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Τροπολογία 1
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθοδική 
περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει 
σήμερα η οικονομία και η αναβίωση της 
οικονομικής νοοτροπίας του 
προστατευτισμού στα κράτη μέλη 
απειλούν ορισμένα από τα πιο ορατά 
επιτεύγματα της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόταση της Επιτροπής για ανακήρυξη 
του έτους 2013 σε "Ευρωπαϊκό Έτος των 
Πολιτών" θα πρέπει να καλύπτει τα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και να 
συμβάλλει στην επίτευξη μιας αγοράς που 
θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα 
του πρώτου Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς που 
πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία στις 3 
και 4 Οκτωβρίου 2011 και συγκεκριμένα 
τη Δήλωση της Κρακοβίας, στην οποία 
τονίστηκαν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή ζωή τους και οι ενέργειες που 
πρέπει να αναληφθούν για την εξάλειψη 
αυτών των εμποδίων·
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Or. pl

Τροπολογία 3
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την έκθεση αυτή και 
επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί 
να επιτύχει πλήρη ολοκλήρωση αίροντας 
τα εναπομένοντα διασυνοριακά εμπόδια 
που φράσσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίου, παρέχοντας τοιουτοτρόπως 
απτά οφέλη σε ευρωπαίους πολίτες και 
επιχειρήσεις·

1. επιδοκιμάζει την έκθεση αυτή και 
επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί 
να επιτύχει πλήρη ολοκλήρωση αίροντας 
τα εναπομένοντα διασυνοριακά εμπόδια 
που φράσσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίου, παρέχοντας τοιουτοτρόπως 
απτά οφέλη σε ευρωπαίους πολίτες και 
επιχειρήσεις· σε καμία περίπτωση όμως 
αυτή η οικονομική ολοκλήρωση δεν 
πρέπει να γίνεται ή να αποβαίνει εις 
βάρος των εργαζομένων, των εργατικών 
δικαιωμάτων, του κοινωνικού χαρακτήρα 
που επιθυμούμε να διατηρεί η ΕΕ και της 
οικολογίας·

Or. el

Τροπολογία 4
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την έκθεση αυτή και 
επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί 
να επιτύχει πλήρη ολοκλήρωση αίροντας 
τα εναπομένοντα διασυνοριακά εμπόδια 
που φράσσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίου, παρέχοντας τοιουτοτρόπως 
απτά οφέλη σε ευρωπαίους πολίτες και 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση 
αυτή και επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία 
Αγορά μπορεί να επιτύχει πλήρη 
ολοκλήρωση αίροντας σταδιακά τα 
εναπομένοντα αδικαιολόγητα
διασυνοριακά εμπόδια που φράσσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, 
υπηρεσιών και κεφαλαίου, παρέχοντας 
τοιουτοτρόπως απτά οφέλη σε ευρωπαίους 
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επιχειρήσεις· πολίτες και επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 5
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την έκθεση αυτή και 
επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί 
να επιτύχει πλήρη ολοκλήρωση αίροντας 
τα εναπομένοντα διασυνοριακά εμπόδια 
που φράσσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίου, παρέχοντας τοιουτοτρόπως 
απτά οφέλη σε ευρωπαίους πολίτες και 
επιχειρήσεις·

1. επιδοκιμάζει την έκθεση αυτή και 
επαναλαμβάνει ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί 
να επιτύχει πλήρη ολοκλήρωση αίροντας 
τα εναπομένοντα εμπόδια που φράσσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, 
παρέχοντας τοιουτοτρόπως απτά οφέλη σε 
ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ειδικότερα τη σημασία της 
εξάλειψης των φραγμών που 
παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των ευρωπαίων πολιτών, εξασφαλίζοντας 
συγκεκριμένα ότι οι πολίτες θα 
απολαύουν των δικαιωμάτων τους ως 
πολιτών της ΕΕ που αφορούν τις ποικίλες 
πτυχές της ζωής τους σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος ταξιδεύουν. Τούτο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και των επαγγελματιών και κατά 
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συνέπεια την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 7
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή το άρθρο 174 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά τις νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων 
δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, στην εργασία και 
στην παιδεία με τους πολίτες που ζουν σε 
μεγάλες κωμοπόλεις και πόλεις·
παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει 
εντατικότερες προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα θα 
εφαρμοστούν στις νησιωτικές και ορεινές 
περιοχές και να εφαρμόσει όλες τις 
απαιτούμενες πολιτικές, από απόψεως
πρόσβασης στα δικαιώματα, ώστε να 
αποτραπεί η δημογραφική ερήμωση 
αυτών των περιοχών·

