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Τροπολογία 1
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
υφίστανται δυσανάλογα περιττή διοικητική
και κανονιστική επιβάρυνση 
λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων 
ικανοτήτων τους καθώς και ότι οι 
νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
για το λόγο αυτό δεσμευτεί να τηρούν την 
αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
υφίστανται δυσανάλογα περιττή διοικητική 
επιβάρυνση λαμβανομένων υπόψη των 
περιορισμένων ικανοτήτων τους καθώς και 
ότι οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν για το λόγο αυτό δεσμευτεί να 
τηρούν την αρχή «προτεραιότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις»·

Or. es

Τροπολογία 2
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
υφίστανται δυσανάλογα περιττή
διοικητική και κανονιστική επιβάρυνση 
λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων 
ικανοτήτων τους καθώς και ότι οι 
νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
για το λόγο αυτό δεσμευτεί να τηρούν την 
αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
υφίστανται δυσανάλογα περιττή 
επιβάρυνση λαμβανομένων υπόψη των
περιορισμένων ικανοτήτων τους καθώς και 
ότι οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν για το λόγο αυτό δεσμευτεί να 
τηρούν την αρχή «προτεραιότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις»·

Or. en

Τροπολογία 3
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 20,7 
εκατομμύρια ΜΜΕ απασχολούν πάνω 
από το 65% του υφιστάμενου εργατικού 
δυναμικού του ιδιωτικού τομέα και ότι οι 
ΜΜΕ ανήκουν στις πλέον καινοτόμες 
επιχειρήσεις, με τις καλύτερες επιδόσεις 
όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την οικονομική 
μεγέθυνση·

Or. ro

Τροπολογία 4
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, 
εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις, στις οποίες 
συγκαταλέγονται η πρόσβαση στο 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και τα 
μέτρα για τη διατήρηση των διοικητικών 
εμποδίων στο ελάχιστο επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 5
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

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

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταργήσει 
5.590 νομικές απαιτήσεις κατά την 
τελευταία πενταετία, μειώνοντας έτσι τις 
δαπάνες των επιχειρήσεων κατά 
περισσότερο από 27 δισεκατομμύρια 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 6
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει 
κανονιστική και διοικητική 
αποτελεσματικότητα μέσω του 
προγράμματος REFIT, μέσω 
αξιολογήσεων του αντικτύπου, 
θωράκισης της ανταγωνιστικότητας, 
ελέγχων καταλληλότητας, της 
διαβούλευσης «TOP-10», του πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ και του 
«δοκιμών των ΜΜΕ»·

Or. en

Τροπολογία 7
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

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

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι -όπως 
επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- για 
να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της ορθής λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, απαιτείται η θέσπιση 
κανονιστικών ρυθμίσεων σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 8
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διοικητικά εμπόδια εμποδίζουν την 
πλήρη αξιοποίηση των ωφελειών της 
ενιαίας αγοράς από τις ΜΜΕ·

Or. lv

Τροπολογία 9
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «TOP-
10» της Επιτροπής ως μέρος του 
προγράμματος REFIT και σημειώνει την 
υπόσχεση ότι δεν αποτελεί μεμονωμένη 
προσπάθεια αλλά θα πρέπει να αποτελεί 
κανονικό μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας 
ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση
«TOP-10» δεν πρέπει να αντικαταστήσει 
μια συστηματική προσέγγιση οριζόντιας 

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «TOP-
10» της Επιτροπής ως μέρος του 
προγράμματος REFIT και σημειώνει την 
υπόσχεση ότι δεν αποτελεί μεμονωμένη 
προσπάθεια αλλά θα πρέπει να αποτελεί 
κανονικό μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας 
ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να προτείνει επειγόντως κάποιο 
χρονοδιάγραμμα δράσης, ώστε να 
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πολιτικής για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ αλλά θα πρέπει να 
θεωρείται ως υποδειγματική πρωτοβουλία·

