν 
ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών, μπορούν να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο δυσανάλογο· ζητεί να αυξηθεί η 
διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για τους επαγγελματίες και να 
διενεργηθεί αξιολόγηση του κώδικα 
δεοντολογίας για να παρασχεθεί βοήθεια 
στις αρμόδιες αρχές·

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα 
οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή 
πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς 
διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν 
ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών, μπορούν να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο δυσανάλογο· ζητεί να αυξηθεί η 
διαφάνεια  σε σχέση με τα πρωτόκολλα 
που αφορούν τις διαδικασίες 
αναγνώρισης για τους επαγγελματίες
κατόπιν αξιολόγησης της ιδιομορφίας του 
κάθε επαγγέλματος·

Or. it

Τροπολογία 44
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. ζητεί να καταρτιστούν μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των 
αντισταθμιστικών μέτρων, κατόπιν 
διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές, τους 
επαγγελματικούς φορείς, τα κράτη μέλη 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 45
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
την ενδεχόμενη μελλοντική περαιτέρω 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
αυτόματης αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 46
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι ο κώδικας συμπεριφοράς 
θα έπρεπε να διαδοθεί περισσότερο 
επιτρέποντας έτσι την καλύτερη
εφαρμογή της οδηγίας με την προώθηση 
μιας κοινής ερμηνείας των διατάξεων·

Or. fr
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Τροπολογία 47
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι η αρχή της μερικής 
πρόσβασης θεωρείται από την 
πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών 
ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί στην πράξη· 
ζητεί μια σε βάθος εξέταση της αρχής 
αυτής και των συνεπειών της·

Or. fr

Τροπολογία 48
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των εθνικών σημείων επαφής πρέπει να 
βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών 
όσο και μεταξύ των κρατών μελών·

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος, η 
ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του 
κάθε επαγγέλματος  και η συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των 
εθνικών σημείων επαφής πρέπει να 
βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών 
όσο και μεταξύ των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 49
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των εθνικών σημείων επαφής πρέπει να 
βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών 
όσο και μεταξύ των κρατών μελών·

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των εθνικών σημείων επαφής πρέπει να 
βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών 
όσο και μεταξύ των κρατών μελών·
πιστεύει ότι η ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ενισχύει την 
ανθρώπινη διάσταση της ενιαίας αγοράς·
Θεωρεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι 
παράγοντες της αγοράς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προέρχονται από επαγγελματικούς τομείς, 
επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, υπουργεία και δημόσιους 
φορείς για την απασχόληση, πρέπει να 
συμμετάσχουν σε ένα διαρθρωμένο 
διάλογο σχετικά με το πώς θα 
εξασφαλιστεί η καλύτερη επαγγελματική 
ένταξη των νέων, πώς θα προωθηθεί η 
δια βίου μάθηση και η τυπική/άτυπη 
κατάρτιση, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό τη 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού και 
διαφανούς συστήματος αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων, το οποίο να 
ισχύει σε όλη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 50
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των εθνικών σημείων επαφής πρέπει να 
βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών 
όσο και μεταξύ των κρατών μελών·

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και των εθνικών σημείων επαφής πρέπει να 
βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών 
όσο και μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
από την Επιτροπή να διευκολύνει τα 
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δίκτυα αρμόδιων αρχών και 
επαγγελματικών φορέων για τα 
περισσότερα επαγγέλματα που 
χαρακτηρίζονται από κινητικότητα, με 
σκοπό να γίνει ανταλλαγή γενικών 
πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές 
διαδικασίες και τις απαιτήσεις που 
αφορούν την εκπαίδευση, καθώς και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και να 
εξεταστούν δυνατότητες για στενότερη 
συνεργασία, όπως κοινές πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 51
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες 
αρχές, με την υποστήριξη της Επιτροπής, 
να πραγματοποιήσουν μελέτες με σκοπό 
την ταξινόμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
των αρμοδιοτήτων, των προσόντων και 
των επαγγελμάτων προκειμένου να 
εξεταστεί εάν οι τίτλοι και τα 
επαγγέλματα καλύπτουν τις ίδιες 
αρμοδιότητες και προσόντα στα διάφορα 
κράτη μέλη και να υπάρχει ένα 
ευρωπαϊκό εργαλείο ανάλυσης·

Or. fr

Τροπολογία 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια σαφή και διαφανή 
διαδικασία για την αναγνώριση των 
πτυχίων ή των επαγγελματικών 
προσόντων, με τρόπο που να εξασφαλίζει 
τον αποκλεισμό των ομάδων 
συμφερόντων, των εταιριών και των 
συνδικάτων από την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. es

Τροπολογία 53
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
σύμφωνα με τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις την ισχύουσα 
ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων για τα συστήματα 
αυτόματης αναγνώρισης που βασίζονται 
στην επαγγελματική πείρα και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης·

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
σύμφωνα με τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα κλαδικά 
επαγγέλματα, να επικαιροποιήσει την 
ισχύουσα ταξινόμηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 
επαγγελματική πείρα και να δημιουργήσει 
κάποιον απλό μηχανισμό για τη συνεχή 
επικαιροποίηση των ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 54
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
σύμφωνα με τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις την ισχύουσα 
ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων για τα συστήματα 
αυτόματης αναγνώρισης που βασίζονται 
στην επαγγελματική πείρα και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης·

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
σύμφωνα με τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις την ισχύουσα 
ταξινόμηση των οικονομικών  και 
υγειονομικών δραστηριοτήτων για τα 
συστήματα αυτόματης αναγνώρισης που 
βασίζονται στην επαγγελματική πείρα και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης
στηριζόμενη στις διαδικασίες της 
Μπολόνια και της Κοπεγχάγης·

Or. fr

Τροπολογία 55
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει
σύμφωνα με τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις την ισχύουσα 
ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων για τα συστήματα 
αυτόματης αναγνώρισης που βασίζονται 
στην επαγγελματική πείρα και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης·

7. καλεί την Επιτροπή να επαναφέρει τις 
δομές διαλόγου μεταξύ των 
ενδιαφερομένων προκειμένου να 
επικαιροποιεί όσο τακτικά χρειάζεται
σύμφωνα με τις επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις την ισχύουσα 
ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων για τα συστήματα 
αυτόματης αναγνώρισης που βασίζονται 
στην επαγγελματική πείρα και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 56
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. υποστηρίζει ότι η τρέχουσα 
διαδικασία κοινοποίησης νέων πτυχίων 
είναι υπερβολικά πολύπλοκη· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκολύνει την 
κοινοποίηση νέων πτυχίων και να 
επικαιροποιεί εγκαίρως το παράρτημα V 
της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 57
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επισημαίνει την ανάγκη 
επικαιροποίησης των ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης για τους 
σκοπούς της αυτόματης αναγνώρισης, 
έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την 
τρέχουσα επαγγελματική πρακτική· ζητεί 
από την Επιτροπή να υιοθετήσει στο 
θέμα αυτό μια προσέγγιση που να 
βασίζεται στις ικανότητες, ορίζοντας 
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, όχι 
μόνο ως προς τη διάρκειά τους, αλλά 
επίσης, όσον αφορά τα μαθησιακά 
αποτελέσματα· θεωρεί ότι οι 
επαγγελματικοί φορείς, οι αρμόδιες 
αρχές, καθώς και οργανώσεις 
καταναλωτών και ασθενών θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 58
Heide Rühle, Emilie Turunen