Or. it

Τροπολογία 8
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. επαινεί τη δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει έως το 2012 ένα νομοθετικό 
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μέσο για ταχύτερη και λιγότερο 
γραφειοκρατική αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Θεωρεί τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σημαντική 
προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 9
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει τη σημασία της 
δυνατότητας μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ 
των κρατών μελών, η οποία παραμένει 
σημαντικό εμπόδιο που αποθαρρύνει την 
άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επαναβεβαιώνει με έμφαση την 
πεποίθησή του ότι είναι σημαντική η 
ύπαρξη μονοαπευθυντικών γραφείων 
πληροφοριών· επαινεί τις προσπάθειες 
της Επιτροπής να δημιουργήσει την 
επιγραμμική μοναπευθυντική 
διαδικτυακή πύλη της και τις συνεχείς 
προσπάθειες για εναρμόνιση των 
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πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την εξεύρεση λύσεων για τη 
δημιουργία άρτια στελεχωμένων 
μοναπευθυντικών θυρίδων σε κάθε 
κράτος μέλος· προτείνει να τοποθετηθούν 
αυτές οι μονοαπευθυντικές θυρίδες στις 
αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στα διάφορα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. αναγνωρίζει ότι οι διοικητικοί 
φραγμοί εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
καλεί την Επιτροπή να βρει πιο 
αποδοτικές λύσεις, εντοπίζοντας και 
αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια και τα 
σημεία συμφόρησης που παρεμποδίζουν 
τους πολίτες που εμπλέκονται στις 
διασυνοριακές διοικητικές διαδικασίες, 
είτε άμεσα είτε μέσω της τοπικής 
διοικητικής αρχής·

Or. en

Τροπολογία 12
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 στ. αναγνωρίζει τις γλωσσικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
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κατά τις συναναστροφές τους με τα 
δικαστήρια, τους θεσμικούς φορείς και 
τις διοικήσεις των κρατών μελών όταν 
κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· καλεί την Επιτροπή να 
προσφέρει χειροπιαστές και πρόσφορες 
λύσεις για να βοηθήσει τους πολίτες να 
υπερπηδήσουν αυτό το σημαντικό 
εμπόδιο, χωρίς να επιβαρύνουν 
σημαντικά τις αρχές του κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 13
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ζ. επαινεί τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες 
αεροπορικών εταιρειών θα γνωρίζουν και 
θα ασκούν τα δικαιώματά τους, ιδίως 
όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τις 
ακυρώσεις πτήσεων· ζητεί να συνεχίσει η 
Επιτροπή να παρακολουθεί την 
κατάσταση των δικαιωμάτων των 
επιβατών στην ΕΕ και να προτείνει και 
να επιδιώξει την ανάληψη ουσιαστικών 
δράσεων σε αυτόν τον τομέα· επαινεί τα 
σχέδια της Επιτροπής για αναθεώρηση 
του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης 
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών 
και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και 
ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της 
πτήσης· καλεί την Επιτροπή να αποφύγει 
περαιτέρω καθυστερήσεις κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τα 
οργανωμένα ταξίδια·

Or. en
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Τροπολογία 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 η. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει πρωτοβουλία 
σχετικά με την ταξινόμηση των 
οχημάτων με κινητήρα που ήταν 
προηγουμένως ταξινομημένα σε άλλο 
κράτος μέλος, δεδομένου ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα μειωθούν οι επαχθείς 
διατυπώσεις της εκ νέου ταξινόμησης και 
η γραφειοκρατία και θα αποφευχθούν οι 
περιπτώσεις διπλής καταβολής του 
τέλους ταξινόμησης· καλεί την Επιτροπή 
να εξασφαλίσει ότι η σχετική νομοθετική 
πρόταση θα υποβληθεί το 2012· 