μειωθούν οι επιβαρύνσεις που 
επωμίζονται οι μικρές επιχειρήσεις λόγω 
αυτών των συγκεκριμένων ρυθμίσεων· 
τονίζει, επίσης, ότι η προσέγγιση «TOP-
10» δεν πρέπει να αντικαταστήσει μια 
συστηματική προσέγγιση οριζόντιας 
πολιτικής για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ αλλά θα πρέπει να 
θεωρείται ως υποδειγματική πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 10
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «TOP-
10» της Επιτροπής ως μέρος του 
προγράμματος REFIT και σημειώνει την 
υπόσχεση ότι δεν αποτελεί μεμονωμένη 
προσπάθεια αλλά θα πρέπει να αποτελεί 
κανονικό μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας 
ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση 
«TOP-10» δεν πρέπει να αντικαταστήσει 
μια συστηματική προσέγγιση οριζόντιας 
πολιτικής για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ αλλά θα πρέπει να 
θεωρείται ως υποδειγματική πρωτοβουλία·

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «TOP-
10» της Επιτροπής ως μέρος του 
προγράμματος REFIT και σημειώνει την 
υπόσχεση ότι δεν αποτελεί μεμονωμένη 
προσπάθεια αλλά θα πρέπει να αποτελεί 
κανονικό μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας 
ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση 
«TOP-10» δεν πρέπει να αντικαταστήσει 
μια συστηματική προσέγγιση οριζόντιας 
πολιτικής για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ και δεν επιτρέπεται να 
υπονομεύσει τους στόχους και την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, 
αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως 
υποδειγματική πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 11
Marita Ulvskog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «TOP-
10» της Επιτροπής ως μέρος του 
προγράμματος REFIT και σημειώνει την 
υπόσχεση ότι δεν αποτελεί μεμονωμένη 
προσπάθεια αλλά θα πρέπει να αποτελεί 
κανονικό μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας 
ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση
«TOP-10» δεν πρέπει να αντικαταστήσει 
μια συστηματική προσέγγιση οριζόντιας 
πολιτικής για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ αλλά θα πρέπει να 
θεωρείται ως υποδειγματική 
πρωτοβουλία·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρωτοβουλία «TOP-10» της Επιτροπής ως 
μέρος του προγράμματος REFIT και 
σημειώνει την υπόσχεση ότι δεν αποτελεί 
μεμονωμένη προσπάθεια αλλά θα πρέπει 
να αποτελεί κανονικό μέρος μιας διαρκούς 
διαδικασίας ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, ότι 
η προσέγγιση «TOP-10» δεν πρέπει να 
αντικαταστήσει μια συστηματική 
προσέγγιση οριζόντιας πολιτικής για τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που 
προκαλείται από τη νομοθεσία της ΕΕ·

Or. sv

Τροπολογία 12
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει, για τον λόγο αυτό, την 
ανάγκη εφαρμογής της αρχής 
«προτεραιότητα στις ΜΜΕ» με σκοπό 
την καλύτερη ενημέρωση των πολιτικών 
της Ένωσης σε ό,τι αφορά την 
καινοτομία, τη μεγέθυνση, τη 
διεθνοποίηση, την παραγωγικότητα, τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, την 
ποιότητα των ανθρώπινων πόρων και την 
κοινωνική ευθύνη.

Or. en
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Τροπολογία 13
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
όσον αφορά τις πιθανές συνέπειες του 
θεματολογίου για την απλούστευση των 
ρυθμίσεων που αφορούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων στην ΕΕ· διαπιστώνει 
ιδίως ότι η Επιτροπή δεν έχει 
προσδιορίσει τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες που 
πιθανολογείται να επιφέρουν οι προτάσεις 
στους εργαζομένους, όσον αφορά τους 
τομείς της υγείας και της ασφάλειας για 
παράδειγμα· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
έχει καθήκον να λαμβάνει υπόψη της τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όταν καταρτίζει 
αξιολογήσεις του αντικτύπου1, και 
επισημαίνει την ανισορροπία ανάμεσα 
στα συμφέροντα των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων που εντοπίστηκε κατά 
την ανάλυση που προηγήθηκε του 
προγράμματος REFIT· 
__________________
1 SEC(2011) 567 

Or. sv

Τροπολογία 14
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι αναθεωρήσεις της οδηγίας 
για την ενημέρωση και διαβούλευση με 
τους εργαζομένους, η απλούστευση των 
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κανόνων περί ενδομεταφορών, η 
αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με τη 
μερική και προσωρινή απασχόληση και η 
απόφαση μη αναθεώρησης της οδηγίας 
περί καρκινογόνων ουσιών ενδέχεται να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους 
εργαζομένους·

Or. sv

Τροπολογία 15
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
ΜΜΕ, ειδικά οι καινοτόμες ΜΜΕ, 
ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους μέσω ενός 
απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου 
και μικρότερης διοικητικής επιβάρυνσης 
σε όλους τους τομείς πολιτικής αλλά 
ιδιαίτερα στον μεταποιητικό κλάδο, στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και στην ενιαία 
αγορά υπηρεσιών·