AM\878211EL.doc 33/81 PE472.324v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις 
σχετικά με την προτεινόμενη παράταση 
της γενικής εκπαίδευσης ως προϋπόθεση 
για την εισαγωγή στη νοσηλευτική και 
μαιευτική εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 59
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. θεωρεί ότι ο διάλογος μεταξύ των 
ενδιαφερομένων με στόχο την τακτική 
επικαιροποίηση των αναγκών αρχικής 
εκπαίδευσης, αναγνώρισης της πείρας 
και δια βίου εκπαίδευσης αποτελεί 
ουσιώδες στοιχείο για την επίτευξη της 
εναρμόνισης των εκπαιδεύσεων· θεωρεί 
εξάλλου ότι η δημιουργία του “28ου 
καθεστώτος” που θα υπερισχύει των 
εθνικών καθεστώτων δεν είναι σε θέση να 
επιλύσει κατά τρόπο σαφή και 
ικανοποιητικό το θέμα των διαφορών 
στην εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 60
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των 
επαγγελματικών οργανώσεων και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
πιστοποίησης της επαγγελματικής πείρας 
και της μη τυπικής μάθησης θα 
συμβάλλει στη διαφάνεια, στη διάχυση 
πληροφόρησης και στην 
αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Or. el

Τροπολογία 61
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επισημαίνει ότι για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 
απαιτείται η δημιουργία ενός καταλόγου 
πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που 
αναγνωρίζονται σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη αλλά δεν αναγνωρίζονται σε 
κάποια άλλα. Ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης περιπτώσεις 
πολιτών ενός κράτους μέλους που 
σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο άλλου 
κράτους μέλους, και κατά την επιστροφή 
τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους 
διαπιστώνουν ότι το πτυχίο τους δεν 
αναγνωρίζεται·

Or. en

Τροπολογία 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. προτρέπει τα κράτη μέλη, τις 
αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν ότι το επίπεδο της 
αναγνώρισης των πτυχίων και των 
πιστοποιητικών είναι στο ίδιο με εκείνο 
της αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
μια πραγματική ενιαία αγορά σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η ρύθμιση ήδη 
ρυθμισθέντων θεμάτων·

Or. es

Τροπολογία 63
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη διαφάνεια, διευκολύνοντας 
τις συγκρίσεις ανάμεσα στις ελάχιστες 
απαιτήσεις κατάρτισης των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 64
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου η 
αναθεωρημένη οδηγία να είναι βιώσιμη 
μελλοντικά, η Επιτροπή πρέπει να 
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προτείνει έναν απλό μηχανισμό για την 
τακτική ενημέρωση των ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης

Or. en

Τροπολογία 65
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 γ. χαιρετίζει την προσέγγιση των 
σταδίων για τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος αυτόματης αναγνώρισης·
τονίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα 
μπορούσε να επιταχυνθεί με την 
επικαιροποίηση των υπαρχουσών 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης και την 
ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός συνόλου 
απαιτούμενων ικανοτήτων για κάθε 
ενδιαφερόμενο επαγγελματικό κλάδο·
υποστηρίζει τη μελλοντική μετατόπιση 
του βάρους προς τις ελάχιστες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης με βάση το ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών 
μονάδων·

Or. en

Τροπολογία 66
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατοχυρώσουν νομοθετικά τα 
επαγγέλματα με αναλογικότερο τρόπο, με 
σκοπό τη μείωση του συνολικού αριθμού 

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατοχυρώσουν νομοθετικά τα 
επαγγέλματα με αναλογικό τρόπο·
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των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ, εξαιρουμένου 
του υγειονομικού τομέα·

Or. de

Τροπολογία 67
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατοχυρώσουν νομοθετικά τα 
επαγγέλματα με αναλογικότερο τρόπο, με 
σκοπό τη μείωση του συνολικού αριθμού 
των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ, εξαιρουμένου του 
υγειονομικού τομέα·

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατοχυρώσουν νομοθετικά τα
επαγγέλματα με αναλογικότερο τρόπο, με 
σκοπό τη μείωση του συνολικού αριθμού 
των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ, εξαιρουμένου του 
υγειονομικού τομέα και των τουριστικών 
επαγγελμάτων λόγω συγκεκριμένων, 
ιδιόμορφων και άτυπων 
χαρακτηριστικών τους·

Or. it

Τροπολογία 68
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατοχυρώσουν νομοθετικά τα 
επαγγέλματα με αναλογικότερο τρόπο, με 
σκοπό τη μείωση του συνολικού αριθμού 
των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ, εξαιρουμένου του 
υγειονομικού τομέα·

8. υπογραμμίζει τον υψηλό αριθμό των 
νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ και καλεί τα 
κράτη μέλη να επανεξετάσουν το κατά 
πόσον είναι βάσιμη η ταξινόμηση 
ορισμένων επαγγελμάτων λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μείωση του συνολικού 
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αριθμού των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων στην ΕΕ ευνοεί εκ φύσεως 
την κινητικότητα· ζητεί για το σκοπό 
αυτό από την Επιτροπή να συντάξει έναν 
όσο δυνατόν πιο πλήρη συγκριτικό 
πίνακα των κατοχυρώσεων στα κράτη 
μέλη· υπενθυμίζει ότι μια τέτοια 
ταξινόμηση αιτιολογείται ωστόσο για 
λόγους προστασίας των καταναλωτών,
ιδίως σε σχέση με τα ιατρικά, νομικά ή 
τεχνικά επαγγέλματα·

Or. fr

Τροπολογία 69
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. υποστηρίζει ότι η μείωση των 
νομοθετικώς κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων θα αυξήσει τις προοπτικές 
κινητικότητας και απασχόλησης των 
πολιτών και θα διευκολύνει την αναγκαία 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 70
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. υποστηρίζει ότι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να καταστεί 
δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των 
επαγγελματιών είναι να μειωθεί ο αριθμός 
των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
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επαγγελμάτων στην ΕΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει σε 
αναθεωρημένη οδηγία μηχανισμό που να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να ελέγχουν τις 
κανονιστικές διατάξεις τους, 
εξαιρουμένων εκείνων που σχετίζονται με 
επαγγέλματα υγείας, και, εάν είναι 
δυσανάλογες, να τις αφαιρούν·

Or. en

Τροπολογία 71
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. υπογραμμίζεται αντίθετα , η σημασία 
που έχει να διατηρηθεί η νομοθετική 
κατοχύρωση των πνευματικών 
επαγγελμάτων μεταξύ άλλων και 
προκειμένου να αυξηθεί η προστασία των 
καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 72
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
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παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό· ενθαρρύνει τις αρμόδιες 
αρχές να ανταλλάσουν πληροφορίες σε 
σχέση με τη συνεχή επαγγελματική 
κατάρτιση στους διαφόρους τομείς και τα 
κράτη μέλη όπου η συνεχής 
επαγγελματική κατάρτιση είναι 
υποχρεωτική·