Or. en

Τροπολογία 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 θ. εκφράζει επιδοκιμασία για τις 
προτάσεις της Επιτροπής να διευκολύνει 
την πρόσβαση στη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη για να νιώθουν 
ασφάλεια οι πολίτες που βρίσκονται έξω 
από το κράτος μέλος τους και για να 
βελτιωθούν η ποιότητα και η δυνατότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 16
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες 
δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με
"την ενίσχυση του ρόλου των 
καταναλωτών" και "τις 20 βασικότερες 
ανησυχίες", στις οποίες τονίζονται, αφενός, 
τα κενά που αφορούν την πληροφόρηση, 
τη νομοθεσία και την εφαρμογή της και τα 
οποία εμμένουν εντός της Ενιαίας Αγοράς,
καθώς και ο ανταγωνισμός των πολιτών 
και η άγνοια ως προς τα δικαιώματά τους 
εντός της αγοράς, αφετέρου.

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες 
δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με
"την ενίσχυση του ρόλου των 
καταναλωτών" και "τις 20 βασικότερες 
ανησυχίες", στις οποίες τονίζονται, αφενός, 
τα κενά που αφορούν την πληροφόρηση, 
τη νομοθεσία και την εφαρμογή της και τα 
οποία εμμένουν εντός της Ενιαίας Αγοράς,
και, αφετέρου, η απογοήτευση των 
πολιτών για την ανεπαρκή πληροφόρησή 
τους και τη συνακόλουθη ανικανότητά 
τους να ασκήσουν με ουσιαστικό τρόπο
τα δικαιώματά τους εντός της Ενιαίας
Αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
αναπληρώσει αυτά τα κενά·

Or. en

Τροπολογία 17
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες 
δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με 
"την ενίσχυση του ρόλου των 
καταναλωτών" και "τις 20 βασικότερες 
ανησυχίες", στις οποίες τονίζονται, αφενός, 
τα κενά που αφορούν την πληροφόρηση, 
τη νομοθεσία και την εφαρμογή της και τα
οποία εμμένουν εντός της Ενιαίας Αγοράς, 
καθώς και ο ανταγωνισμός των πολιτών 
και η άγνοια ως προς τα δικαιώματά τους 

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες 
δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με 
"την ενίσχυση του ρόλου των 
καταναλωτών" και "τις 20 βασικότερες 
ανησυχίες", στις οποίες τονίζονται, αφενός, 
τα κενά που αφορούν την πληροφόρηση, 
τη νομοθεσία και την εφαρμογή της και τα 
οποία εμμένουν εντός της Ενιαίας Αγοράς, 
καθώς και ο ανταγωνισμός των πολιτών 
και η άγνοια ως προς τα δικαιώματά τους 
εντός της αγοράς, αφετέρου· ως εκ τούτου, 
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εντός της αγοράς, αφετέρου· δεσμεύεται και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
επικοινωνία με τους πολίτες σχετικά με 
τα δικαιώματά τους που απορρέουν από 
την Ενιαία Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 18
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες 
δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με
"την ενίσχυση του ρόλου των 
καταναλωτών" και "τις 20 βασικότερες 
ανησυχίες", στις οποίες τονίζονται, αφενός,
τα κενά που αφορούν την πληροφόρηση, 
τη νομοθεσία και την εφαρμογή της και τα
οποία εμμένουν εντός της Ενιαίας Αγοράς,
καθώς και ο ανταγωνισμός των πολιτών 
και η άγνοια ως προς τα δικαιώματά τους 
εντός της αγοράς, αφετέρου.

2. λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες 
δημοσιεύσεις της Επιτροπής σχετικά με
"την ενίσχυση του ρόλου των 
καταναλωτών" και "τις 20 βασικότερες 
ανησυχίες", στις οποίες τονίζονται, αφενός,
οι δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση
και αφομοίωση των πληροφοριών και την
καθυστέρηση στην εφαρμογή της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και η 
άγνοια των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων ως προς τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους εντός της Ενιαίας 
Αγοράς, αφετέρου.