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
ΜΜΕ, ειδικά οι καινοτόμες ΜΜΕ, 
ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους μέσω της 
διοικητικής απλούστευσης καθώς και της 
παροχής στοχευμένης βοήθειας, 
χρηματοδοτικής και μη, σε όλους τους 
τομείς πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 16
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
ΜΜΕ, ειδικά οι καινοτόμες ΜΜΕ, 

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
ΜΜΕ, ειδικά οι καινοτόμες ΜΜΕ, 



AM\1009536EL.doc 11/31 PE522.981v01-00

EL

ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους μέσω ενός 
απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου και 
μικρότερης διοικητικής επιβάρυνσης σε 
όλους τους τομείς πολιτικής αλλά 
ιδιαίτερα στον μεταποιητικό κλάδο, στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και στην ενιαία 
αγορά υπηρεσιών·

ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους μέσω ενός 
απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου και 
μικρότερης διοικητικής επιβάρυνσης σε 
όλους τους τομείς πολιτικής·

Or. es

Τροπολογία 17
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι 
ΜΜΕ, ειδικά οι καινοτόμες ΜΜΕ, 
ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους μέσω ενός 
απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου και 
μικρότερης διοικητικής επιβάρυνσης σε 
όλους τους τομείς πολιτικής αλλά ιδιαίτερα 
στον μεταποιητικό κλάδο, στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά και στην ενιαία αγορά 
υπηρεσιών·

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει 
επειγόντως τις προσπάθειές της για να 
εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ, ειδικά οι 
καινοτόμες ΜΜΕ, ενθαρρύνονται να 
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους 
μέσω ενός απλοποιημένου κανονιστικού 
πλαισίου και μικρότερης διοικητικής 
επιβάρυνσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής αλλά ιδιαίτερα στον 
μεταποιητικό κλάδο, στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά και στην ενιαία αγορά υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 18
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί 
με διαφάνεια και ορθότητα «δοκιμές των 
ΜΜΕ» κατά την κατάρτιση της 
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νομοθεσίας και να προτείνει επειγόντως 
την καθιέρωση λιγότερο αυστηρών 
ρυθμίσεων και απαλλαγών σε μεγαλύτερο 
εύρος νομοθετικών προτάσεων, 
προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι 
δαπάνες των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί από την Επιτροπή να 
απλουστεύσει τις περιττές διοικητικές 
διατυπώσεις, διασφαλίζοντας συγχρόνως 
την ασφάλεια, την υγεία και την 
προστασία στον τόπο εργασίας και 
εξασφαλίζοντας ότι το εργασιακό 
περιβάλλον που παρέχουν οι ΜΜΕ στο 
προσωπικό τους είναι κατάλληλο·

Or. es

Τροπολογία 20
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν την εύκολη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις 
αγορές, και να μειώσουν την κανονιστική 
επιβάρυνση, η οποία συνιστά ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για τη δημιουργία 
και ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων·
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Or. ro

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να 
εφαρμόσουν τα κράτη μέλη την οδηγία 
2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με την 
οποία, όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών, οι 
συμβατικές προθεσμίες πληρωμής δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα χρονικά όρια 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 4, εκτός αν στη σύμβαση 
προβλέπεται ρητά μεγαλύτερη προθεσμία 
η οποία τεκμηριώνεται αντικειμενικά υπό 
το πρίσμα του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή 
των ειδικών χαρακτηριστικών της 
σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 60 
ημερολογιακές ημέρες·

Or. ro

Τροπολογία 22
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θα ενσωματώνει στο εξής τον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ σε έναν 
ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για το 
REFIT· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση εάν 

4. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
θα ενσωματώνει στο εξής τον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ σε έναν 
ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για το 
REFIT· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση εάν 
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ενσωματώσει επίσης τις απαιτήσεις των 
ΜΜΕ στο ευρύτερο πρόγραμμα 
απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου· 
υπογραμμίζει όμως ότι η ενοποίηση αυτή
δεν θα πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να 
αποδυναμώσει την ειδική προσοχή με την 
οποία η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις ΜΜΕ 
στις διαδικασίες της·

