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Τροπολογία 1
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Προς μια 
γνήσια οικονομική και νομισματική 
ένωση» και τη σχετική ενδιάμεση έκθεση 
της 12ης Οκτωβρίου 2012,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης 
Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο 
αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική 
αγορά1,
__________________
1Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0307.

Or. en

Τροπολογία 3
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που βασίζεται στην 
έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς απαιτείται περισσότερο από ποτέ 
για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που βασίζεται στην 
έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς απαιτείται περισσότερο από ποτέ 
για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία, παρέχοντας συγκεκριμένες 
απαντήσεις στην κρίση και ενεργώντας 
ως σημαντικός καταλύτης για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα, να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας και να διαφυλαχθεί η 
κοινωνική πρόνοια·

Or. en

Τροπολογία 4
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που βασίζεται στην 
έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς απαιτείται περισσότερο από ποτέ 
για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή 
και βασίζεται στην έννοια μιας κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς απαιτείται 
περισσότερο από ποτέ για να 
αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία 
και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 5
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που βασίζεται 
στην έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς απαιτείται περισσότερο από 
ποτέ για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εύρυθμα 
λειτουργική και αποτελεσματική ενιαία 
αγορά που βασίζεται στην έννοια μιας 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς 
απαιτείται περισσότερο από ποτέ για να 
αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που βασίζεται στην 
έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς απαιτείται περισσότερο από ποτέ 
για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική, αποτελεσματική και χωρίς 
φραγμούς ενιαία αγορά που βασίζεται στην 
έννοια μιας κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς απαιτείται περισσότερο από ποτέ 
για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα, να διασφαλισθεί η 
παροχή ασφαλών προϊόντων και να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 8
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή 
του ο Mario Monti επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλισθεί η στήριξη 
της εσωτερικής αγοράς από τους πολίτες 
στην Ευρώπη μέσω της αντιμετώπισης 
ζητημάτων σχετικά με τις επιπτώσεις της 
ενιαίας αγοράς στα κοινωνικά 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 9
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 χρόνια μετά 
την επίσημη δημιουργία της, η ενιαία 
αγορά εξακολουθεί να μην έχει 
ολοκληρωθεί πλήρως παρά την έγκριση
1 500 οδηγιών κατά προσέγγιση και 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 χρόνια μετά 
την επίσημη δημιουργία της, η ενιαία 
αγορά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
πλήρως, κυρίως λόγω του ότι τα κράτη 
μέλη δεν έχουν μεταφέρει ή εφαρμόσει
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σχεδόν 1 000 κανονισμών· πλήρως τις 1 500 οδηγίες κατά 
προσέγγιση και τους σχεδόν 1 000 
κανονισμούς·

Or. en

Τροπολογία 10
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η 
διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και να 
βελτιωθεί η εφαρμογή και η επιβολή των 
κανόνων που την διέπουν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η 
διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και να 
βελτιωθεί η μεταφορά, η εφαρμογή και η 
επιβολή των κανόνων που την διέπουν·

Or. en

Τροπολογία 11
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί με μέγιστη 
αποφασιστικότητα και ταχύτητα, 
διατηρώντας την απαραίτητη ισορροπία 
μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών διαστάσεων·

Or. it

Τροπολογία 12
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ξεχωριστά από άλλες οριζόντιες 
πολιτικές, όπως η προστασία των 
καταναλωτών και των εργαζομένων, τα 
κοινωνικά δικαιώματα, το περιβάλλον και 
η βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 13
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς συνιστά τη βάση για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πολιτικής 
και οικονομικής ολοκλήρωσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζει την 
αναγκαία σύνδεση μεταξύ της ζώνης του 
ευρώ και της υπόλοιπης Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 14
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά πρέπει να διαδραματίσει πλήρως 
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τον ρόλο της όσον αφορά την προώθηση 
της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας 
με στόχο την υλοποίηση μιας κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας·

Or. it

Τροπολογία 15
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν 
στο ανώτατο επίπεδο και τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, το μέσο έλλειμμα μεταφοράς 
νομοθεσίας αυξήθηκε σε 1,2% τον 
Φεβρουάριο 2012 από 0,7% το 2009·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν 
στο ανώτατο επίπεδο και τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, το μέσο έλλειμμα μεταφοράς 
νομοθεσίας αυξήθηκε σε 1,2% τον 
Φεβρουάριο 2012 από 0,7% το 2009,
γεγονός που είναι ανεπίτρεπτο και οδηγεί 
σε έλλειψη εμπιστοσύνης προς την 
Ένωση γενικά και την ενιαία αγορά 
συγκεκριμένα·

Or. en

Τροπολογία 16
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν 
στο ανώτατο επίπεδο και τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, το μέσο έλλειμμα μεταφοράς 
νομοθεσίας αυξήθηκε σε 1,2% τον 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν 
στο ανώτατο επίπεδο και τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, το μέσο έλλειμμα μεταφοράς 
νομοθεσίας αυξήθηκε σε 1,2% τον 
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Φεβρουάριο 2012 από 0,7% το 2009· Φεβρουάριο 2012 από 0,7% το 2009 και, 
μετά από κάποια πρόοδο κατά τους 
τελευταίους μήνες, έχει μειωθεί πλέον στο 
0,9%·

Or. en

Τροπολογία 17
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά ως ραχοκοκαλιά της Ένωσης, και η 
καλή λειτουργία της ως βάση και πλαίσιο 
για την οικονομική και κοινωνική 
ανάκαμψη στην Ευρώπη, είναι υψίστης 
σημασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά ως ραχοκοκαλιά της Ένωσης, και η 
καλή λειτουργία της ως βάση και πλαίσιο 
για την οικονομική και κοινωνική 
ανάκαμψη στην Ευρώπη, είναι υψίστης 
σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική ανάκαμψη μπορεί να 
εξασφαλισθεί μόνο μέσω του σεβασμού 
και της προστασίας των κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 18
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
υποστηριχθεί σθεναρά η δέσμευση της 
Επιτροπής για μια πολιτική μηδενικής 
ανοχής όσον αφορά τη μη συμμόρφωση 
με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
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αγορά1·
__________________
1 EE L 376, 27.12.2006, σ. 36.

Or. en

Τροπολογία 19
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός 
ηγετικός ρόλος από πλευράς όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μια 
σαφής πολιτική δέσμευση από πλευράς 
των κρατών μελών εξακολουθούν να 
απαιτούνται για την άρση των 
εναπομεινάντων περιορισμών των 
ελευθεριών της ενιαίας αγοράς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
για την ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι 
συντονισμένη και να βασίζεται σε μια 
πραγματική, ολοκληρωμένη και ευρείας 
κλίμακας συμφωνία που θα τυγχάνει της 
στήριξης όλων των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός 
ηγετικός ρόλος από πλευράς όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μια 
σαφής πολιτική δέσμευση από πλευράς 
των κρατών μελών εξακολουθούν να 
απαιτούνται για την άρση των 
εναπομεινάντων περιορισμών των 
ελευθεριών της ενιαίας αγοράς ώστε να 
αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ενιαίας 
αγοράς και η εμπιστοσύνη σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 20
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός 
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ηγετικός ρόλος από πλευράς όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μια 
σαφής πολιτική δέσμευση από πλευράς 
των κρατών μελών εξακολουθούν να 
απαιτούνται για την άρση των 
εναπομεινάντων περιορισμών των 
ελευθεριών της ενιαίας αγοράς·

ηγετικός ρόλος από πλευράς όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μια 
σαφής πολιτική δέσμευση από πλευράς 
των κρατών μελών εξακολουθούν να 
απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και 
επιβολή των οδηγιών και των 
κανονισμών που σχετίζονται με την 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 21
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε, 
στην προαναφερθείσα έκθεσή του της 
26ης Ιουνίου 2012, τη σημασία της 
πλήρους συμβατότητας με την ενιαία 
αγορά καθώς και του ανοιχτού 
χαρακτήρα και της διαφάνειας της 
διαδικασίας προς μια βαθύτερη 
οικονομική και νομισματική ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πλέον συγκεκριμένες δράσεις, τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, για την άρση των 
περιορισμών που παρεμποδίζουν την 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις, 
τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, για την πλήρη 
εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας 
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πρόσβαση και τον ανταγωνισμό και 
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
να δημιουργούν πραγματικές συνθήκες
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου στην 
Ευρώπη·

αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και 
κεφαλαίου στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 23
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να επιλέγει, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας και, όπου 
απαιτείται, κυρίως όπου δεν υφίσταται 
ανάγκη για περαιτέρω διακριτική 
ευχέρεια στην εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας, κανονισμούς έναντι οδηγιών 
ως προκρινόμενο νομικό μέσο για τη 
ρύθμιση της ενιαίας αγοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης μιας «δοκιμασίας της ενιαίας 
αγοράς» σε επίπεδο κρατών μελών με 
στόχο να αξιολογεί εάν νέα νομοθεσία που 
θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία 

διαγράφεται
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αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης 
της οδηγίας 98/34/ΕΚ προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε 
υπηρεσίες και άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 25
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
μιας «δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» σε 
επίπεδο κρατών μελών με στόχο να 
αξιολογεί εάν νέα νομοθεσία που 
θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε 
υπηρεσίες και άλλους τομείς·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
μιας «δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» σε 
επίπεδο κρατών μελών με στόχο να 
αξιολογεί εάν νέα νομοθεσία που 
θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε 
υπηρεσίες και άλλους τομείς, να
δημιουργηθεί ένα οριζόντιο μέσο, να 
ενισχυθεί ο δεσμευτικός της χαρακτήρας 
όταν η Επιτροπή υποβάλλει 
εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με 
σχέδιο νόμου και να διασφαλισθεί η 
εφαρμογή της με σκοπό την 
αντιστάθμιση της ανεπαρκούς εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Emma McClarkin
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης μιας «δοκιμασίας της ενιαίας 
αγοράς» σε επίπεδο κρατών μελών με 
στόχο να αξιολογεί εάν νέα νομοθεσία που 
θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε 
υπηρεσίες και άλλους τομείς·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει μια «δοκιμασία της 
ενιαίας αγοράς» σε επίπεδο κρατών μελών 
με στόχο να αξιολογεί εάν νέα νομοθεσία 
που θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μπορεί 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε 
υπηρεσίες και άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 27
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιώδη 
σημασία η διοικητική συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών να διεξάγεται με 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και 
οικονομικά συμφέροντα τρόπο, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση του 
συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ)·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιώδη 
σημασία η διοικητική συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών να διεξάγεται με 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και 
οικονομικά συμφέροντα τρόπο, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση του 
συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το IMI θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται πάντοτε, ακόμα και σε 
άλλους τομείς, ώστε να ενισχύεται η 
λειτουργικότητά του και να μειώνεται η 
γραφειοκρατία, να αυξάνεται η διαφάνεια 
και να δίνεται η δυνατότητα σε όλους 
τους παράγοντες της ενιαίας αγοράς να 
αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη του·

Or. en
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Τροπολογία 28
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεταφέρουν με συνέπεια 
τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο και να 
εγκρίνουν όλες τις νέες διατάξεις που 
αφορούν μια νομοθετική πράξη της 
Ένωσης από κοινού και ταυτοχρόνως ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά 
αντικατοπτρίζει τον συμβιβασμό που 
επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη οφείλουν να μεταφέρουν με συνέπεια 
τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο και να 
εγκρίνουν όλες τις νέες διατάξεις που 
αφορούν μια νομοθετική πράξη της 
Ένωσης από κοινού και ταυτοχρόνως ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά 
αντικατοπτρίζει τον συμβιβασμό που 
επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο, 
δεδομένου ότι η πλημμελής εφαρμογή και 
συμμόρφωση οδηγεί σε έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην Ένωση και 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 29
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεταφέρουν με συνέπεια 
τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο και να 
εγκρίνουν όλες τις νέες διατάξεις που 
αφορούν μια νομοθετική πράξη της 
Ένωσης από κοινού και ταυτοχρόνως ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά 
αντικατοπτρίζει τον συμβιβασμό που 
επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος 
μέλος πρέπει να μεταφέρει με συνέπεια 
την εκάστοτε οδηγία στο εθνικό του
δίκαιο και να εγκρίνει όλες τις νέες 
διατάξεις που αφορούν μια νομοθετική 
πράξη της Ένωσης στο σύνολό τους και 
ταυτοχρόνως, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
μεταφορά της εν λόγω πράξης σε εθνικό 
επίπεδο αντικατοπτρίζει τον συμβιβασμό 
που επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 30
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες τόσο μεταξύ τους όσο και με 
την Επιτροπή ώστε να διαπιστώνουν εκ 
των προτέρων τυχόν πλημμελή μεταφορά 
και να αποτρέπουν τον κατακερματισμό·

Or. en

Τροπολογία 31
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανεπαρκής και καθυστερημένη μεταφορά 
των οδηγιών εμποδίζει τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις από το να αξιοποιούν 
πλήρως τα πλεονεκτήματα της ενιαίας 
αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 32
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών έχει 
αποφασιστική σημασία για την κατανόηση 
των εθνικών μηχανισμών εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου και των 
εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα μπορούσε να εισαγάγει και να 
συντονίσει ένα δίκτυο δημοσίων 
υπαλλήλων αρμόδιων για την εφαρμογή 
όλων των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων 
της Ένωσης εκτός από το SOLVIT, 
παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν μια 
πλατφόρμα ανταλλαγής και επανεξέτασης 
από ομολόγους για τη στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, με σκοπό τη βελτίωση 
της συνολικής ποιότητας της εφαρμογής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
προωθηθεί η ανταλλαγή εθνικών δημοσίων 
υπαλλήλων αρμόδιων για την εφαρμογή 
του ενωσιακού δικαίου μεταξύ των κρατών 
μελών με σκοπό να ενθαρρυνθεί η 
καλύτερη ροή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών έχει 
αποφασιστική σημασία για την κατανόηση 
των εθνικών μηχανισμών εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου και των 
εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι,
προκειμένου να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
της όσον αφορά την παροχή συνδρομής 
στα κράτη μέλη για τη μεταφορά της 
ενωσιακής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα 
μπορούσε να εισαγάγει και να συντονίσει 
ένα δίκτυο δημοσίων υπαλλήλων 
αρμόδιων για την εφαρμογή όλων των 
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων της Ένωσης 
εκτός από το SOLVIT, παρέχοντας με τον 
τρόπο αυτόν μια πλατφόρμα ανταλλαγής 
και επανεξέτασης από ομολόγους για τη 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, με 
σκοπό τη βελτίωση της συνολικής 
ποιότητας της εφαρμογής και την επίλυση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή εθνικών 
δημοσίων υπαλλήλων αρμόδιων για την 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου μεταξύ 
των κρατών μελών με σκοπό να 
ενθαρρυνθεί η καλύτερη ροή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 33
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή 
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εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών έχει 
αποφασιστική σημασία για την κατανόηση 
των εθνικών μηχανισμών εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου και των 
εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα μπορούσε να εισαγάγει και να 
συντονίσει ένα δίκτυο δημοσίων 
υπαλλήλων αρμόδιων για την εφαρμογή 
όλων των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων 
της Ένωσης εκτός από το SOLVIT, 
παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν μια 
πλατφόρμα ανταλλαγής και επανεξέτασης 
από ομολόγους για τη στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, με σκοπό τη βελτίωση 
της συνολικής ποιότητας της εφαρμογής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
προωθηθεί η ανταλλαγή εθνικών δημοσίων 
υπαλλήλων αρμόδιων για την εφαρμογή 
του ενωσιακού δικαίου μεταξύ των κρατών 
μελών με σκοπό να ενθαρρυνθεί η 
καλύτερη ροή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών έχει 
αποφασιστική σημασία για την κατανόηση 
των εθνικών μηχανισμών εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου και των 
εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου αποτελεί μία από τις 
βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής και 
των δημοσίων υπαλλήλων της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα 
μπορούσε να εισαγάγει και να συντονίσει 
ένα δίκτυο δημοσίων υπαλλήλων 
αρμόδιων για την εφαρμογή όλων των 
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων της Ένωσης 
εκτός από το SOLVIT, παρέχοντας με τον 
τρόπο αυτόν μια πλατφόρμα ανταλλαγής 
και επανεξέτασης από ομολόγους για τη 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, με 
σκοπό τη βελτίωση της συνολικής 
ποιότητας της εφαρμογής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να προωθηθεί η 
ανταλλαγή εθνικών δημοσίων υπαλλήλων 
αρμόδιων για την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου μεταξύ των κρατών 
μελών με σκοπό να ενθαρρυνθεί η 
καλύτερη ροή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 34
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμιγώς 
ποσοτικές στατιστικές σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά δεν επιτρέπουν τη μέτρηση της 
ποιότητας της εφαρμογής και των 
ιδιαίτερων επιπτώσεων συγκεκριμένων 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμιγώς 
ποσοτικές στατιστικές σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά δεν επιτρέπουν τη μέτρηση της 
ποιότητας της εφαρμογής και των 
ιδιαίτερων επιπτώσεων συγκεκριμένων 
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βασικών μέσων της ενιαίας αγοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, 
απαιτείται μια πολιτική και ποιοτική 
αξιολόγηση της εφαρμογής και της 
προόδου της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον 
αφορά την οικονομική σημασία της νέας 
ενωσιακής νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά·