Or. fr

Τροπολογία 19
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ούτως ώστε οι 
πολίτες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
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περισσότερο ανταγωνιστικές προσφορές 
αγαθών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 20
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι, έχοντας εντοπίσει τα 
προβλήματα που σχετίζονται με την 
Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή πρέπει να 
προχωρήσει στην επόμενη λογική φάση 
της εξυγίανσης και της εξεύρεσης λύσης 
για την ουσιαστική υλοποίηση της 
Ενιαίας Αγοράς, ούτως ώστε να 
επανακτήσει τη δημόσια υποστήριξη των 
ευρωπαίων πολιτών· εκφράζει 
επιδοκιμασία για το έργο της Επιτροπής 
με αντικείμενο τις «20 βασικότερες 
ανησυχίες», που προέκυψαν από το 
ψήφισμα της 20ής Μαΐου 2010[1], ως 
χρήσιμο πρώτο βήμα·  καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τις «20 
κορυφαίες βασικότερες λύσεις», όπως 
προτάθηκαν στο πλαίσιο του Φόρουμ 
Ενιαίας Αγοράς της Κρακοβίας για 
καθεμιά από αυτές τις πηγές 
απογοήτευσης·  
[1] P7_TA(2010)0186 (έκθεση Grech)

Or. en

Τροπολογία 21
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. φρονεί ότι οι πρόσβαση στις 
τραπεζικές υπηρεσίες για τους πολίτες 
της ΕΕ που εγκαθίστανται σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ θα πρέπει να 
διευκολυνθεί περαιτέρω· παροτρύνει την 
Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία 
νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίσει την 
πρόσβαση όλων των πολιτών της ΕΕ σε 
ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών·
τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
διαφάνειας των τραπεζικών τελών·

Or. en

Τροπολογία 22
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπενθυμίζει ότι το Φόρουμ Ενιαίας 
Αγοράς του 2011 σημείωσε επιτυχία ως 
έλεγχος της προόδου της Ενιαίας Αγοράς 
και έφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες 
των πολιτών· παροτρύνει την Επιτροπή 
να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και να 
αξιολογεί σε διαρκή βάση την πορεία 
προόδου της αγοράς, μέσω της ανά διετία 
σύγκλησης ενός Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς 
και της συμπλήρωσής του με ετήσιες 
επισκέψεις με σκοπό την αξιολόγηση και 
προώθηση της αγοράς στα επιμέρους 
κράτη μέλη· 

Or. en

Τροπολογία 23
Cristian Silviu Buşoi



AM\885270EL.doc 15/31 PE478.326v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι η ύπαρξη περίπλοκων 
φορολογικών ρυθμίσεων εφαρμοστέων 
στις διασυνοριακές περιπτώσεις 
παράλληλα με τη διπλή φορολόγηση 
αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή 
κυκλοφορία των πολιτών· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής να εξαλείψει 
αυτούς τους φορολογικούς φραγμούς και 
φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ταξινόμηση αυτοκινήτων·