ενσωματώσει επίσης τις απαιτήσεις των 
ΜΜΕ στο ευρύτερο πρόγραμμα 
απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, 
χωρίς να υπονομεύσει την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και 
χωρίς να αυξήσει περαιτέρω τη 
γραφειοκρατία· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξορθολογήσει αυτά τα 
μέσα, μέσω της διενέργειας συνολικής 
αξιολόγησης του αντικτύπου·
υπογραμμίζει όμως ότι η ενοποίηση αυτή 
δεν θα πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να 
αποδυναμώσει την ειδική προσοχή με την 
οποία η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις ΜΜΕ 
στις διαδικασίες της·

Or. en

Τροπολογία 23
Reinhard Bütikofer
on behalf of the Greens/EFA Group

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι ο σχεδιαζόμενος 
ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει 
να παρέχει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής παρακολούθησης της 
προόδου που επιτυγχάνεται στους τομείς 
της νομοθεσίας και της εφαρμογής σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των 
ΜΜΕ· είναι πεπεισμένο ότι αυτός ο 
πίνακας αποτελεσμάτων θα βοηθήσει τις 
ΜΜΕ να εκτιμούν το κόστος της 
διοικητικής επιβάρυνσης που απορρέει από 
την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, θα 
επιτρέψει την ευκολότερη παρακολούθηση 
της κατάστασης και με αυτόν τον τρόπο θα 
διευκολύνει την εποικοδομητική 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε μελλοντικές 
διαβουλεύσεις·

5. υπογραμμίζει ότι ο σχεδιαζόμενος 
ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει 
να παρέχει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής παρακολούθησης της 
προόδου που επιτυγχάνεται στους τομείς 
της νομοθεσίας και της εφαρμογής σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο από την 
οπτική γωνία των ΜΜΕ· είναι πεπεισμένο 
ότι αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων θα 
βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκτιμούν το κόστος 
της διοικητικής επιβάρυνσης που απορρέει 
από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 
θα επιτρέψει την ευκολότερη 
παρακολούθηση της κατάστασης και με 
αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει την 
εποικοδομητική συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
μελλοντικές διαβουλεύσεις·
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Or. en

Τροπολογία 24
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει, ωστόσο, ότι οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις θα είναι ευκολότερες εάν οι 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις έχουν 
διεξαχθεί ορθά· για το λόγο αυτό, καλεί 
την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με ιδιαίτερη 
εστίαση στις ΜΜΕ και στους 
αυτοαπασχολούμενους· θεωρεί, λόγου 
χάριν, ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
δίδει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και 
περισσότερες εξουσίες στην επιτροπή 
εκτίμησης επιπτώσεων· συνιστά επίσης ότι 
το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει 
μεγαλύτερη χρήση των ικανοτήτων του 
στους τομείς της εκτίμησης των 
επιπτώσεων και της δοκιμής ΜΜΕ, 
ιδιαίτερα πριν από την πραγματοποίηση 
ουσιαστικών τροποποιήσεων σε προτάσεις 
της Επιτροπής·

6. τονίζει, ωστόσο, ότι οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις θα είναι ευκολότερες εάν οι 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις έχουν 
διεξαχθεί ορθά· πιστεύει ότι η προσέγγιση 
του συνόλους των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων όσον αφορά την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων είναι ανεπαρκής και πρέπει 
να βελτιωθεί· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εκδίδει ετήσια έκθεση με το 
συνολικό καθαρό κόστος που είχαν για τις 
επιχειρήσεις οι νέες προτάσεις· θεωρεί, 
λόγου χάριν, ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει 
να δίδει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και 
περισσότερες εξουσίες στην επιτροπή 
εκτίμησης επιπτώσεων· συνιστά επίσης ότι 
το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει 
μεγαλύτερη χρήση των ικανοτήτων του 
στους τομείς της εκτίμησης των 
επιπτώσεων και της δοκιμής ΜΜΕ, 
ιδιαίτερα πριν από την πραγματοποίηση 
ουσιαστικών τροποποιήσεων σε προτάσεις 
της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 25
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει, ωστόσο, ότι οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις θα είναι ευκολότερες εάν οι 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις έχουν 
διεξαχθεί ορθά· για το λόγο αυτό, καλεί 
την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με ιδιαίτερη 
εστίαση στις ΜΜΕ και στους 
αυτοαπασχολούμενους· θεωρεί, λόγου 
χάριν, ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
δίδει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και 
περισσότερες εξουσίες στην επιτροπή 
εκτίμησης επιπτώσεων· συνιστά επίσης 
ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει 
μεγαλύτερη χρήση των ικανοτήτων του 
στους τομείς της εκτίμησης των 
επιπτώσεων και της δοκιμής ΜΜΕ, 
ιδιαίτερα πριν από την πραγματοποίηση 
ουσιαστικών τροποποιήσεων σε 
προτάσεις της Επιτροπής·