Or. fr

Τροπολογία 73
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)
περιλαμβανομένης της επίσημης, 
ανεπίσημης και άτυπης μάθησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να διευκρινίσει τον 
ορισμό της CPD και να διερευνήσει 
μεθόδους τεκμηρίωσης κάθε μάθησης, 
ίσως μέσω ευρωπαϊκών διαβατηρίων 
προσόντων και του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων καθώς και 
μέσω του συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ)· ενθαρρύνει τις 
αρμόδιες αρχές να παρέχουν πληροφορίες 
για την CPD κατά τη διάρκεια της 
διεργασίας αναγνώρισης και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον 
τομέα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 74
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές 
να παρέχουν πληροφορίες για την CPD 
κατά τη διάρκεια της διεργασίας 
αναγνώρισης και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ενθαρρύνει 
τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν 
πληροφορίες για την CPD κατά τη 
διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης και 
να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

Or. de

Τροπολογία 75
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD) και την 
ανάγκη αξιολόγησής του· ζητεί από την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό της 
CPD και να συμπεριλάβει διατάξεις που 
να απαιτούν από τους επαγγελματίες να 
αποδείξουν ότι οι δεξιότητές τους είναι 
επικαιροποιημένα, ως μέρος της 
διαδικασίας αναγνώρισης· ενθαρρύνει τις 
αρμόδιες αρχές να παρέχουν πληροφορίες 
για την CPD κατά τη διάρκεια της 
διεργασίας αναγνώρισης και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον 
τομέα αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 76
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD και να ομογενοποιήσει τα 
διαφορετικά υφιστάμενα συστήματα CPD 
στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει τις αρμόδιες 
αρχές να παρέχουν πληροφορίες για την 
CPD κατά τη διάρκεια της διεργασίας 
αναγνώρισης και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·

Or. es

Τροπολογία 77
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 
επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· επισημαίνει 
ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και ο 
προσανατολισμός προς  οικονομίες της 
γνώσης δημιουργούν νέες προκλήσεις για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και για την 
εκπαίδευση· ζητεί για αυτόν τον λόγο από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον ορισμό 
της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
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παρέχουν πληροφορίες για την CPD κατά 
τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης 
και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα αυτό·

Or. hu

Τροπολογία 78
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα συνεχούς 
επαγγελματικής εξέλιξης ως ηθική και 
δεοντολογική υποχρέωση, τα οποία θα 
πρέπει να πληρούν όσοι επιθυμούν να 
ασκήσουν κάποιο επάγγελμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τη 
χώρα καταγωγής των ενδιαφερομένων ή 
την οργάνωση, την ένωση ή τον φορέα 
στον οποίο ανήκουν·

Or. es

Τροπολογία 79
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 2 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί από την Επιτροπή να εναρμονίσει 
τα αναγκαία ή απαιτούμενα επίπεδα  
επαγγελματικών δεξιοτήτων ή προσόντων 
των προσώπων που επιθυμούν να 
ασκήσουν κάποιο επάγγελμα στην 
Ευρώπη, σήμερα ή μελλοντικά, 
ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής των 
ενδιαφερομένων ή την οργάνωση, την 
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ένωση ή τον φορέα στον οποίο ανήκουν·

Or. es

Τροπολογία 80
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 3 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διαβούλευση σχετικά με τη δημιουργία 
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης ή εθνικών 
σημείων επαφής για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με το φάσμα της 
συνεχούς εκπαίδευσης στην Ευρώπη ανά 
χώρα, επάγγελμα, υποδομές, κόστος, 
καθηγητές, κ.ά.·

Or. es

Τροπολογία 81
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 4 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει ότι είναι σημαντικό η συνεχής 
εκπαίδευση να είναι ειδικά 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας σε κάθε ένα από  τα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη 
χρήση των εκπαιδευτικών πόρων για τους 
εργαζόμενους·

Or. es
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Τροπολογία 82
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. στην περίπτωση των επαγγελματιών 
υγείας, ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει εάν τα αντισταθμιστικά 
μέτρα θα αποτελούσαν την κατάλληλη 
λύση για τα διαφορετικά επίπεδα CPD 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 83
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα 
κράτη μέλη και τους επαγγελματικούς 
φορείς προκειμένου να κατευθυνθούν 
προς κοινές πρακτικές στον τομέα της 
συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης·

Or. en

Τροπολογία 84
Heide Rühle, Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις 
σχετικά με την προτεινόμενη διαγραφή 
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του άρθρου 21 παράγραφος 4 της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη δια 
βίου μάθηση για τους επαγγελματίες και 
τους υπαλλήλους που εργάζονται στον 
κλάδο της οικολογίας ή στον τομέα του 
περιβάλλοντος, δεδομένου ότι αυτό θα 
ενισχύσει την ικανότητα αφομοίωσης και 
εφαρμογής των επιστημονικών ή 
τεχνικών εξελίξεων·

Or. en

Τροπολογία 86
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. ζητεί από την Επιτροπή να μη 
διασπάσει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού 
της αυτόματης αναγνώρισης, όπως 
προτείνεται στην Πράσινη Βίβλο, και να 
διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο έχει την 
κατάλληλη εποπτεία όταν 
πραγματοποιούνται ουσιώδεις αλλαγές 
στην οδηγία·

Or. en



AM\878211EL.doc 47/81 PE472.324v02-00

EL

Τροπολογία 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. επισημαίνει ότι η ταχεία εξέλιξη της 
βιομηχανικής παραγωγής και οι ανάγκες 
της γνώσης που συνεπάγεται η επιστήμη, 
οδήγησαν στην εμφάνιση νέων 
ακαδημαϊκών τίτλων ή προσόντων που 
δεν υπήρχαν προηγουμένως σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, 
προτρέπει τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών να αναγνωρίζουν 
ακαδημαϊκούς τίτλους ακόμη και αν 
παρόμοιοι τίτλοι δεν υπάρχουν στην χώρα 
τους. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, 
επαγγελματίες που κομίζουν νέα γνώση 
και εμπειρία μπορούν να δρουν ως 
παράγοντες αλλαγής και ανανέωσης στη 
βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 88
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι η προστασία της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας·
εφιστά την προσοχή στο ειδικό καθεστώς 
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

10. υποστηρίζει ότι η προστασία της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας
και ότι η επιτυχία της εν λόγω οδηγίας 
εξαρτάται άμεσα από τη διασφάλιση της 
ασφάλειας· εφιστά την προσοχή στο ειδικό 
καθεστώς των εργαζομένων στον τομέα 
της υγείας·
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Τροπολογία 89
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι η προστασία της
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας·
εφιστά την προσοχή στο ειδικό καθεστώς 
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

10. υποστηρίζει ότι η προστασία της 
ασφάλειας των καταναλωτών και των 
ασθενών αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας·
εφιστά την προσοχή στο ειδικό καθεστώς 
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας
και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
και όλα τα λοιπά επαγγέλματα που 
αφορούν πολίτες και αποδέκτες παροχής 
υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 90
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του 
πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που δεν 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού 
προειδοποίησης, ο οποίος θα καθιστά 
υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα 
τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας έχει 
υποστεί κυρώσεις·