βασικών μέσων της ενιαίας αγοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, 
απαιτείται μια πολιτική και ποιοτική 
αξιολόγηση της εφαρμογής και της 
προόδου της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον 
αφορά την οικονομική σημασία της νέας 
ενωσιακής νομοθεσίας για την ενιαία 
αγορά και την εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 35
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
αξιολόγηση πρέπει να διαφοροποιεί τη μη 
μεταφορά, η οποία συνιστά σαφώς 
αναγνωρίσιμη αποτυχία εκ μέρους του 
κράτους μέλους, από τη δυνατότητα μη 
συμμόρφωσης η οποία μπορεί να βασίζεται 
σε διαφορετική ερμηνεία και κατανόηση 
του ενωσιακού δικαίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν ότι 
μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορεί να διαπιστώσει οριστικά 
και δημόσια τη μη συμμόρφωση του 
εθνικού δικαίου με το ενωσιακό δίκαιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ετησίως ένας κατάλογος ενωσιακής 
νομοθεσίας που δεν έχει μεταφερθεί 
καθόλου ή δεν έχει μεταφερθεί με ορθό 
τρόπο στο εθνικό δίκαιο στα συγκεκριμένα 
κράτη μέλη·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
αξιολόγηση πρέπει να διαφοροποιεί τη μη 
μεταφορά, η οποία συνιστά σαφώς 
αναγνωρίσιμη αποτυχία εκ μέρους του 
κράτους μέλους, από τη δυνατότητα μη 
συμμόρφωσης η οποία μπορεί να βασίζεται 
σε διαφορετική ερμηνεία και κατανόηση 
του ενωσιακού δικαίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν ότι 
μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορεί να διαπιστώσει οριστικά 
και δημόσια τη μη συμμόρφωση του 
εθνικού δικαίου με το ενωσιακό δίκαιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, 
κανένα άλλο θεσμικό όργανο δεν μπορεί 
να διαπιστώσει παρόμοια μη 
συμμόρφωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να παρέχεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ετησίως ένας κατάλογος 
ενωσιακής νομοθεσίας που δεν έχει 
μεταφερθεί καθόλου ή δεν έχει μεταφερθεί 
με ορθό τρόπο στο εθνικό δίκαιο στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 36
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδικασίες επί παραβάσει έχουν συχνά 
αποκαλύψει σειρά περιορισμών που 
συνδέονται με την επαρκή ικανοποίηση 
των προσδοκιών μεμονωμένων 
καταναλωτών και επιχειρήσεων, και ότι 
θα ήταν αναγκαίο να θεσπιστεί ένα ενιαίο, 
ταχύ και οικονομικά προσιτό μέσο 
έννομης προστασίας σε ενωσιακό
επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 37
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει 
συνεπώς να συνεχίσουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη των διαδικασιών επί 
παραβάσει στο πλαίσιο μελλοντικών 
αναθεωρήσεων της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο «ταχειών» 
διαδικασιών επί παραβάσει για 
παραβιάσεις των διατάξεων για την 
ενιαία αγορά·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 38
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει 
συνεπώς να συνεχίσουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη των διαδικασιών επί παραβάσει 
στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων 
της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο «ταχειών» διαδικασιών επί 
παραβάσει για παραβιάσεις των διατάξεων 
για την ενιαία αγορά·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει 
συνεπώς να συνεχίσουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη των διαδικασιών επί παραβάσει 
στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων 
της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο «ταχειών» διαδικασιών επί 
παραβάσει για παραβιάσεις των διατάξεων 
για την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 39
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του 
προγράμματος «EU Pilot» είχε θετικά 
αποτελέσματα στη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και 
παρέχει ταχύτερες λύσεις σε προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρέπει επομένως να προωθήσει 
τη χρήση του προγράμματος «EU Pilot» 
ΕΕ και να βελτιώσει περαιτέρω την 
αποτελεσματικότητά του·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του 
προγράμματος «EU Pilot» είχε θετικά 
αποτελέσματα στη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και 
παρέχει ταχύτερες λύσεις σε προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρέπει επομένως να προωθήσει 
τη χρήση του προγράμματος «EU Pilot» 
ΕΕ και να βελτιώσει περαιτέρω την 
αποτελεσματικότητά του, ώστε να 
εντοπίζει αποτελεσματικότερα και να 
αποκαθιστά παραβιάσεις των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς χωρίς να χρειάζεται 
να καταφεύγει σε χρονοβόρες διαδικασίες 
επί παραβάσει·
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Or. en

Τροπολογία 40
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις της ως 
προς τη διασφάλιση της δέουσας 
εφαρμογής και επιβολής όλων των 
εγκριθέντων κανόνων στα κράτη μέλη, 
αντιδρώντας με μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
παράπονα και καταγγελίες σχετικά με την 
εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου και να λαμβάνει εγκαίρως τα 
απαραίτητα μέτρα για την άρση των 
υφιστάμενων ασυνεπειών·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
οφείλει να ενισχύσει τις δράσεις της ως 
προς τη διασφάλιση της δέουσας 
εφαρμογής και επιβολής όλων των 
εγκριθέντων κανόνων στα κράτη μέλη, 
αντιδρώντας με μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
παράπονα και καταγγελίες σχετικά με την 
εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου και να λαμβάνει εγκαίρως τα 
απαραίτητα μέτρα για την άρση των 
υφιστάμενων ασυνεπειών·

Or. en

Τροπολογία 41
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις της ως 
προς τη διασφάλιση της δέουσας 
εφαρμογής και επιβολής όλων των 
εγκριθέντων κανόνων στα κράτη μέλη, 
αντιδρώντας με μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
παράπονα και καταγγελίες σχετικά με την 
εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου και να λαμβάνει εγκαίρως τα 
απαραίτητα μέτρα για την άρση των 
υφιστάμενων ασυνεπειών·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενισχύσει τις δράσεις της ως 
προς τη διασφάλιση της δέουσας 
εφαρμογής και επιβολής όλων των 
εγκριθέντων κανόνων στα κράτη μέλη, 
αντιδρώντας με μεγαλύτερη ταχύτητα σε 
παράπονα και καταγγελίες σχετικά με την 
εσφαλμένη εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου και να λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα για την άρση των υφιστάμενων 
ασυνεπειών·
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Or. en

Τροπολογία 42
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

KΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
«σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ (EU sweeps) οι 
οποίες συνιστούν δράσεις 
παρακολούθησης που συντονίζονται από 
την Επιτροπή και πραγματοποιούνται 
ταυτοχρόνως στα κράτη μέλη από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, έχουν αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο παρέχοντας στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν με κοινές 
δράσεις την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά που έχει ήδη μεταφερθεί
στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ως 
εκ τούτου ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προσφέρει μια περισσότερο εκτεταμένη 
χρήση των «σαρώσεων» σε επίπεδο ΕΕ 
στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνει την 
εποπτεία, ιδίως από λιγότερο εξοπλισμένες 
και λιγότερο προετοιμασμένες εθνικές 
αρχές·

KΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
«σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ (EU sweeps) οι 
οποίες συνιστούν δράσεις 
παρακολούθησης που συντονίζονται από 
την Επιτροπή και πραγματοποιούνται 
ταυτοχρόνως στα κράτη μέλη από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, έχουν αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο παρέχοντας στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν με κοινές 
δράσεις την εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά στα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ως εκ 
τούτου ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προσφέρει μια περισσότερο εκτεταμένη 
χρήση των «σαρώσεων» σε επίπεδο ΕΕ 
στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνει την 
εποπτεία, ιδίως από λιγότερο εξοπλισμένες 
και λιγότερο προετοιμασμένες εθνικές 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 43
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

KΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
«σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ (EU sweeps) οι 
οποίες συνιστούν δράσεις 

KΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
«σαρώσεις» σε επίπεδο ΕΕ (EU sweeps) οι 
οποίες συνιστούν δράσεις 
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παρακολούθησης που συντονίζονται από 
την Επιτροπή και πραγματοποιούνται 
ταυτοχρόνως στα κράτη μέλη από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, έχουν αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο παρέχοντας στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν με κοινές 
δράσεις την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά που έχει ήδη μεταφερθεί 
στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ως 
εκ τούτου ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προσφέρει μια περισσότερο εκτεταμένη 
χρήση των «σαρώσεων» σε επίπεδο ΕΕ 
στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνει την 
εποπτεία, ιδίως από λιγότερο εξοπλισμένες 
και λιγότερο προετοιμασμένες εθνικές 
αρχές·

παρακολούθησης που συντονίζονται από 
την Επιτροπή και πραγματοποιούνται 
ταυτοχρόνως στα κράτη μέλη από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, έχουν αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο παρέχοντας στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν με κοινές 
δράσεις την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά που έχει ήδη μεταφερθεί 
στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι πιο πρόσφατες «σαρώσεις» επέτρεψαν, 
για παράδειγμα, τον εντοπισμό 
πλημμελούς συμμόρφωσης με τους 
κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών στον τραπεζικό τομέα σε 
ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ως εκ τούτου ότι η Επιτροπή πρέπει 
να προσφέρει μια περισσότερο εκτεταμένη 
χρήση των «σαρώσεων» σε επίπεδο ΕΕ 
στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνει την 
εποπτεία, ιδίως από λιγότερο εξοπλισμένες 
και λιγότερο προετοιμασμένες εθνικές 
αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο συντονισμού των 
«σαρωτικών» δράσεων της ΕΕ σε άλλους 
τομείς και επέκτασής τους σε άλλα μη 
επιγραμμικά προϊόντα και υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 44
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέος) (μετά την αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πράξεις για την ενιαία αγορά

Or. en

Τροπολογία 45
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις 
για την ενιαία αγορά εντάσσονται στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση 
της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς 
μέσω της βελτίωσης και του καλύτερου 
συντονισμού ιδίως του σταδίου που 
προηγείται της νομοθετικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 46
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Πράξη για 
την ενιαία αγορά Ι αποτέλεσε σημαντική 
εγκάρσια στρατηγική για τη διόρθωση 
βασικών εναπομεινασών αδυναμιών της 
ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι
στο εν λόγω σχέδιο δράσης καθορίζονταν 
με οριζόντιο τρόπο συγκεκριμένα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που 
καθιστούσαν δυνατή την απελευθέρωση 
αναξιοποίητων δυναμικών ανάπτυξης και 
την εξάλειψη των εμποδίων στην ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 47
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη 
ΙΙ για την ενιαία αγορά συνεχίζει να 
ακολουθεί την εν λόγω προσέγγιση 
σύμφωνα με την οποία τα ολοκληρωμένα 
δίκτυα, η κινητικότητα των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, η ψηφιακή οικονομία 
και η κοινωνική επιχειρηματικότητα σε 
συνδυασμό με την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι οι τέσσερις άξονες 
της μελλοντικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογούν ενδελεχώς κάθε 
προβλεπόμενο μέτρο και τις δυνατότητές 
του για την επίτευξη μιας κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας, και να εργάζονται 
για την ταχεία θέσπιση και εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 48
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πλαίσιο μελλοντικών οριζόντιων 
προσεγγίσεων θα πρέπει να εξετάζεται η 
ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
στους πολίτες να αξιοποιούν πλήρως τις 
ψηφιακές λύσεις και να διασφαλίζεται η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
στην Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 49
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική 
μέθοδος παρουσίασης των πράξεων για 
την ενιαία αγορά πρέπει ασφαλώς να 
θεωρηθεί θετική, καθώς επιτρέπει τον 
προσδιορισμό και τη συζήτηση των 
προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς σε τακτική βάση·

Or. it

Τροπολογία 50
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
προτάσεις που υποβλήθηκαν από την 
Επιτροπή επισημαίνεται κάποια πρόοδος, 
απαιτούνται, ωστόσο, ακόμα περαιτέρω 
προσπάθειες για όραμα και προοπτική·

Or. it

Τροπολογία 51
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη 
για την ενιαία αγορά πρέπει να 
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αντιμετωπίζει τα κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα της ΕΕ και να οδηγεί σε μια 
αγορά στην υπηρεσία των πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 52
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο της ΠΕΑ ΙΙ, η πρόταση για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης 
κάθε πολίτη σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό είναι θετική και ότι είναι 
απαραίτητο η πρόταση αυτή να 
εφαρμοστεί με νομικό μέσο·

Or. it

Τροπολογία 53
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
κατάλληλη η πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 
καθώς και μια νομοθετική πρωτοβουλία 
σχετικά με τις πολυμερείς τραπεζικές 
προμήθειες, ώστε να δημιουργηθεί μια 
ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών 
πληρωμών που θα προωθεί τα 
συμφέροντα και θα προστατεύει τα
δικαιώματα των καταναλωτών και η 
οποία θα είναι λιγότερο 
κατακερματισμένη, πιο ανοιχτή, πιο 



PE500.429v02-00 30/66 AM\919323EL.doc

EL

ανταγωνιστική·

Or. it

Τροπολογία 54
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα 
της πρότασης μέτρων για τη διευκόλυνση 
των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση τόσο ως προς τη 
δημιουργία αποτελεσματικών κινήτρων 
για ανάπτυξη όσο και ως προς τη 
διασφάλιση των αποταμιεύσεων των 
ιδιωτών·

Or. it

Τροπολογία 55
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρέπει να δώσει συνέχεια κατά 
προτεραιότητα στις προτάσεις εκείνες 
που περιλαμβάνονται ήδη στην Πράξη 
για την ενιαία αγορά, και συγκεκριμένα 
στη συλλογική έννομη προστασία, το 
οριζόντιο μέσο για την εποπτεία της 
αγοράς, τη διαφάνεια των τραπεζικών 
προμηθειών και τις μη οικονομικές
πληροφορίες εκ μέρους των 
επιχειρήσεων·
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Or. it