6. τονίζει, ωστόσο, ότι οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις θα είναι ευκολότερες εάν οι 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις έχουν 
διεξαχθεί ορθά, λαμβάνοντας υπόψη όλες 
τις διαστάσεις· για το λόγο αυτό, καλεί 
την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας όσον 
αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με ιδιαίτερη 
εστίαση στις ΜΜΕ και στους 
αυτοαπασχολούμενους· συνιστά επίσης το 
Κοινοβούλιο να κάνει μεγαλύτερη χρήση 
των ικανοτήτων του στους τομείς της 
εκτίμησης των επιπτώσεων και της 
δοκιμής ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι οι επιβαρύνσεις που 
προκαλούνται από τις νέες προτάσεις θα 
πρέπει να αντισταθμιστούν από μειώσεις 
τουλάχιστον παρομοίου μεγέθους·

Or. en
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Τροπολογία 27
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιδοκιμάζει το αίτημα του 
Συμβουλίου, που διατυπώνεται στα 
συμπεράσματά του της 14ης και 15ης 
Μαρτίου 2013, για ανάληψη περαιτέρω 
δράσης για τη μείωση της συνολικής
κανονιστικής επιβάρυνσης τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών·

8. επιδοκιμάζει τις δηλώσεις στις οποίες 
προέβη το Συμβούλιο στα συμπεράσματά 
του τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του
2013, στις οποίες αναγνωρίζεται ότι στο 
πλαίσιο των δράσεων για τη μείωση της
υπερβολικής κανονιστικής επιβάρυνσης σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, πρέπει να 
λαμβάνεται πάντα υπόψη η ανάγκη για 
κατάλληλη προστασία των καταναλωτών 
και των εργαζομένων· επισημαίνει σε 
αυτό το πλαίσιο τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 28
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΜΜΕ δεν 
έχουν επιτύχει ακόμα να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς και 
υπενθυμίζει ότι μόνο 25% των ΜΜΕ εντός 
της ΕΕ των 27 πραγματοποιούν εξαγωγές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για την άρση των περιττών 
διασυνοριακών εμποδίων που 
παρακωλύουν τις ΜΜΕ και να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για
να επιτύχουν εναρμόνιση των 
κανονιστικών ρυθμίσεων σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί συμφωνία για το Αναπτυξιακό 

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΜΜΕ δεν 
έχουν επιτύχει ακόμα να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς και 
υπενθυμίζει ότι μόνο 25% των ΜΜΕ εντός 
της ΕΕ των 27 πραγματοποιούν εξαγωγές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για την άρση των περιττών 
διασυνοριακών εμποδίων που 
παρακωλύουν τις ΜΜΕ και να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες
προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την 
απλούστευση της γραφειοκρατίας 
ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
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Πρόγραμμα της Ντόχα κατά την 9η 
υπουργική διάσκεψη τον Δεκέμβριο του 
2013 με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές 
διευκολύνσεις για τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει 
σε αυτό το πλαίσιο την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει μια 
τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ·

είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία 
για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα 
κατά την 9η υπουργική διάσκεψη τον 
Δεκέμβριο του 2013 με ιδιαίτερη έμφαση 
στις εμπορικές διευκολύνσεις για τις 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι οποιοδήποτε 
τυποποιημένο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ 
δεν επιτρέπεται να είναι ούτε πιο 
πολύπλοκο ούτε και να απαιτεί την 
παροχή περισσότερων πληροφοριών από 
ό,τι η πιο απλή δήλωση που πρόκειται να 
αντικαταστήσει·

Or. en

Τροπολογία 29
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΜΜΕ δεν 
έχουν επιτύχει ακόμα να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς και 
υπενθυμίζει ότι μόνο 25% των ΜΜΕ εντός 
της ΕΕ των 27 πραγματοποιούν εξαγωγές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για την άρση των περιττών 
διασυνοριακών εμποδίων που 
παρακωλύουν τις ΜΜΕ και να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για 
να επιτύχουν εναρμόνιση των 
κανονιστικών ρυθμίσεων σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί συμφωνία για το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα της Ντόχα κατά την 9η 
υπουργική διάσκεψη τον Δεκέμβριο του 
2013 με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές 
διευκολύνσεις για τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει 
σε αυτό το πλαίσιο την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει μια τυποποιημένη 
δήλωση ΦΠΑ·