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του 
πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που δεν 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού 
προειδοποίησης, ο οποίος θα καθιστά 
υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα 
τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας έχει 
υποστεί βαρείες ή κατ' επανάληψη
κυρώσεις·
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Or. it

Τροπολογία 91
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του 
πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που δεν 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού 
προειδοποίησης, ο οποίος θα καθιστά 
υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα 
τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας έχει
υποστεί κυρώσεις·

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του 
πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που δεν 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού 
προειδοποίησης, ο οποίος θα καθιστά 
υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα 
τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας έχει
κριθεί ένοχος για σοβαρές επαγγελματικές 
παραλείψεις που έθεσαν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή τη σωματική ακεραιότητα 
των πελατών ή ασθενών του, σε πλαίσιο 
πάντοτε σεβασμού τσων διατάξεων για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων·

Or. fr

Τροπολογία 92
Antonyia Parvanova, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του 
πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που δεν 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού 
προειδοποίησης, ο οποίος θα καθιστά 

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του 
πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που δεν 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού 
προειδοποίησης, ο οποίος θα καθιστά 
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υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα 
τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας έχει 
υποστεί κυρώσεις·

υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα 
τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας έχει 
υποστεί κυρώσεις· ο μηχανισμός αυτός θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από την 
υποχρέωση των εθνικών αρχών να 
ανταλλάσσουν επίκαιρες πληροφορίες 
που αφορούν τα στοιχεία εγγραφής και το 
πειθαρχικό ιστορικό, ειδικότερα όσον 
αφορά τα επαγγέλματα που έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 93
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. επιμένει ότι ο προορατικός 
μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης 
συμμορφώνεται με τις υφιστάμενες 
διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 94
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
προστατεύσουν τους ασθενείς, οι γιατροί 
που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας που ισχύουν επίσης για την 
παροχή μη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
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υγείας· για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι για τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας θα 
πρέπει να ισχύουν οι απαιτήσεις της εν 
λόγω οδηγίας ή και επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, εφόσον είναι αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 95
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής υγείας (e-health), καθώς 
και η ανάπτυξη του συστήματος της εξ 
αποστάσεως υγειονομικής περίθαλψης, 
απαιτεί οι νοσοκόμοι και γιατροί, μετά 
την εκπαίδευσή τους, να είναι σε θέση να 
περιθάλπουν ασθενείς από διάφορες 
εθνικότητες. κατά συνέπεια, θα ήταν 
αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ κέντρων εκπαίδευσης, 
νοσοκομείων και πανεπιστημίων σε 
διάφορες χώρες για τους επαγγελματίες 
και τους αποφοίτους που θα πρέπει να 
περιθάλπουν τους ασθενείς 
χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω μέσα·

Or. en

Τροπολογία 96
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
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δημοσιοποιούν στο κοινό πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα και 
το πειθαρχικό καθεστώς επαγγελματιών 
υγειονομικής περίθαλψης που υπάγονται 
στην δικαιοδοσία τους, ελεύθερα και με 
ασφάλεια και καθώς και σε όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές μέσω 
επιγραμμικών μητρώων που μπορούν να 
αναζητηθούν τηλεματικά.

Or. en

Τροπολογία 97
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η αρχή της μερικής 
πρόσβασης θεωρείται ανεπιθύμητη από 
την πλειονότητα των ενδιαφερομένων 
μερών και είναι δύσκολο να ελεγχθεί στην 
πράξη· ζητεί την σε βάθος αξιολόγηση 
της αρχής και να μην εφαρμόζεται η 
αρχή αυτή στα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα που έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 98
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η αρχή της μερικής 
πρόσβασης θεωρείται ανεπιθύμητη από 
την πλειονότητα των ενδιαφερομένων 
μερών και είναι δύσκολο να ελεγχθεί στην 

13. θεωρεί ότι η αρχή της μερικής 
πρόσβασης θα μπορούσε να είναι 
επωφελής μόνο για τα επαγγέλματα στα 
οποία υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
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πράξη· ζητεί την σε βάθος αξιολόγηση της 
αρχής και να μην εφαρμόζεται η αρχή αυτή 
στα νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια·

καθηκόντων· τονίζει, ωστόσο, ότι θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε 
κατακερματισμό και σύγχυση των 
καταναλωτών και ότι είναι δύσκολο να 
ελεγχθεί στην πράξη· ζητεί την σε βάθος 
αξιολόγηση της αρχής και να μην 
εφαρμόζεται η αρχή αυτή στα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα που έχουν 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 99
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η αρχή της μερικής 
πρόσβασης θεωρείται ανεπιθύμητη από 
την πλειονότητα των ενδιαφερομένων 
μερών και είναι δύσκολο να ελεγχθεί στην 
πράξη· ζητεί την σε βάθος αξιολόγηση της 
αρχής και να μην εφαρμόζεται η αρχή αυτή 
στα νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια·

13. επισημαίνει ότι η αρχή της μερικής 
πρόσβασης πρέπει να διευκρινιστεί· ζητεί 
την σε βάθος αξιολόγηση της αρχής και να 
μην εφαρμόζεται η αρχή αυτή στα 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
που έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την 
ασφάλεια·

Or. es

Τροπολογία 100
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι η επέκταση της διαδικασίας 
αναγνώρισης για να καλύψει προσόντα που 
αποκτώνται σε τρίτες χώρες, μπορεί να 
οδηγήσει σε κατάχρηση του συστήματος 

14. τονίζει ότι η επέκταση της διαδικασίας 
αναγνώρισης για να καλύψει προσόντα που 
αποκτώνται σε τρίτες χώρες, μπορεί να 
οδηγήσει σε κατάχρηση του συστήματος 
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με τη μορφή «άγρας προσόντων που 
συμφέρουν περισσότερο» (forum
shopping), και θα ήταν εξαιρετικά επαχθής
για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής·

με τη μορφή «άγρας προσόντων που 
συμφέρουν περισσότερο» (forum
shopping), και θα ήταν εξαιρετικά
επικίνδυνη για τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. σημειώνει ότι, μολονότι στην Πράξη 
για την ενιαία αγορά ζητείται 
αναθεώρηση του πεδίου των 
επαγγελμάτων που υπάγονται σε 
καθεστώτα ρυθμίσεων, στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης είναι 
απαραίτητο να λάβει ο ασθενής την 
εγγύηση της ασφάλειας μέσω σαφών 
ρυθμίσεων των δεξιοτήτων, των αναγκών 
εκπαίδευσης και των αρμοδιοτήτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο ορισμένα επαγγέλματα που 
αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες, όπως 
είναι η χειροπρακτική και ο βελονισμός, 
να περιληφθούν στον κατάλογο των 
τίτλων και επαγγελματιών προσόντων της 
οδηγίας, με σκοπό να εμπλουτιστούν οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς 
και να εξασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος 
στην άσκηση αυτών των επαγγελμάτων·