Τροπολογία 56
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές 
της σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση 
σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και 
δράσεων ώστε να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων 
για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, ο τομέας της 
ενέργειας και οι δημόσιες συμβάσεις 
περιλαμβάνονται στους πλέον σημαντικούς 
βασικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρόμοιοι βασικοί τομείς και μέσα θα 
μπορούσαν να αναθεωρούνται σε ετήσια 
βάση ώστε να αντικατοπτρίζονται δεόντως 
και να συνυπολογίζονται οι τρέχουσες 
εξελίξεις στα κράτη μέλη και οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και 
ειδικότερα οι τομείς που σχετίζονται με 
την οικονομία – βάσει επιστημονικής 
αξιολόγησης – για την ενιαία αγορά·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές 
της σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση 
σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και 
δράσεων ώστε να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων 
για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εναπομείναντα ζητήματα που 
σχετίζονται με τα κοινωνικά δικαιώματα 
και τη συλλογική δράση, την ψηφιακή 
ενιαία αγορά, τον τομέα της ενέργειας και 
τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνονται 
στους πλέον σημαντικούς βασικούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιοι βασικοί 
τομείς και μέσα θα μπορούσαν να 
αναθεωρούνται σε ετήσια βάση ώστε να 
αντικατοπτρίζονται δεόντως και να 
συνυπολογίζονται οι τρέχουσες εξελίξεις 
στα κράτη μέλη και οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, και ειδικότερα οι τομείς που 
σχετίζονται με την οικονομία – βάσει 
επιστημονικής αξιολόγησης – για την 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 57
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές 
της σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση 
σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και 
δράσεων ώστε να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων 
για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, ο τομέας της 
ενέργειας και οι δημόσιες συμβάσεις 
περιλαμβάνονται στους πλέον σημαντικούς 
βασικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρόμοιοι βασικοί τομείς και μέσα θα 
μπορούσαν να αναθεωρούνται σε ετήσια 
βάση ώστε να αντικατοπτρίζονται δεόντως 
και να συνυπολογίζονται οι τρέχουσες 
εξελίξεις στα κράτη μέλη και οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και 
ειδικότερα οι τομείς που σχετίζονται με 
την οικονομία – βάσει επιστημονικής 
αξιολόγησης – για την ενιαία αγορά·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές 
της σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση 
σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και 
δράσεων ώστε να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων 
για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, ο τομέας των 
υπηρεσιών, ο τομέας της ενέργειας, οι 
δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα και η 
καινοτομία περιλαμβάνονται στους πλέον 
σημαντικούς βασικούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιοι βασικοί 
τομείς και μέσα θα μπορούσαν να 
αναθεωρούνται σε ετήσια βάση ώστε να 
αντικατοπτρίζονται δεόντως και να 
συνυπολογίζονται οι τρέχουσες εξελίξεις 
στα κράτη μέλη και οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης, και ειδικότερα οι τομείς που 
σχετίζονται με την οικονομία – βάσει 
επιστημονικής αξιολόγησης – για την 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 58
Constance Le Grip, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές 
της σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση 
σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
προτίθεται να εστιάσει τις δραστηριότητές 
της σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
και μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση 
σε έναν περιορισμένο αριθμό μέσων και 
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δράσεων ώστε να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων 
για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, ο τομέας της 
ενέργειας και οι δημόσιες συμβάσεις 
περιλαμβάνονται στους πλέον σημαντικούς 
βασικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρόμοιοι βασικοί τομείς και μέσα θα 
μπορούσαν να αναθεωρούνται σε ετήσια 
βάση ώστε να αντικατοπτρίζονται δεόντως 
και να συνυπολογίζονται οι τρέχουσες 
εξελίξεις στα κράτη μέλη και οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και 
ειδικότερα οι τομείς που σχετίζονται με 
την οικονομία – βάσει επιστημονικής 
αξιολόγησης – για την ενιαία αγορά·

δράσεων ώστε να επιτευχθούν απτές 
βελτιώσεις στην εφαρμογή των κανόνων 
για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, ο τομέας της 
ενέργειας, οι δημόσιες συμβάσεις, καθώς 
και η ενίσχυση της κινητικότητας των 
πολιτών και των επαγγελματιών, 
περιλαμβάνονται στους πλέον σημαντικούς 
βασικούς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρόμοιοι βασικοί τομείς και μέσα θα 
μπορούσαν να αναθεωρούνται σε ετήσια 
βάση ώστε να αντικατοπτρίζονται δεόντως 
και να συνυπολογίζονται οι τρέχουσες 
εξελίξεις στα κράτη μέλη και οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και 
ειδικότερα οι τομείς που σχετίζονται με 
την οικονομία – βάσει επιστημονικής 
αξιολόγησης – για την ενιαία αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 59
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάρτιση μιας μεθοδολογίας για τον 
προσδιορισμό των βασικών τομέων για 
την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς 
αποτελεί θετικό βήμα και ότι είναι 
αναγκαία η τακτική αναθεώρησή της, η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους 
και τις προοπτικές ανάπτυξης· 

Or. it

Τροπολογία 60
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
στον τομέα των υπηρεσιών, ξεκινώντας 
από μια πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες, συνοδευόμενη από τη 
δέουσα προσοχή όσον αφορά τα 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 61
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα προς την 
κατεύθυνση της ρύθμισης των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία 
θα παρέχει επαρκή πληροφόρηση και 
προστασία στους καταναλωτές, θα 
επιτρέπει τη διαφανή αξιολόγηση των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ιδίως 
των επισφαλών, και θα προσφέρει τη 
δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών
λύσεων των διαφορών καθώς και 
συλλογικής έννομης προστασίας που θα 
εξασφαλίζουν αποτελεσματικές 
αποζημιώσεις και επιστροφές στους 
καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 62
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΖ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη, διαλειτουργική και 
προσβάσιμη ευρωπαϊκή υποδομή 
μεταφορών είναι απαραίτητο στοιχείο για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας της 
ενιαίας αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 63
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας αποτελεί στοιχείο στρατηγικής 
σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης 
του εφοδιασμού από εξωτερικές πηγές, 
γεγονός απαραίτητο για την οικονομική 
ανάπτυξη, για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και για τη μείωση των 
τιμών για τους πολίτες·

Or. it

Τροπολογία 64
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να δοθεί περαιτέρω ώθηση 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στο πλαίσιο 
της οποίας πρέπει πάντοτε να 
διασφαλίζονται και να εκσυγχρονίζονται 
οι μηχανισμοί διαφάνειας και προστασίας 
των καταναλωτών, με στόχο επιπλέον την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα νέα μέσα· 

Or. it

Τροπολογία 65
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
φιλόδοξη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για 
την ενίσχυση της πραγματικής 
οικονομίας και για τη στήριξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης συνοδευόμενης από 
απασχόληση και ότι, συνεπώς, θα πρέπει 
να θεωρείται και αυτή ως ένας από τους 
βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να 
επικεντρωθεί η προσοχή·

Or. it

Τροπολογία 66
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ η (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖη. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
πρέπει να επικεντρωθούν στη θέσπιση και 
την ταχεία εφαρμογή των νομοθετικών 
διατάξεων που συνδέονται με τους 
βασικούς τομείς ουσιαστικής σημασίας 
για την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως υπογραμμίζεται 
στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 67
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ακόμα 
επωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες 
της ενιαίας αγοράς σε πολλούς τομείς, 
ιδίως στην ελεύθερη κυκλοφορία 
προσώπων και εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 68
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και επιχειρηματίες, ειδικότερα δε 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και επιχειρηματίες, ειδικότερα δε 
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οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να 
υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους 
υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα πρέπει προς τούτο να 
ενθαρρύνονται να καθιερώνουν 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και 
συζήτησης·

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να 
υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους 
υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
καθιερώνουν διαδικασίες δημόσιας 
διαβούλευσης και διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη και ότι οι προτεινόμενες πολιτικές 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 69
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και επιχειρηματίες, ειδικότερα δε 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να 
υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους 
υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα πρέπει προς τούτο να 
ενθαρρύνονται να καθιερώνουν 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και 
συζήτησης·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες, ιδίως οι φοιτητές, οι 
επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες,
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, σε όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να καλούνται να υποβάλλουν 
προτάσεις σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο 
επίτευξης της πλήρους υλοποίησης της 
ενιαίας αγοράς, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει προς 
τούτο να ενθαρρύνονται να καθιερώνουν 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και 
συζήτησης·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και επιχειρηματίες, ειδικότερα δε 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να 
υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους 
υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα πρέπει προς τούτο να 
ενθαρρύνονται να καθιερώνουν 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και 
συζήτησης·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και επιχειρηματίες σε όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να 
υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τον 
βέλτιστο τρόπο επίτευξης της πλήρους 
υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα πρέπει προς τούτο να 
ενθαρρύνονται να καθιερώνουν 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και 
συζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 71
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά πρέπει να θέσει στο επίκεντρο τα 
δικαιώματα όλων των παραγόντων, όχι 
μόνο με την ιδιότητά τους ως 
καταναλωτών ή επιχειρήσεων, αλλά και 
ως πολιτών και εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 72
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗβ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
μιας εντατικότερης και πιο έγκαιρης 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και 
όλων των ενδιαφερομένων μερών στον 
σχεδιασμό, τη θέσπιση, την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση των μέτρων για τη 
στήριξη της ανάπτυξης και των 
δικαιωμάτων των πολιτών στην ενιαία 
αγορά·

Or. it

Τροπολογία 73
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει 
να ενισχύσει την κοινωνική πρόνοια και 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και να 
διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας 
για όλους τους Ευρωπαίους·

Or. it

Τροπολογία 74
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ δ (νέα)