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΜΜΕ δεν 
έχουν επιτύχει ακόμα να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς και 
υπενθυμίζει ότι μόνο 25% των ΜΜΕ εντός 
της ΕΕ των 27 πραγματοποιούν εξαγωγές·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για τη βελτίωση της 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για 
να επιτύχουν εναρμόνιση των 
κανονιστικών ρυθμίσεων σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί συμφωνία για το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα της Ντόχα κατά την 9η 
υπουργική διάσκεψη τον Δεκέμβριο του 
2013· επιδοκιμάζει σε αυτό το πλαίσιο την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μια 
τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ·
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Or. en

Τροπολογία 30
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι ο αθέμιτος φορολογικός 
ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών 
επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, καθώς 
οι ΜΜΕ συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση στα φορολογικά καθεστώτα σε 
σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, 
και κατά συνέπεια καταστέλλεται η 
δυνατότητά τους για μεγέθυνση και 
επενδύσεις· είναι υπέρ ενός καλύτερου 
συντονισμού των συστημάτων 
φορολόγησης των εταιρειών στην ΕΕ 
μέσω της εισαγωγής μιας εναρμονισμένης 
φορολογικής βάσης, που θα συνοδεύεται 
από δράσεις καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 31
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση 
χρηματοοικονομικών και άλλων 
στοιχείων σχετικά με τις ΜΜΕ· ζητεί την 
τυποποίηση των στοιχείων των ΜΜΕ και 
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την καταχώρισή τους σε αυστηρώς 
καταρτισμένα και συνολικά κεντρικά 
μητρώα·

Or. es

Τροπολογία 32
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της κανονιστικής
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ εάν 
αποφύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό (gold-plating) κατά τη 
μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στην 
εθνική νομοθεσία· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επιλογή ελάφρυνσης των κανονιστικών 
ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους 
τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ 
το επιτρέπει, π.χ. στους τομείς της 
ενημέρωσης των εργαζομένων και της 
διαβούλευσης με αυτούς, της υγιεινής των 
τροφίμων, των αποβλήτων, του 
περιβάλλοντος και των ετήσιων 
λογαριασμών·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της διοικητικής
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς 
καθυστέρηση μια σειρά φιλόδοξων 
μέτρων για την ελάφρυνση της 
διοικητικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ·
τονίζει, ωστόσο, ότι τούτο δεν 
επιτρέπεται να υπονομεύσει την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων 
της ΔΟΕ· 

Or. es

Τροπολογία 33
Marita Ulvskog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της κανονιστικής 
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ εάν 
αποφύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό (gold-plating) κατά τη 
μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στην 
εθνική νομοθεσία· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επιλογή ελάφρυνσης των κανονιστικών 
ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους 
τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ 
το επιτρέπει, π.χ. στους τομείς της 
ενημέρωσης των εργαζομένων και της 
διαβούλευσης με αυτούς, της υγιεινής των 
τροφίμων, των αποβλήτων, του 
περιβάλλοντος και των ετήσιων 
λογαριασμών·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της κανονιστικής 
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ
μέσω της επαρκούς μεταφοράς των
ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική 
νομοθεσία· τονίζει το πρόδηλο δικαίωμα 
των κρατών μελών να εγκρίνουν εθνικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε περίπτωση που η 
ΕΕ έχει εγκρίνει ελάχιστες διατάξεις·
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν την εναλλακτική επιλογή 
ελάφρυνσης των κανονιστικών ρυθμίσεων 
για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους τομείς 
στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ το 
επιτρέπει·

Or. sv

Τροπολογία 34
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη βελτίωση του πλαισίου
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κανονιστικής επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ 
και σε εθνικό επίπεδο· τονίζει επιπλέον το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη 
μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης των 
ΜΜΕ εάν αποφύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό (gold-plating) κατά τη 
μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στην 
εθνική νομοθεσία· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επιλογή ελάφρυνσης των κανονιστικών 
ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους 
τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ 
το επιτρέπει, π.χ. στους τομείς της 
ενημέρωσης των εργαζομένων και της 
διαβούλευσης με αυτούς, της υγιεινής των 
τροφίμων, των αποβλήτων, του 
περιβάλλοντος και των ετήσιων 
λογαριασμών·