Or. en

Τροπολογία 102
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ότι η γλωσσική ικανότητα 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διευκόλυνση της ένταξης του 
επαγγελματία σε άλλη χώρα, δεδομένου 
ότι εξασφαλίζει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
προστασία της ασφάλειας καταναλωτών 
και ασθενών·

15. υποστηρίζει ότι η γλωσσική ικανότητα 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διευκόλυνση της ένταξης του 
επαγγελματία σε άλλη χώρα, δεδομένου 
ότι εξασφαλίζει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
προστασία της ασφάλειας καταναλωτών 
και ασθενών· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει και να 
ενοποιήσει  τα κριτήρια γλωσσικής 
επάρκειας που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. es

Τροπολογία 103
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. Επιμένει ότι για τους επαγγελματίες 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
είναι θεμελιώδης η ικανότητα να 
επικοινωνούν με τους συναδέλφους και 
τους ασθενείς προκειμένου να 
αποφευχθούν επικίνδυνες ή δυνητικά 
απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 104
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. αναγνωρίζει τις ανησυχίες των 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το 
γεγονός ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης για τους γιατρούς δεν 
αντικατοπτρίζουν πλέον τις τρέχουσες 
πρακτικές στην ιατρική εκπαίδευση και 
την κατάρτιση· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τα προσόντα για τα 
οποία ισχύει η αυτόματη αναγνώριση και 
να προσαρμόσει τα κριτήρια για την 
αυτόματη αναγνώριση, με τη συμμετοχή 
όλων των σχετικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών, των αρμόδιων αρχών και των 
επαγγελματικών φορέων· θεωρεί ότι τα 
κριτήρια θα πρέπει να αναθεωρούνται 
κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίησή 
τους με βάση τις εξελίξεις στην ιατρική 
εκπαίδευση και κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 105
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, 
να υποβάλλουν σε έλεγχο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος 
της διεργασίας αναγνώρισης·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, μόνο εάν 
χρειάζεται, να υποβάλλουν σε έλεγχο τις 
γλωσσικές δεξιότητες των επαγγελματιών 
ως μέρος της διεργασίας αναγνώρισης·
θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζεται 
πλήρως η αρχή της αναλογικότητας στο 
θέμα αυτό, έτσι ώστε οι έλεγχοι αυτοί να 
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μην δημιουργούν πρόσθετο φόρτο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 106
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, 
να υποβάλλουν σε έλεγχο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος 
της διεργασίας αναγνώρισης·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, 
να υποβάλλουν σε έλεγχο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος 
της διεργασίας αναγνώρισης, ζητεί επίσης 
από την Επιτροπή να διευκρινίσει τους 
διευκρινίσει τους ρόλους που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως οι εργοδότες 
και οι ρυθμιστικές αρχές στην εξέταση 
των γλωσσικών γνώσεων·

Or. en

Τροπολογία 107
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, 

16. Θεωρεί ότι το άρθρο 53 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με τις γλωσσικές 
απαιτήσεις, πρέπει να διευκρινιστεί, 
δεδομένου ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες 
διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία της 
διάταξης αυτής ανάμεσα στην Επιτροπή, 
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να υποβάλλουν σε έλεγχο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος 
της διεργασίας αναγνώρισης·

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και τα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναθεωρήσουν το καθεστώς 
γλωσσικών απαιτήσεων για τα 
επαγγέλματα του τομέα της υγείας με 
σκοπό να δώσουν στις αρμόδιες αρχές την 
απαραίτητη ευελιξία για να εξακριβώνουν 
και, εάν χρειάζεται, να υποβάλλουν σε 
έλεγχο τις γλωσσικές δεξιότητες (τόσο τη 
ανεπίσημη όσο και την τεχνική γλώσσα)
των επαγγελματιών σε αναλογική και μη 
διακριτική βάση ως μέρος της διεργασίας 
αναγνώρισης πριν να τους δοθεί η 
πρόσβαση στο επάγγελμα·

Or. en

Τροπολογία 108
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, 
να υποβάλλουν σε έλεγχο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος 
της διεργασίας αναγνώρισης·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα 
της υγείας με σκοπό να δώσουν στις 
αρμόδιες αρχές την απαραίτητη ευελιξία 
για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, 
να υποβάλλουν σε έλεγχο τις γλωσσικές 
δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος 
της διεργασίας αναγνώρισης χωρίς να 
θίγεται η δυνατότητα των εργοδοτών να 
επιβεβαιώνουν οι ίδιοι κατά την 
πρόσληψη σε κάποια συγκεκριμένη θέση 
τις γλωσσικές γνώσεις των 
επαγγελματιών·

Or. en

Τροπολογία 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εδάφιο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) επισημαίνει ότι η ζήτηση για 
νοσηλευτικό προσωπικό αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια, 
ως συνέπεια των δημογραφικών τάσεων· 
επισημαίνει ότι η αύξηση της γενικής 
απαίτησης εκπαίδευσης για τους 
νοσηλευτές και τις μαίες από 10 σε 12 έτη 
θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό ατόμων που 
εγκαταλείπουν το σχολείο από αυτά τα 
επαγγέλματα· προειδοποιεί ότι αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις στην 
προσφορά νοσηλευτών και σε αύξηση του 
κόστους της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. de

Τροπολογία 110
Antonyia Parvanova, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. επισημαίνει ότι το κοινό και οι 
ασθενείς πρέπει να διαβεβαιώνονται ότι 
οι επαγγελματίες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης που 
επωφελούνται από την αναγνώριση 
παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά 
τις δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα 
τους·

Or. en

Τροπολογία 111
Constance Le Grip, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει την επέκταση του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI) σε επαγγέλματα 
που δεν καλύπτονται ακόμη από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες·

17. υποστηρίζει την επέκταση του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI) σε επαγγέλματα 
που δεν καλύπτονται ακόμη από το 
σύστημα αυτό πληροφόρησης όπως 
διατυπώνεται στην πρόταση κανονισμού 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του συστήματος πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά (κανονισμός
IMI)[1]) καθώς και σε επαγγέλματα που 
δεν καλύπτονται από την οδηγία 2005/36·

[1] Πρόταση Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(«κανονισμός ΙΜΙ»), COM (2011) 522 
τελ.