Or. en

Τροπολογία 24
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. εκφράζει επιδοκιμασία για το έργο και 
τη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά 
την εφαρμογή της Πράξης για την Ενιαία 
Αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την ουσιαστική εφαρμογή 
των πρώτων προτεραιοτήτων, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μία δεύτερη 
δέσμη πρωτοβουλιών για μελλοντική 
εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 25
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι η κινητικότητα των 
πολιτών της ΕΕ θα μπορούσε να 
ενισχυθεί μέσω της διευκόλυνσης και της 
καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με την 
άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
τους σε άλλα κράτη μέλη· εκφράζει θερμή 
επιδοκιμασία για την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για ανάπτυξη ενός νέου 
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης και 
ζητεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 26
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. επισημαίνει ότι οι πολίτες θα έπρεπε 
να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε 
διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης· τονίζει ότι η κατάλληλη και 
έγκαιρη εφαρμογή της οδηγίας 
2011/24/ΕΕ έχει ζωτική σημασία εν 
προκειμένω· καλεί την Επιτροπή να 
προαγάγει την τηλεϊατρική και τις 
ηλεκτρονικές υγειονομικές υπηρεσίες και 
υποστηρίζει τα δοκιμαστικά σχέδια που 
αποσκοπούν στην παροχή στους πολίτες 
της ΕΕ επιγραμμικής πρόσβασης στα 
ιατρικά δεδομένα τους· εκφράζει θερμή 
επιδοκιμασία για την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει ένα ελάχιστο 
κοινό σύνολο ιατρικών δεδομένων των 
ασθενών για να εξασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα των ιατρικών 
φακέλων ώστε να εξασφαλιστεί η 
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συνέχεια της περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 27
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 στ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους 
πολίτες της ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματά τους στον τομέα της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις 
πρακτικές πτυχές της άσκησης αυτών 
των δικαιωμάτων, και πιο συγκεκριμένα 
την επιστροφή των εξόδων και να τους 
βοηθήσουν να εξοικειωθούν περισσότερο 
με τις ηλεκτρονικές υγειονομικές 
υπηρεσίες και την τηλεϊατρική·

Or. en

Τροπολογία 28
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
ως προς την επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν τους πολίτες, όπως η αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 

3. υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης 
αποτελεσματικών μηχανισμών άσκησης 
προσφυγών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να 
διεκδικούν τα δικαιώματά τους. τονίζει 
ότι τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο SOLVIT 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά ως προς 
την επίλυση προβλημάτων που αφορούν 
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παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η 
νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς της 
ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών·

τους πολίτες, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η 
προβλεπόμενη νομοθετική δράση της ΕΕ 
στους τομείς της ΕΕΔ και των συλλογικών 
προσφυγών· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
τα εγκριθέντα μέσα να διευκολύνουν την 
άσκηση προσφυγών από τους πολίτες στο 
πλαίσιο των διασυνοριακών αγορών 
αγαθών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 29
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
ως προς την επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν τους πολίτες, όπως η αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η 
νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς της 
ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών·

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
ως προς την επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν τους πολίτες, όπως η αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η 
νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς της 
ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών·
τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να 
ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με 
αυτούς τους μηχανισμούς άσκησης 
προσφυγών και τα μέσα επίλυσης των 
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προβλημάτων, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η ουσιαστική άσκηση των 
δικαιωμάτων των πολιτών στην Ενιαία 
Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
ως προς την επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν τους πολίτες, όπως η αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η
νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς 
της ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών·

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 
ως προς την επίλυση προβλημάτων που
αφορούν τους πολίτες, όπως η αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
φροντίσει να προταθεί έως το 2012 η
ανάληψη νομοθετικής δράσης από την
ΕΕ στους τομείς της ΕΕΔ και της 
επιγραμμικής επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 31
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 

3. τονίζει ότι το δίκτυο SOLVIT έχει
αποδειχθεί αποτελεσματικό ως προς την 
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SOLVIT έχουν αποδειχθεί
αποτελεσματικά ως προς την επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες, 
όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και η δυνατότητα μεταφοράς 
των συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 η 
νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς 
της ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών·

επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, τη δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων και την 
ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση 
των πολιτών της ΕΕ· σημειώνει, ωστόσο 
ότι το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης παραμένει 
κατακερματισμένο σε μεγάλο βαθμό·
τάσσεται υπέρ της ταχείας και 
οικονομικής εξωδικαστικής επίλυσης των 
προβλημάτων των καταναλωτών στην 
ΕΕ και εκφράζει ως εκ τούτου 
επιδοκιμασία για τις μελλοντικές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες για 
μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών και επιγραμμικής επίλυσης 
διαφορών καθώς και για τη προώθηση 
της ευρύτερης χρήσης της 
διαμεσολάβησης έως το 2013·