AM\919323EL.doc 41/66 PE500.429v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος 
με τους κοινωνικούς εταίρους και με την 
κοινωνία των πολιτών είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην 
ενιαία αγορά και ότι απαιτούνται επίσης 
νέες ιδέες που θα βασίζονται και σε 
μορφές ηλεκτρονικής συμμετοχής και σε 
πρακτικές ηλεκτρονικής δημοκρατίας, με 
στόχο την αποτελεσματική βελτίωση του 
εν λόγω διαλόγου·

Or. it

Τροπολογία 75
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση 
του πλαισίου της οικονομικής 
διακυβέρνησης πρέπει να βασίζεται σε 
ένα σύνολο διασυνδεδεμένων και 
αμοιβαία συνεκτικών πολιτικών που 
προωθούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση και ότι η πλήρης ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου·

Or. it

Τροπολογία 76
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να παρακολουθεί την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων στο πλαίσιο της ετήσιας 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού εξαμήνου, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο 
απολογισμό για τη διακυβέρνηση και τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης του πλαισίου 
αξιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη επίσης 
ότι η ετήσια παρακολούθηση πρέπει να 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις 
επωφελούνται από την ενιαία αγορά και 
να επισημαίνει εμπόδια στη λειτουργία 
της·

Or. it

Τροπολογία 77
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πρέπει να αφιερώνεται στην 
αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας 
αγοράς, σε συνδυασμό με μια διαδικασία 
παρακολούθησης·

Or. it

Τροπολογία 78
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται η 
μεμονωμένη εξέταση κάθε κράτους μέλους 
με σκοπό να διαπιστώνονται ανεπάρκειες 
μεταφοράς, εφαρμογής και ισχύος και να 
αντιμετωπίζονται με συστάσεις ανά χώρα·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται η 
μεμονωμένη εξέταση κάθε κράτους μέλους 
με σκοπό να διαπιστώνονται ανεπάρκειες 
μεταφοράς, εφαρμογής και ισχύος και, 
εφόσον υπάρχουν ισχυρά οικονομικά 
αποδεικτικά στοιχεία, να 
αντιμετωπίζονται με συστάσεις ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία 79
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται η 
μεμονωμένη εξέταση κάθε κράτους μέλους 
με σκοπό να διαπιστώνονται ανεπάρκειες 
μεταφοράς, εφαρμογής και ισχύος και να 
αντιμετωπίζονται με συστάσεις ανά χώρα·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται η 
μεμονωμένη εξέταση κάθε κράτους 
μέλους, μέσω μιας ολοένα και στενότερης 
συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, με 
σκοπό να διαπιστώνονται ανεπάρκειες 
μεταφοράς, εφαρμογής και ισχύος και να 
αντιμετωπίζονται με συστάσεις ανά χώρα·

Or. fr

Τροπολογία 80
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», στην οποία πρέπει να στοχεύει το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο, εξαρτάται από την 
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πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της 
ενιαίας αγοράς, από τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και 
από την αποτελεσματική συμμετοχή των 
κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 81
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να συνδεθεί 
πιο συστηματικά με τις πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη και πρέπει να λάβει υπόψη του 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, 
ιδίως η αναγκαία σύγκλιση μεταξύ των 
χωρών εντός και εκτός της ζώνης του 
ευρώ·

Or. it

Τροπολογία 82
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα 
των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου ποικίλλει πολύ ως 
προς τη σαφήνεια, τη διαφάνεια, τη 
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σκοπιμότητα και την πληρότητα και ότι η 
συνεισφορά αυτή πρέπει να διερευνηθεί, 
να βελτιωθεί και να καταστεί επαρκώς 
φιλόδοξη προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της οικονομικής ολοκλήρωσης και 
της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 83
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν όσο το δυνατόν 
πιο λεπτομερή πληροφόρηση ακόμα και 
ως προς τον τρόπο εφαρμογής και 
υλοποίησης της νομοθεσίας στους 
βασικούς τομείς της εσωτερικής αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 84
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή μιας νέας 
μεθοδολογίας στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, η 
οποία θα συνίσταται στη συζήτηση των 
προτεραιοτήτων της εσωτερικής αγοράς 
παράλληλα με τις οικονομικές και 
δημοσιονομικές προτεραιότητες, 
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συνδέοντάς τες μεταξύ τους, αλλά και με 
τις επαγγελματικές και κοινωνικές 
προτεραιότητες, σε ένα ενιαίο 
ολοκληρωμένο πλαίσιο συντονισμού·

Or. it

Τροπολογία 85
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Λ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συστάσεις ανά χώρα οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί και τους τρόπους εφαρμογής 
της νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά, 
με ιδιαίτερη αναφορά στους βασικούς 
τομείς και στις προτεραιότητες που 
καθορίζονται ετησίως·

Or. it

Τροπολογία 86
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτίμηση 
της κατάστασης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθιερώνοντας 
έναν πυλώνα για τη διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς μαζί με τον πυλώνα για την 
οικονομική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για 
την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με 

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτίμηση 
της κατάστασης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθιερώνοντας 
έναν πυλώνα για τη διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς μαζί με τον πυλώνα για την 
οικονομική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για 
την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με 
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την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς η 
οποία θα συμβάλει στη διατύπωση 
συστάσεων ανά χώρα θα μπορούσε να 
θέσει τα θεμέλια για έναν μελλοντικό 
ετήσιο κύκλο διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς εντός του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς η 
οποία θα συνεισφέρει στη βάση 
αποδεικτικών στοιχείων στην οποία 
στηρίζεται η διατύπωση συστάσεων ανά 
χώρα θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για 
έναν μελλοντικό ετήσιο κύκλο 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς εντός 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 87
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτίμηση 
της κατάστασης της ενιαίας αγοράς πρέπει 
να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθιερώνοντας 
έναν πυλώνα για τη διακυβέρνηση της 
ενιαίας αγοράς μαζί με τον πυλώνα για την 
οικονομική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για 
την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με 
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς η 
οποία θα συμβάλει στη διατύπωση 
συστάσεων ανά χώρα θα μπορούσε να 
θέσει τα θεμέλια για έναν μελλοντικό 
ετήσιο κύκλο διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς εντός του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 88
Sergio Gaetano Cofferati

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

ΛΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
πρέπει να επιτευχθεί με την πλήρη 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη 
το ευρωπαϊκό εξάμηνο να δημιουργηθεί 
χωρίς να θιγούν τα προνόμια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 89
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑβ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
του να αναπτυχθεί ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα δράσης για τους 
καταναλωτές, το οποίο θα περιλαμβάνει 
νομοθετικές και προγραμματικές 
παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί ο 
μέσος καταναλωτής πιο υπεύθυνος αλλά 
και παράλληλα να παρέχεται περισσότερη 
προστασία στους πιο ευάλωτους 
καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 90
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
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αναγκαίο να παρακινηθεί η Επιτροπή 
ώστε να θεσπίσει ένα ενιαίο σύστημα 
εποπτείας της αγοράς για όλα τα 
προϊόντα, με βάση μια δέσμη 
νομοθετικών μέτρων η οποία θα καλύπτει 
τόσο την οδηγία σχετικά με τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων όσο και τον 
κανονισμό σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς· θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο 
συνδέεται άρρηκτα με την τελωνειακή 
δραστηριότητα και ότι είναι σκόπιμο να 
διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να 
καταστούν αποτελεσματικές οι 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 91
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να του 
υποβάλει, με βάση το άρθρο 26 
παράγραφος 3 της Συνθήκης, το ταχύτερο 
δυνατό, πρόταση σχετικά με πράξη που θα 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, 
σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες 
λεπτομερείς συστάσεις·