Or. fr

Τροπολογία 112
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την υποχρεωτική εισαγωγή του 
IMI για τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να 
διευκολυνθεί η προορατική διοικητική 
συνεργασία και να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες αναγνώρισης·

18. ζητεί την υποχρεωτική εισαγωγή του 
IMI για τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να 
διευκολυνθεί η προορατική διοικητική 
συνεργασία και να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες αναγνώρισης· θεωρεί ότι το 
σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής 
αγοράς (IMI) θα μπορούσε να ενισχυθεί 
περαιτέρω, για παράδειγμα, με τη 
διεύρυνση της λειτουργικότητάς του, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί το έργο των 
εθνικών αρχών·
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Or. en

Τροπολογία 113
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την υποχρεωτική εισαγωγή του 
IMI για τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να 
διευκολυνθεί η προορατική διοικητική 
συνεργασία και να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες αναγνώρισης·

18. ζητεί την υποχρεωτική εισαγωγή του 
IMI για τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να 
διευκολυνθεί η προορατική διοικητική 
συνεργασία και να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες αναγνώρισης· ζητεί από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει συνοδευτικές 
δομές σε σχέση με την κατάρτιση και την 
τεχνική στήριξη προκειμένου να γίνει 
πλήρης εκμετάλλευση του συστήματος 
από πλευράς αποτελεσματικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 114
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την 
περίοδο κατά την οποία κάποιο άτομο 
που έχει υποβάλει πλήρη φάκελο θα 
πρέπει να περιμένει μια απόφαση από την 
αρμόδια αρχή· η μείωση αυτής της 
χρονικής περιόδου μέσω της αυξημένης 
χρήσης του συστήματος πληροφόρησης 
της εσωτερικής αγοράς (IMI) και τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών θα 
διευκολύνει επίσης την κινητικότητα· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκείς πόρους προκειμένου να 
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εξασφαλιστεί η επαγγελματική 
αναγνώριση μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 115
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα οφέλη της οδηγίας στους 
πολίτες τους και τους επαγγελματίες τους·

Or. en

Τροπολογία 116
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι, για να 
δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική 
αγορά για επαγγελματίες είναι αναγκαίο η 
αναγνώριση πιστοποιητικών και άλλων 
τίτλων να επιτελείται με τον τρόπο που 
γίνεται και η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Δεδομένου 
ότι, για τη δυνατότητα εργασίας σε θέσεις 
με αστική ευθύνη ή σε δημόσιες 
υπηρεσίες, οι τίτλοι των επαγγελματικών 
προσόντων πρέπει πρώτα να εγκρίνονται 
από την αρμόδια αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 117
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί ενίσχυση της κινητικότητας των 
πτυχιούχων και συμμόρφωση προς την 
απόφαση στην υπόθεση Morgenbesser6·
υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει, 
ως ζήτημα αρχής, να εμποδίζουν τους 
πτυχιούχους να πραγματοποιούν 
αμειβόμενη εποπτευόμενη πρακτική 
άσκηση, εφόσον παρέχουν τη δυνατότητα 
αυτή στους πολίτες τους·

20. ζητεί ενίσχυση της κινητικότητας των 
πτυχιούχων και συμμόρφωση προς την 
απόφαση στην υπόθεση Morgenbesser6·
υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει, 
ως ζήτημα αρχής, να εμποδίζουν τους 
πτυχιούχους να πραγματοποιούν 
αμειβόμενη εποπτευόμενη πρακτική 
άσκηση, εφόσον παρέχουν τη δυνατότητα 
αυτή στους πολίτες τους· υπογραμμίζει, 
εξάλλου, ότι η επαγγελματική πείρα που 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της 
εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται στο κράτος 
μέλος καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 118
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί ενίσχυση της κινητικότητας των 
πτυχιούχων και συμμόρφωση προς την 
απόφαση στην υπόθεση Morgenbesser·
υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει, 
ως ζήτημα αρχής, να εμποδίζουν τους 
πτυχιούχους να πραγματοποιούν 
αμειβόμενη εποπτευόμενη πρακτική 
άσκηση, εφόσον παρέχουν τη δυνατότητα 
αυτή στους πολίτες τους·

20. ζητεί ενίσχυση της κινητικότητας των 
πτυχιούχων και συμμόρφωση προς την 
απόφαση στην υπόθεση Morgenbesser·
υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη  θα έπρεπε 
να δώσουν κίνητρα για αμειβόμενες 
εποπτευόμενες πρακτικές ασκήσεις 
πτυχιούχων στο εξωτερικό εφόσον 
παρέχουν τη δυνατότητα αυτή στους 
πολίτες τους·

Or. it
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Τροπολογία 119
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. συνιστά την εκπόνηση ενός ενιαίου 
ενωσιακού συστήματος πλαισίου 
διασφάλισης της ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση, καθώς η πρακτική 
άσκηση μπορεί να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο στην αναγνώριση των 
νέων που σπουδάζουν στο σύστημα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. hu

Τροπολογία 120
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η έννοια των κοινών 
πλατφορμών, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν σημείωσε 
επιτυχία ως προς το ότι επί του παρόντος 
δεν υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες· καλεί 
την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την έννοια 
σε αναθεωρημένο άρθρο και να 
αξιολογήσει την πρόταση για μείωση του 
κατωφλίου όσον αφορά τη συμμετοχή των 
κρατών μελών·

21. επισημαίνει ότι η έννοια των κοινών 
πλατφορμών, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν σημείωσε 
επιτυχία ως προς το ότι επί του παρόντος 
δεν υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες·
υποστηρίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα να 
μετατραπούν σε χρήσιμα εργαλεία με 
στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας 
και ότι θα πρέπει να ορίζονται και να 
ελέγχονται από τους ίδιους τους 
επαγγελματίες· καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει την έννοια σε 
αναθεωρημένο άρθρο και να αξιολογήσει 
την πρόταση για μείωση του κατωφλίου 
όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών 
μελών·
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Τροπολογία 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η έννοια των κοινών 
πλατφορμών, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν σημείωσε 
επιτυχία ως προς το ότι επί του παρόντος 
δεν υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες· καλεί 
την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την 
έννοια σε αναθεωρημένο άρθρο και να 
αξιολογήσει την πρόταση για μείωση του 
κατωφλίου όσον αφορά τη συμμετοχή των 
κρατών μελών·

21. επισημαίνει ότι το μέσο για την 
αυτόματη αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων επιτρέπει, σε 
αντίθεση με το γενικό καθεστώς, την 
ταχεία και απλή αναγνώριση των 
διαδικασιών και ότι κατά συνέπεια οι 
πολίτες και οι αρχές το προτιμούν από το 
γενικό καθεστώς· τονίζει, επίσης, ότι μια 
νέα προσέγγιση για κοινές πλατφόρμες, η
οποία θα λειτουργεί όπως το σύστημα της 
αυτόματης αναγνώρισης για τους 
γιατρούς, τους οδοντίατρους, τους 
νοσηλευτές, τις μαίες, τους 
φαρμακοποιούς, τους κτηνίατρους και 
τους αρχιτέκτονες, χωρίς ωστόσο να είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των 
κρατών μελών, θα μπορούσε να 
απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία 
αναγνώρισης·

Or. de

Τροπολογία 122
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η έννοια των κοινών 
πλατφορμών, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν σημείωσε 
επιτυχία ως προς το ότι επί του παρόντος 

21. επισημαίνει ότι η έννοια των κοινών 
πλατφορμών, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας, δεν σημείωσε 
επιτυχία ως προς το ότι επί του παρόντος 
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δεν υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες· καλεί
την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την
έννοια σε αναθεωρημένο άρθρο και να 
αξιολογήσει την πρόταση για μείωση του 
κατωφλίου όσον αφορά τη συμμετοχή
των κρατών μελών·