Or. en

Τροπολογία 32
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα συστήματα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) όπως το δίκτυο 
SOLVIT έχουν αποδειχθεί
αποτελεσματικά ως προς την επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες, 
όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και η δυνατότητα μεταφοράς 
των συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων αλλά ότι 
παρά ταύτα το πεδίο ΕΕΔ της Ευρώπης 
παραμένει κατακερματισμένο σε μεγάλο 
βαθμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να
φροντίσει να αποπερατωθεί έως το 2012 
η νομοθετική δράση της ΕΕ στους τομείς 
της ΕΕΔ και των συλλογικών προσφυγών·

3. τονίζει ότι με την πάροδο του χρόνου τα 
συστήματα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών (ΕΕΔ) και το δίκτυο SOLVIT 
έχουν αποδειχθεί απλά, ταχέα και 
αποδοτικά σε σχέση με το κόστος ως προς 
την επίλυση προβλημάτων που αφορούν 
τους πολίτες, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και η 
δυνατότητα μεταφοράς των
συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων·
επαναβεβαιώνει ότι το πεδίο ΕΕΔ της 
Ευρώπης παραμένει κατακερματισμένο σε 
μεγάλο βαθμό και ότι σε γενικές γραμμές 
το δίκτυο SOLVIT δεν αξιοποιείται στο 
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έπακρο· εκφράζει επιδοκιμασία για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
της ΕΕΔ έως τα τέλη του 2011 και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
ουσιαστικής έγκρισης αυτής της 
πρότασης, ούτως ώστε να παρασχεθεί 
στους καταναλωτές ένας ταχύτερος και 
λιγότερο δαπανηρός τρόπος εξασφάλισης 
έννομης προστασίας· παροτρύνει την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα 
αναληφθεί έως τα τέλη του 2012 η 
νομοθετική δράση της ΕΕ στον τομέα των 
συλλογικών προσφυγών·

Or. en

Τροπολογία 33
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν την ταχεία και 
ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας 
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στον 
τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τους τις αρχές του καθολικού 
χαρακτήρα, της πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης·  
(Η οδηγία 2011/24/ΕΕ παρέχει κανόνες 
σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε ασφαλή και ποιοτική διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη και προάγει τη 
συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών.
Όσον αφορά το άρθρο 4 της οδηγίας, η 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται με 
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γνώμονα τις αρχές του καθολικού 
χαρακτήρα, της πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης.)

Or. en

Τροπολογία 34
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. φρονεί ότι ένα νέο βασιζόμενο στους 
πολίτες σύστημα ΕΕΔ που θα στηρίζεται 
στους υφιστάμενους συμβουλευτικούς 
φορείς και τις διοικητικές διαρθρώσεις 
θα έπρεπε να διανύσει μεγάλη απόσταση 
έως ότου μπορέσει να παράσχει 
οικονομικά συμφέρουσες, ταχείες και 
προσιτές διαδικασίες εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τους 
καταναλωτές· 

Or. en

Τροπολογία 35
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει 
χωρίς καθυστέρηση ένα σχέδιο δράσης 
για την περαιτέρω ενδυνάμωση και 
ενίσχυση, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, του 
ρόλου του SOLVIT, του κέντρου 
εξυπηρέτησης «Η Ευρώπη σου-
συμβουλές» και των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών, ούτως ώστε οι 
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υπηρεσίες αυτές να καταστούν πιο ορατές 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·   

Or. en

Τροπολογία 36
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επαινεί την Επιτροπή για τις συνεχείς 
εργασίες της με σκοπό την ανάπτυξη της 
δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και 
ενθαρρύνει την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης αυτού του καινοτόμου 
εργαλείου, ιδίως σε εθνικό επίπεδο·  
συνιστά να μετατραπεί ο μηχανισμός 
αυτός σε μια πραγματικά 
μονοαπευθυντική θυρίδα, ούτως ώστε να 
μπορέσουν οι πολίτες να γνωρίσουν 
καλύτερα τα δικαιώματά τους, μέσω μιας 
ενιαίας πηγής πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 37
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο έγκρισης ενός Χάρτη των 
Δικαιωμάτων των Πολιτών, όπως 
ακριβώς ζητήθηκε στο προαναφερθέν 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ης
Μαΐου 2010, στο οποίο επισημαίνονται τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
πολιτών καθώς και διασυνοριακά θέματα 