1. ζητεί από την Επιτροπή να του 
υποβάλει, με βάση το άρθρο 26 
παράγραφος 3 της Συνθήκης καθώς και σε 
σχέση με το άρθρο 114 της Συνθήκης και 
άλλες συναφείς νομικές βάσεις, το 
ταχύτερο δυνατό, πρόταση σχετικά με 
πράξη που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, 
σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες 
λεπτομερείς συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 92
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – περίπτωση 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση 
πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ και σε σχέση με άλλες 
συναφείς νομικές βάσεις, και πρέπει να 
αποσκοπεί στον καθορισμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και άλλων 
αναγκαίων όρων για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς με 
στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης και στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση 
πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ και σε σχέση με το άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ και άλλες συναφείς νομικές 
βάσεις, και πρέπει να αποσκοπεί στον 
καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών 
και άλλων αναγκαίων όρων για την 
ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς με στόχο να συμβάλει στη 
διασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και στην 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 93
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση 
πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ και σε σχέση με άλλες 
συναφείς νομικές βάσεις, και πρέπει να 
αποσκοπεί στον καθορισμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και άλλων 
αναγκαίων όρων για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς με 
στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης και στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση 
πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ και σε σχέση με άλλες 
συναφείς νομικές βάσεις, και πρέπει να 
αποσκοπεί στον καθορισμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και άλλων 
αναγκαίων όρων για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς με 
στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της 
Ένωσης και στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

(Οριζόντια τροπολογία για την αλλαγή της 
«εσωτερικής αγοράς» σε «ενιαία αγορά» σε 
όλο το κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 94
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση 
πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ και σε σχέση με άλλες 
συναφείς νομικές βάσεις, και πρέπει να 
αποσκοπεί στον καθορισμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και άλλων 
αναγκαίων όρων για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς με 
στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης και στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

– πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση 
πράξης, με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ και σε σχέση με άλλες 
συναφείς νομικές βάσεις, και πρέπει να 
αποσκοπεί στον καθορισμό των 
κατευθυντήριων γραμμών και άλλων 
αναγκαίων όρων για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς με 
στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης και στην προώθηση της χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 95
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η διαδικασία θα πρέπει να προβλέπει τη 
δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη θέσπιση των 
κατευθυντήριων γραμμών. Επιπλέον, η 
πράξη θα πρέπει να προβλέπει τη θέσπιση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο περαιτέρω μέτρων που 
απαιτούνται για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και 
ιδίως μέτρων που αφορούν τους τομείς 
στους οποίους το κανονιστικό πλαίσιο 
της Ένωσης έχει θεσπιστεί σύμφωνα με 
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το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 96
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η πράξη πρέπει να συμπληρώνει το 
κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 
και να διευκολύνει τη μεταφορά, την 
εφαρμογή, την ισχύ και την επιβολή των 
κανόνων και των αρχών της ενιαίας 
αγοράς·

– η πράξη πρέπει να συμπληρώνει το 
κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 
και να διευκολύνει τη μεταφορά, την 
εφαρμογή, την ισχύ και την επιβολή των 
κανόνων και των ελευθεριών της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 97
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να διατυπωθούν κατευθυντήριες 
γραμμές της Ένωσης για την εσωτερική 
αγορά. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να περιλαμβάνουν 
επιδιωκόμενους στόχους, προτεραιότητες 
δράσης και όρους που πρέπει να 
τηρούνται, και πρέπει να συνοδεύεται από 
μεθόδους και διαδικασίες εργασίας που 
πρέπει να θεσπισθούν με στόχο την 
ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 98
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να δημιουργηθούν οι διαδικασίες 
για την υποβολή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης σε συνέχεια των κατευθυντήριων 
γραμμών της Ένωσης, και για τον 
καθορισμό ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
για την ενιαία αγορά·

– πρέπει να δημιουργηθούν οι διαδικασίες 
για την υποβολή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης, και για τον καθορισμό ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων για την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 99
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών
της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

Καθορισμός προτεραιοτήτων της Ένωσης 
με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς

Or. en

Τροπολογία 100
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– με σκοπό να προσφέρει αποτελεσματικά 
η ενιαία αγορά στην ανάπτυξη και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, πρέπει να θεσπισθούν

– με σκοπό να προσφέρει αποτελεσματικά
η ενιαία αγορά στην ανάπτυξη, στην 
εξάλειψη της φτώχειας, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στη μείωση των 
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κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης που 
να αποβλέπουν στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να 
περιλαμβάνουν: α) στόχους και 
προτεραιότητες δράσης της Ένωσης και 
των κρατών μελών β) όρους που πρέπει 
να εφαρμοστούν ώστε να βελτιωθεί 
περαιτέρω η διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς·

εισοδηματικών ανισοτήτων και στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων, 
πρέπει να τεθούν προτεραιότητες της 
Ένωσης που να αποβλέπουν στη βελτίωση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 101
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 3 – εισαγωγικό κείμενο

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων 
δράσης πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα
κριτήρια:

η επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων 
δράσης πρέπει να βασίζεται σε οικονομικά 
και κοινωνικά κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 3 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) συγκριτική αξιολόγηση της παραγωγής 
με τη χρήση επιλεγμένων βασικών 
ποσοτικών δεικτών που να καλύπτουν τις 
εισροές στην παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών με σκοπό τον προσδιορισμό 
τομέων οι οποίοι εμφανίζουν το 
υψηλότερο ποσοστό ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού για τη δημιουργία ανάπτυξης·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 103
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 3 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) οικονομική σημασία, εξετάζοντας 
κατά πόσον ο τομέας έχει αρκετή 
σπουδαιότητα από άποψη οικονομικού 
μεγέθους ώστε να έχει μη αμελητέο 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη, εάν 
αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια του 
ανεκμετάλλευτου δυναμικού του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 3 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) δυναμικούς παράγοντες, εξετάζοντας 
κατά πόσον ο τομέας αντιμετωπίζει ήδη 
το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του, βάσει 
παραγόντων όπως η ικανότητα του τομέα 
να δημιουργήσει ανάπτυξη της 
απασχόλησης και η πιθανή σύγκλισή του 
με επίπεδα αναφοράς παραγωγικότητας 
της απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 3 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) παράγοντες της ενιαίας αγοράς που να 
υποδεικνύουν κατά πόσον υφίστανται 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι 
βελτιώσεις της ενιαίας αγοράς μπορούν 
να αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 106
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 2 – περίπτωση 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα) παράγοντες που συνδέονται με την 
εισαγωγή στον τομέα πρόσθετων 
στοιχείων προστασίας και εξασφάλισης 
των καταναλωτών, των εργαζομένων και 
των πολιτών.

Or. it

Τροπολογία 107
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 3 – περίπτωση 1 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αα) μετά το πέρας ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διεξαγάγει ανάλυση μετά την εφαρμογή 
ώστε να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία 
επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
Η ανάλυση μπορεί να οδηγήσει στη 
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διατύπωση συστάσεων ανά χώρα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, για την αντιμετώπιση 
διαφόρων ζητημάτων, όπως, μεταξύ 
άλλων, τη μεταφορά, τη σύγκρουση με το 
εθνικό δίκαιο και την αλληλεπίδραση με 
άλλη ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 108
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 3 – περίπτωση 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις και οι 
πολίτες βρίσκουν πληροφορίες και 
βοήθεια, και έχουν πρόσβαση σε ταχεία 
και αποτελεσματική έννομη προστασία, 
όπου απαιτείται·

δ) εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις και οι 
πολίτες βρίσκουν πληροφορίες και 
βοήθεια, και έχουν πρόσβαση σε ταχεία, 
αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή 
έννομη προστασία, όπου απαιτείται·

Or. it

Τροπολογία 109
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 3 – περίπτωση 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) περαιτέρω ανάπτυξη των ενιαίων
κέντρων εξυπηρέτησης·

ζ) περαιτέρω ανάπτυξη των κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 110
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 4 – περίπτωση 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να ενισχύσει την εκ των υστέρων 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή, εστιάζοντας στη συμμόρφωση 
των κρατών μελών, και τις αξιολογήσεις 
απόδοσης, εστιάζοντας στην 
αποδοτικότητα των εγκριθέντων μέτρων 
πολιτικής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 4 – περίπτωση 2 – στοιχείο α 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο 
μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, 
στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη ή η 
Επιτροπή το θεωρούν σκόπιμο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση και η ταχεία εφαρμογή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 4 – περίπτωση 2 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο 
μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, στις 
περιπτώσεις που τα κράτη μέλη ή η 
Επιτροπή το θεωρούν σκόπιμο 

α) να υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο 
μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, στις 
περιπτώσεις που τα κράτη μέλη ή η 
Επιτροπή το θεωρούν σκόπιμο 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση και η ταχεία εφαρμογή·

προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
της ορθής μεταφοράς και η συμμόρφωση 
και η ταχεία εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 113
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 5 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και 
να υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικά 
σχέδια δράσης με σκοπό την εφαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Ένωσης σχετικά με τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα 
σχέδια δράσης πρέπει να περιλαμβάνουν 
έναν κατάλογο με λεπτομερή μέτρα που 
αναμένεται να ληφθούν και έναν χάρτη 
πορείας για την εφαρμογή τους·

– τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν και 
να υποβάλλουν στην Επιτροπή, όταν 
κρίνεται απαραίτητο, εθνικά σχέδια 
δράσης με σκοπό την εφαρμογή των 
οδηγιών και των κανονισμών της ενιαίας 
αγοράς. Τα σχέδια δράσης πρέπει να 
περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με 
λεπτομερή μέτρα που αναμένεται να 
ληφθούν και έναν χάρτη πορείας για την 
εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 5 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί 
την πρόοδο που σημειώνεται κατά την 
εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης. 
Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις 
σχετικές πληροφορίες που κρίνονται 
απαραίτητες για την αξιολόγηση της 
προόδου που έχει σημειωθεί·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 115
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 5 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η παρουσίαση και η αξιολόγηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης πρέπει να 
θεωρούνται συντονισμένες δράσεις που, 
εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, 
αποτελούν μέρος ενός ετήσιου κύκλου 
που προσδιορίζει τις πολιτικές 
προτεραιότητες για την πλήρη υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς, η οποία λαμβάνει 
υπόψη την οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική διάσταση·

Or. it

Τροπολογία 116
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 6 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών 
σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας 
άλλα συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, 
το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να
διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την 
ενιαία αγορά σε κράτη μέλη με στόχο τη 
βελτίωση της εφαρμογής και επιβολής των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς και την 
ενίσχυση της λειτουργίας της·

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών 
σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας 
άλλα συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, 
το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διατυπώνει, με 
βάση τις πολιτικές προτεραιότητες 
παρέμβασης σε τομείς που θεωρούνται 
βασικοί, συστάσεις σχετικά με την ενιαία 
αγορά σε κράτη μέλη με στόχο τη 
βελτίωση της εφαρμογής και επιβολής των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς και την 
ενίσχυση της λειτουργίας της·
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Or. it

Τροπολογία 117
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών 
σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας 
άλλα συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, 
το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την 
ενιαία αγορά σε κράτη μέλη με στόχο τη 
βελτίωση της εφαρμογής και επιβολής των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς και την 
ενίσχυση της λειτουργίας της·

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών 
σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας 
άλλα συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, 
το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί ,κατά 
περίπτωση, να διατυπώνει συστάσεις 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε κράτη 
μέλη με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής 
και επιβολής των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς και την ενίσχυση της λειτουργίας 
της· 

Or. en

Τροπολογία 118
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών 
σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας 
άλλα συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, 
το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την 
ενιαία αγορά σε κράτη μέλη με στόχο τη 
βελτίωση της εφαρμογής και επιβολής των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς και την 
ενίσχυση της λειτουργίας της·

– βάσει των αξιολογήσεων των εθνικών 
σχεδίων δράσης και χρησιμοποιώντας 
άλλα συναφή εργαλεία της ενιαίας αγοράς, 
το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την 
ενιαία αγορά σε κράτη μέλη με στόχο τη 
βελτίωση της μεταφοράς, της εφαρμογής 
και επιβολής των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία 119
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 6 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- όταν απευθύνει συστάσεις σε κράτη 
μέλη, το Συμβούλιο πρέπει να αξιοποιεί 
πλήρως τα μέσα που προβλέπονται στη 
ΣΛΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 120
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– για να διασφαλισθεί ότι η ενιαία αγορά 
επιτυγχάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα 
για πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις, 
ο ετήσιος κύκλος του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
πλατφόρμα πολιτικής κατεύθυνσης, 
υποβολής αναφορών, παρακολούθησης της 
προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
και η Ένωση ως προς την επίτευξη των 
στόχων της ενιαίας αγοράς, και τον 
καθορισμό διορθωτικών δράσεων·

- για να διασφαλισθεί ότι η ενιαία αγορά 
επιτυγχάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα 
για πολίτες, καταναλωτές, εργαζομένους
και επιχειρήσεις, ο ετήσιος κύκλος του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα πολιτικής 
κατεύθυνσης, υποβολής αναφορών, 
παρακολούθησης της προόδου που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση 
ως προς την επίτευξη των στόχων της 
ενιαίας αγοράς, και τον καθορισμό 
διορθωτικών δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 121
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 3 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αα) τους τρόπους εφαρμογής της 
νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά, όπως 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, με 
ιδιαίτερη αναφορά στους βασικούς τομείς 
και στις πολιτικές προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται ετησίως·

Or. it

Τροπολογία 122
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 3 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τις προτάσεις της Επιτροπής για τις 
πολιτικές προτεραιότητες του επόμενου 
έτους, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
που θα παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 
ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και της 
ετήσιας έκθεσης για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς. Η ετήσια έκθεση πρέπει 
επίσης να παρέχει μια αξιολόγηση σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην 
πράξη η ενιαία αγορά. Οι εν λόγω 
προτάσεις πολιτικών προτεραιοτήτων 
πρέπει να βασίζονται στα πορίσματα του 
πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική 
αγορά·

β) τις προτάσεις της Επιτροπής για τις 
πολιτικές προτεραιότητες του επόμενου 
έτους, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
που θα παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 
ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και της 
ετήσιας έκθεσης για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς. Η ετήσια έκθεση πρέπει 
επίσης να παρέχει μια αξιολόγηση σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην 
πράξη η ενιαία αγορά. Οι εν λόγω 
προτάσεις πολιτικών προτεραιοτήτων 
πρέπει να βασίζονται στα πορίσματα του 
πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική 
αγορά και άλλων μέσων παρακολούθησης
της ενιαίας αγοράς, ώστε να αποφεύγεται 
η αλληλοεπικάλυψη, να καταρτίζονται 
αποτελεσματικές και σαφείς συστάσεις 
και να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα 
της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής· 

Or. en

Τροπολογία 123
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 3 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) τη διατύπωση πολιτικών 
προτεραιοτήτων δράσης και στόχων που 
πρέπει να επιτευχθούν για την άρση των 
εναπομεινάντων εμποδίων σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, με τη μορφή 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
εσωτερική αγορά·

γ) τη διατύπωση πολιτικών 
προτεραιοτήτων δράσης και στόχων που 
πρέπει να επιτευχθούν για την άρση των 
εναπομεινάντων εμποδίων σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 124
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 3 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) την υποβολή από κράτη μέλη εθνικών 
σχεδίων δράσης που να αποβλέπουν στην 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
για την εσωτερική αγορά·

δ) την ανταλλαγή από κράτη μέλη εθνικών 
σχεδίων δράσης που να αποβλέπουν στην 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
για την εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 125
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 3 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) τη διατύπωση από το Συμβούλιο 
διακριτών συστάσεων ανά χώρα σχετικά 
με την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 126
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 7 – περίπτωση 3 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) τη διατύπωση από το Συμβούλιο 
διακριτών συστάσεων ανά χώρα σχετικά 
με την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη, βάσει 
πρότασης της Επιτροπής.

στ) τη θέσπιση από το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακριτών 
συστάσεων ανά χώρα σχετικά με την 
ενιαία αγορά στα κράτη μέλη, βάσει 
πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 127
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 8 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το Συμβούλιο πρέπει να ζητεί τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές
της Ένωσης, περιλαμβανομένου του 
σκεπτικού της ιεράρχησης των στόχων και 
των σχεδιαζόμενων δράσεων πολιτικής·

– το Συμβούλιο πρέπει να ζητεί τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
προτεινόμενες προτεραιότητες της 
Ένωσης, περιλαμβανομένου του σκεπτικού 
της ιεράρχησης των στόχων και των 
σχεδιαζόμενων δράσεων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 128
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – σύσταση 8 – περίπτωση 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πριν το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συζητά 
την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και να 
ψηφίζει επί των τροπολογιών που 
σχετίζονται με την ετήσια έκθεση για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς που 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

– πριν το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συζητά 
την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και την 
ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς που υποβάλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. en