δεν υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες·
υπογραμμίζει ωστόσο τις δυνατότητες 
του εργαλείου αυτού για τη διευκόλυνση 
της κινητικότητας· χαιρετίζει τη βούληση 
της Επιτροπής να βελτιώσει την έννοια σε 
αναθεωρημένο άρθρο, χαμηλώνοντας 
ιδίως το ποσοστό συμμετοχής των 
κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 123
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 – εδάφιο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) τονίζει ότι η εξέταση του επιπέδου 
επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με 
το άρθρο 11, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη 
και δαπανηρή για τις αρχές και πολύ 
δυσνόητη για τους πολίτες· επισημαίνει 
ότι τα πέντε επίπεδα προσόντων που 
ορίζονται από το άρθρο 11, συγχέονται 
συχνά με τα οκτώ επίπεδα του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 
Προσόντων· συμφωνεί με την Επιτροπή 
ότι η διαγραφή του άρθρου 11 και των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, θα σήμαινε ότι 
οι αρμόδιες αρχές δεν θα είναι πλέον 
υποχρεωμένες να αποφασίζουν σχετικά 
με την επιλεξιμότητα του αιτούντος 
σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα 
προσόντων, αλλά θα μπορούν να 
επικεντρώνονται στην εξέταση του κατά 
πόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στην εκπαίδευση, προκειμένου να 
διαπιστώνουν εάν είναι απαραίτητο να 
ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα· 
επισημαίνει, συνεπώς, ότι η διαγραφή 
των επιπέδων προσόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, θα 
απλοποιούσε σημαντικά τη διαδικασία 
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αναγνώρισης·

Or. de

Τροπολογία 124
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία του 28ου καθεστώτος της 
εκπαίδευσης ορίζοντας ελάχιστες 
απαιτήσεις που να ισχύουν πέρα από τις 
εθνικές απαιτήσεις για κάθε επάγγελμα, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα 
των επαγγελματιών σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 125
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. χαιρετίζει τις πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
Μπολόνια και τα οφέλη που αυτή η 
διαδικασία παρέχει στους ευρωπαίους 
φοιτητές από την άποψη της 
κινητικότητας και της 
απασχολησιμότητας· παροτρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να καταστήσουν το 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς 
ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), πιο 
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διαφανές και συγκρίσιμο έτσι ώστε το 
ECTS να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
για την προώθηση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων και κατά συνέπεια και της 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. επισημαίνει ότι η διαδικασία της 
Μπολόνια θα πρέπει να επιταχυνθεί 
αφήνοντας πίσω τα μικρά εμπόδια και 
τους φραγμούς που δεν επηρεάζουν τη 
λειτουργία της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 127
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. Αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα των εν εξελίξει 
δοκιμαστικών σχεδίων σχετικά με την 
επαγγελματική κάρτα· εμμένει στην 
άποψη ότι οποιαδήποτε επαγγελματική 
κάρτα θα πρέπει να είναι προαιρετική και 
θα πρέπει να συνδέεται με το σύστημα 
ΙΜΙ· θεωρεί ότι μια προαιρετική 
επαγγελματική κάρτα θα μπορούσε να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας σε 
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ορισμένα επαγγέλματα· τονίζει ότι η 
εισαγωγή οποιασδήποτε κάρτας θα
πρέπει να πληροί ειδικές προϋποθέσεις
ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και 
επιμένει ότι πρέπει να εισαχθούν οι 
αναγκαίες διασφαλίσεις κατά της 
κατάχρησης και της απάτης·

Or. en

Τροπολογία 128
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας σε 
ορισμένα επαγγέλματα, ιδίως για τους 
σκοπούς της περιστασιακής 
κινητικότητας όπου η επαγγελματική 
κάρτα θα μπορούσε να αντικαταστήσει το 
σύστημα δήλωσης· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε κάρτα εισαχθεί θα πρέπει να 
πληροί ειδικές προϋποθέσεις και ότι πρέπει 
να εισαχθούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

Or. en

Τροπολογία 129
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
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επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

επαγγελματικής κάρτας, που βεβαιώνει 
την κτηθείσα ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική πείρα και που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

Or. it

Τροπολογία 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα ήταν χρήσιμο 
εργαλείο για την αύξηση της 
κινητικότητας σε ορισμένα επαγγέλματα·

Or. de

Τροπολογία 131
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα εξαιρουμένων των 
επαγγελμάτων για τα οποία είναι 
αναγκαία η εφαρμογή αντισταθμιστικών 
μέτρων· τονίζει οιαδήποτε κάρτα εισαχθεί 
πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

Or. it

Τροπολογία 132
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναπτύξει μια προσέγγιση για τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
κάρτας· τονίζει ότι οι ειδικές προϋποθέσεις 
και διασφαλίσεις που απαιτούνται στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστούν, 
λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενα μέσα, 
όπως το ΙΜΙ·

Or. de

Τροπολογία 133
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να 
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. . θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής 
επαγγελματικής κάρτας που θα χορηγούν 
οι αρμόδιες αρχές αποτελεί ουσιώδους 
σημασίας εργαλείο για τη διευκόλυνση 
της κινητικότητας των επαγγελματιών· 
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα του 
μηχανισμού της επαγγελματικής κάρτας 
από πλευράς διοικητικής απλούστευσης 
για τους επαγγελματίες όπως και για τις 
αρχές και από πλευράς ασφαλείας για 
τους ασθενείς και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει τη σημασία των εν εξελίξει 
πιλοτικών προγραμμάτων για την 
ανάλυση θεμάτων που συνδέονται με την 
ασφάλεια και την επικαιροποίηση των 
δεδομένων σε σχέση με την απάτη και το 
κόστος·

Or. fr

Τροπολογία 134
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής
επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να 
συνδέεται με ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να
είναι χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει 
την κινητικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές 
προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν 
οι αναγκαίες διασφαλίσεις·

24. χαιρετίζει την ιδέα για τη δημιουργία
επαγγελματικής κάρτας και αναμένει με 
ανυπομονησία τα αποτελέσματα των εν 
εξελίξει δοκιμαστικών σχεδίων σχετικά 
με την επαγγελματική κάρτα· εμμένει 
στην άποψη ότι οποιαδήποτε 
επαγγελματική κάρτα θα πρέπει να είναι 
προαιρετική και θα πρέπει να συνδέεται 
με το σύστημα ΙΜΙ· θεωρεί ότι μια 
προαιρετική επαγγελματική κάρτα θα 
μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε 
ορισμένα επαγγέλματα· τονίζει ότι η 
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εισαγωγή οποιασδήποτε κάρτας θα
πρέπει να πληροί ειδικές προϋποθέσεις
ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και 
επιμένει ότι πρέπει να εισαχθούν οι 
αναγκαίες διασφαλίσεις κατά τις 
κατάχρησης και της απάτης·

Or. en

Τροπολογία 135
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. θεωρεί ότι η δημιουργία μιας 
επαγγελματικής κάρτας θα μπορούσε να 
αυξήσει σημαντικά την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
πολιτών έναντι των υπηρεσιών που 
προσφέρονται και να επιτρέψει ιδίως στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους διαμονής, να 
σχηματίζουν μια αληθινή και σαφή 
εικόνα του επιπέδου των προσόντων και 
της πείρας που διαθέτει ο εν λόγω 
επαγγελματίας· θεωρεί τον εκσυγχρονισμό 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ως βασική προϋπόθεση για τη 
βελτίωση των αναπτυξιακών επιδόσεων 
της Ευρώπης, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, την αντιμετώπιση των 
θεμάτων που συνδέονται με τη γήρανση 
του πληθυσμού της Ευρώπης και τον 
εξοπλισμό της με ένα εργατικό δυναμικό 
που να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις 
αναδυόμενες οικονομίες·