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
δημοσιεύσουν στους δικτυακούς τόπους 
των υπουργείων τους πλήρες 
ενημερωτικό υλικό στο οποίο να
επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και 
διασυνοριακά θέματα εντός της Ενιαίας 
Αγοράς·
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εντός της Ενιαίας Αγοράς· φρονεί πως ο 
Χάρτης αυτός πρέπει να είναι εύκολα 
διαθέσιμα και να χρησιμεύουν ως 
πρακτικός οδηγός για όλους τους πολίτες 
που κινούνται, εργάζονται, πωλούν και 
αγοράζουν διερχόμενοι σύνορα·

Or. de

Τροπολογία 38
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο έγκρισης ενός Χάρτη των 
Δικαιωμάτων των Πολιτών, όπως ακριβώς 
ζητήθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 20ης Μαΐου 2010, στο 
οποίο επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και 
διασυνοριακά θέματα εντός της Ενιαίας 
Αγοράς· φρονεί πως ο Χάρτης αυτός 
πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμα και να
χρησιμεύουν ως πρακτικός οδηγός για 
όλους τους πολίτες που κινούνται, 
εργάζονται, πωλούν και αγοράζουν 
διερχόμενοι σύνορα·

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο έγκρισης ενός εύχρηστου και 
προσιτού Χάρτη των Δικαιωμάτων των 
Πολιτών που να επικαιροποιείται σε 
τακτική βάση, όπως ακριβώς ζητήθηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 20ης Μαΐου 2010[1], στο 
οποίο επισημαίνονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και 
διασυνοριακά θέματα εντός της Ενιαίας 
Αγοράς· φρονεί πως ο Χάρτης αυτός 
πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμος και να
χρησιμεύει ως πρακτικός οδηγός για όλους 
τους πολίτες που κινούνται, εργάζονται, 
πωλούν και αγοράζουν διερχόμενοι 
σύνορα, παρέχοντας περισσότερο 
πρακτικές πληροφορίες και λύσεις για τα 
καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες, 
όπως η απόκτηση πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη, η ταξινόμηση 
των αυτοκινήτων, το άνοιγμα ενός 
τραπεζικού λογαριασμού, η αγορά 
προϊόντων μέσω διαδικτύου κλπ.·
[1] P7_TA(2010)0186 (έκθεση Grech)

Or. en
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Τροπολογία 39
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να προβλεφθεί μια σφαιρικότερη 
νομοθετική προσέγγιση στην ΕΕ προς 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
η οποία θα διασφαλίζει τα δικαιώματα 
των πολιτών, θα δίνει ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη και θα επενδύει σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργία 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να 
αρθούν τα εναπομένοντα εμπόδια στις 
τέσσερις ελευθερίες.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 40
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να προβλεφθεί μια σφαιρικότερη 
νομοθετική προσέγγιση στην ΕΕ προς
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η 
οποία θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
πολιτών, θα δίνει ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη και θα επενδύει σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και δημιουργία θέσεων εργασίας, 
με αποτέλεσμα να αρθούν τα 
εναπομένοντα εμπόδια στις τέσσερις 
ελευθερίες.

5. ζητεί να προβλεφθεί μια σφαιρικότερη 
νομοθετική προσέγγιση στην ΕΕ στους 
τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, της 
πολιτικής φάσματος, της αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων καθώς 
και να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού, η οποία θα 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών, 
θα δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη 
και θα επενδύει σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και δημιουργία θέσεων εργασίας, με 
αποτέλεσμα να αρθούν τα εναπομένοντα 
εμπόδια στις τέσσερις ελευθερίες.
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Or. en

Τροπολογία 41
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) σημειώνει τις προτάσεις που 
προβλέπεται να υποβάλει η Επιτροπή για 
την επικαιροποίηση της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων· τονίζει 
ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να απλοποιούν 
τις διαδικασίες αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων και 
συμφωνεί ότι μια εθελοντική ευρωπαϊκή 
επαγγελματική κάρτα θα μπορούσε να 
είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την 
κινητικότητα των Ευρωπαίων και να 
αποτελέσει ειδικό παράδειγμα για μια 
Ευρώπη των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 42
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει επιδοκιμασία για τις 
προτάσεις της Επιτροπής για παροχή 
στους ασθενείς ασφαλούς επιγραμμικής 
πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα για την 
υγεία τους· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη 
του στόχου της της ευρείας ανάπτυξης 
υπηρεσιών τηλεϊατρικής έως το 2020·
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Or. en