Or. en
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Τροπολογία 136
Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να 
παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από 
διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου, για την 
πιθανή προστιθέμενη αξία της 
διαδικασίας αναγνώρισης, πέραν της 
προβλεπόμενης από ένα καλύτερο IMI, 
της προαιρετικής κάρτας για ορισμένους 
επαγγελματίες και τις αρμόδιες αρχές·
υποστηρίζει ότι η εκτίμηση αντικτύπου 
πρέπει να εξετάζει τις ανησυχίες που 
εκφράστηκαν στη διαβούλευση και από 
πολλούς άλλους κύκλους ενδιαφερομένων, 
να αξιολογεί τα οφέλη της «ηλεκτρονικής 
κάρτας», να παρέχει ανάλυση κόστους-
οφέλους, να προσδιορίζει τα δυνητικά 
χαρακτηριστικά της και να εξηγεί πώς 
ακριβώς θα εξασφαλίζονται η προστασία 
των δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 137
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να 
παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από 
διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου, για την 
πιθανή προστιθέμενη αξία της 
διαδικασίας αναγνώρισης, πέραν της 
προβλεπόμενης από ένα καλύτερο IMI, 

διαγράφεται
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της προαιρετικής κάρτας για ορισμένους 
επαγγελματίες και τις αρμόδιες αρχές·
υποστηρίζει ότι η εκτίμηση αντικτύπου 
πρέπει να εξετάζει τις ανησυχίες που 
εκφράστηκαν στη διαβούλευση και από 
πολλούς άλλους κύκλους ενδιαφερομένων, 
να αξιολογεί τα οφέλη της «ηλεκτρονικής 
κάρτας», να παρέχει ανάλυση κόστους-
οφέλους, να προσδιορίζει τα δυνητικά 
χαρακτηριστικά της και να εξηγεί πώς 
ακριβώς θα εξασφαλίζονται η προστασία 
των δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 138
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά 
χαρακτηριστικά της και να εξηγεί πώς 
ακριβώς θα εξασφαλίζονται η προστασία 
των δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης·

Or. de
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Τροπολογία 139
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία των 
δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας
αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος των 
εκπροσώπων των αντιστοίχων 
επαγγελμάτων, να παράσχει αποδεικτικά 
στοιχεία, μέσα από διεξοδική εκτίμηση 
αντικτύπου, για την πιθανή προστιθέμενη 
αξία της διαδικασίας αναγνώρισης, πέραν 
της προβλεπόμενης από ένα καλύτερο IMI, 
της προαιρετικής κάρτας για ορισμένους 
επαγγελματίες και τις αρμόδιες αρχές·
υποστηρίζει ότι η εκτίμηση αντικτύπου 
πρέπει να εξετάζει τις ανησυχίες που 
εκφράστηκαν στη διαβούλευση και από 
πολλούς άλλους κύκλους ενδιαφερομένων, 
να αξιολογεί τα οφέλη της «ηλεκτρονικής 
κάρτας», να παρέχει ανάλυση κόστους-
οφέλους, να προσδιορίζει τα δυνητικά 
χαρακτηριστικά της και να εξηγεί πώς 
ακριβώς θα εξασφαλίζονται η προστασία 
των δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 140
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας και αφού 
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αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία των 
δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

προσδιορισθούν επακριβώς οι 
πληροφορίες που θα περιέχει, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία των 
δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

Or. lt

Τροπολογία 141
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας και αφού 
προσδιορισθούν επακριβώς οι 
πληροφορίες που θα περιέχει, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
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προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία των 
δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία των 
δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

Or. lt

Τροπολογία 142
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία των 
δεδομένων και η ασφάλεια των 
καταναλωτών·

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την 
εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα από διεξοδική 
εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή 
προστιθέμενη αξία της διαδικασίας 
αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης 
από ένα καλύτερο IMI, της προαιρετικής 
κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και 
τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει ότι η 
εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους 
κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα 
οφέλη της «ηλεκτρονικής κάρτας», να 
παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να 
προσδιορίζει τα δυνητικά χαρακτηριστικά 
της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα 
εξασφαλίζονται η προστασία και η 
πληρότητα των δεδομένων και η ασφάλεια 
των καταναλωτών υπό την προϋπόθεση 
ότι θα τηρείται η αρχή του κράτους 
εγκατάστασης·

Or. it
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Τροπολογία 143
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. υπογραμμίζει ότι στην οδηγία αυτή 
θα πρέπει να ενσωματωθεί η προστασία 
των δεδομένων, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ, και ότι οι αναθεωρήσεις της 
οδηγίας αυτής θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν επίσης τις εξελίξεις που 
έχουν σημειωθεί στις διατάξεις 
προστασίας των δεδομένων· τονίζει ότι 
θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα 
στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος της 
αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνο για 
τη διαχείριση των δεδομένων, σαφείς 
πολιτικές σχετικά με την αποθήκευση και 
χρήση των δεδομένων του επαγγελματία, 
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για 
τη διόρθωση των εσφαλμένων 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. αναγνωρίζει τα πιθανά 
πλεονεκτήματα από την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας από 
πλευράς επίσπευσης και απλούστευσης 
της διαδικασίας αναγνώρισης (όπως 
προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 32 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ)· στο πλαίσιο 
αυτό, το σύστημα πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (IMI) θα μπορούσε 
να διευκολύνει και να επιταχύνει κατά 
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πολύ τη συνεργασία μεταξύ του κράτους 
μέλους έκδοσης (κράτος μέλος από το 
οποίο προέρχεται ο επαγγελματίας) και 
του κράτους μέλους υποδοχής (κράτος 
μέλος στο οποίο ο επαγγελματίας 
επιδιώκει να εγκατασταθεί)·

Or. en

Τροπολογία 145
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας έχουν οδηγήσει 
σε συμφωνία σχετικά με την τροποποίηση 
του παραρτήματος III της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων, ώστε να συμπεριληφθεί σε 
αυτήν η οδηγία 2005/36/ΕΚ· επισημαίνει 
ότι η συμφωνία προβλέπει την προσωρινή 
εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους της 
οδηγίας, με την εξαίρεση του τίτλου ΙΙ, ο 
οποίος στην Ελβετία πρέπει να 
προσαρμοστεί, και ότι η απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με την 
προαναφερθείσα συμφωνία παύει να 
ισχύει, εάν οι Ελβετοί δεν κοινοποιήσουν 
την ολοκλήρωση των εσωτερικών 
διαδικασιών τους σχετικά με την 
εφαρμογή της απόφασης εντός 24 μηνών 
μετά από την έγκριση της απόφασης·
δεσμεύεται να παρακολουθεί προσεκτικά 
τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα·

Or. en
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