Τροπολογία 43
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή έχει κατανοήσει ότι οι 
πολίτες έχουν ανεπαρκή πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και στη βοήθεια· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να προσαρμόσει 
την επικοινωνία στις ανάγκες των απλών 
πολιτών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
για παράδειγμα, δημοσιεύοντας όλες τις 
δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

Or. cs

Τροπολογία 44
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι επιβάλλονται η ευρεία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, δεδομένου ότι οι πολίτες 
είναι ολοένα και πιο κινητικοί και η 
εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς 
των συνταξιοδοτικών ταμείων των 
μετακινούμενων εργαζομένων, η 
προαγωγή της εξωσχολικής κατάρτισης 
που να καταλήγει στην απόκτηση 
διαβατηρίου δεξιοτήτων και η εφαρμογή 
της κάρτας νέων σε κίνηση· 

Or. en
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Τροπολογία 45
Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. ζητεί να αναληφθεί περαιτέρω δράση 
από τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την 
Επιτροπή για την υπέρβαση των 
εμποδίων που εμποδίζουν τις 
επιγραμμικές εταιρείες να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στους πολίτες 
συγκεκριμένων κρατών μελών. εν 
προκειμένω, εκφράζει επιδοκιμασία για 
την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων· 

Or. en

Τροπολογία 46
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
πρόταση της Επιτροπής για διευκόλυνση 
της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης και ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής υγείας· πιστεύει ότι μία από 
τις κύριες αιτίες απογοήτευσης για τους 
πολίτες που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό είναι ότι οι 
άνθρωποι δε γνωρίζουν επαρκώς τα 
δικαιώματά τους και τα μέσα για την 
επιβολή τους: καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επικεντρώσουν την 
προσοχή τους στην ορθή εκτέλεση και 
εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και 
στα μέτρα βελτίωσης της πρόσβασης στις 
πληροφορίες, της ασφάλειας και της 
ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών·  
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Or. en

Τροπολογία 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το καθήκον της να διερευνά τις 
παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, και 
ιδιαίτερα τις παραβάσεις που αφορούν τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Τονίζει 
ότι αντιτίθεται στη μετακύλιση του 
βάρους της απόδειξης όσον αφορά αυτές 
τις παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 
στους πολίτες που δεν διαθέτουν τους 
πόρους για να παράσχουν αυτές τις 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 48
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες 
ρυθμίσεις και να διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα 
οργανωμένα ταξίδια, ούτως ώστε να 
αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών ενόψει των νέων εξελίξεων 
της αγοράς που  επιφέρει η αύξηση της 
χρήσης του διαδικτύου· πιστεύει ότι σε 
μια εποχή που οι καταναλωτές αγοράζουν 
όλο και συχνότερα χωριστές ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις για τις 
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διάφορες μεμονωμένες και χωριστές 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα 
αποσαφηνίσουν τα νόμιμα δικαιώματα 
και τα ένδικα μέσα των καταναλωτών και 
τις αντίστοιχες ευθύνες των παρόχων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 49
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
σφαιρικό, ενοποιημένο πλαίσιο που να 
ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα των 
επιβατών σε μία ενιαία νομοθετική 
πράξη, επικεντρωμένη στις διάφορες 
ανάγκες των επιβατών, ανάλογα με το 
μέσο μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 50
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. τονίζει ότι, ακόμη και με τις
πρόσφατες βελτιώσεις που 
καταδεικνύουν οι πίνακες αποτελεσμάτων 
της ενιαίας αγοράς του Δεκεμβρίου 2010, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην 
πληρούν στο ακέραιο τους στόχους τους 
της ορθής και έγκαιρης μεταφοράς της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό 
δίκαιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή και μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά μέσω συστηματικής και 
ανεξάρτητης παρακολούθησης, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en