για τις ΜΜΕ και σε εθνικό επίπεδο· τονίζει 
επιπλέον το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν
να χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επιλογή ελάφρυνσης των κανονιστικών 
ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους 
τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ 
το επιτρέπει, π.χ. στους τομείς της 
ενημέρωσης των εργαζομένων και της 
διαβούλευσης με αυτούς, της υγιεινής των 
τροφίμων, των αποβλήτων, του 
περιβάλλοντος και των ετήσιων 
λογαριασμών·

Or. en

Τροπολογία 35
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της κανονιστικής 
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ εάν 
αποφύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό (gold-plating) κατά τη 
μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στην 
εθνική νομοθεσία· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επιλογή ελάφρυνσης των κανονιστικών 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και 
την πρωτοβουλία TOP-10 που 
υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να 
διασφαλίσουν τη μείωση της κανονιστικής 
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ εάν 
αποφύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό (gold-plating) κατά τη 
μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στην 
εθνική νομοθεσία· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επιλογή της μείωσης της περιττής 
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ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους 
τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ 
το επιτρέπει, π.χ. στους τομείς της 
ενημέρωσης των εργαζομένων και της 
διαβούλευσης με αυτούς, της υγιεινής των 
τροφίμων, των αποβλήτων, του 
περιβάλλοντος και των ετήσιων 
λογαριασμών·

κανονιστικής επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ 
σε εκείνους τους τομείς στους οποίους η 
νομοθεσία της ΕΕ το επιτρέπει·

Or. sv

Τροπολογία 36
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποδειχθούν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά στη μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ και 
την αποφυγή των υπερβολικών 
ρυθμίσεων κατά την μεταφορά των 
ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τις διατυπώσεις για τις ΜΜΕ στους 
τομείς στους οποίους η νομοθεσία της ΕΕ 
το επιτρέπει·

Or. es

Τροπολογία 37
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την καθιέρωση της «δοκιμής των ΜΜΕ», 
ενώ εκφράζει την αποδοκιμασία του που 
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μόνο λίγα κράτη μέλη την έχουν 
συμπεριλάβει στην εθνική τους 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. es

Τροπολογία 38
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με 
την θέσπιση γενικών εξαιρέσεων για τις
ΜΜΕ από τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως 
διατυπώνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία 
εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν μόνον 
όταν με κατάλληλες δοκιμές ΜΜΕ μπορεί 
να αποδειχθεί για κάθε περίπτωση 
χωριστά ότι οι ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
προσαρμοσμένες λύσεις ή με λιγότερο 
αυστηρές ρυθμίσεις· τονίζει ότι η θέσπιση 
γενικών εξαιρέσεων για τις ΜΜΕ ενέχει 
συχνά τον κίνδυνο να ισχύει για τις ΜΜΕ 
ένα συνονθύλευμα εθνικών νόμων, 
γεγονός το οποίο θα ευνοούσε την 
κατακερμάτωση και θα εμπόδιζε την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην εσωτερική 
αγορά·

11. θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμη η 
καθιέρωση ομαδικών απαλλαγών των
ΜΜΕ από την νομοθεσία· είναι της
γνώμης ότι οι προτάσεις που επιτρέπουν 
την εναλλακτική επιλογή ελάφρυνσης των 
κανονιστικών ρυθμίσεων και απαλλαγών
θα πρέπει να αξιολογηθούν για κάθε 
περίπτωση χωριστά·

Or. sv

Τροπολογία 39
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι η εργασίες της 
απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου 
δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσχημα 
για τη μείωση των φιλόδοξων στόχων σε 
θέματα ζωτικής σημασίας για την 
ασφάλεια, την καλή διαβίωση και την 
επιρροή των εργαζομένων στον τόπο 
εργασίας τους· ως εκ τούτου, εκφράζει 
την αποδοκιμασία του που η πολιτική της 
Επιτροπής σχετικά με τον τόπο εργασίας 
αντιμετωπίζεται ως επιβάρυνση και που 
η Επιτροπή επέλεξε, για παράδειγμα, να 
μην υποβάλει πρόταση οδηγίας για τις 
μυοσκελετικές διαταραχές· ζητεί από την 
Επιτροπή να μην μειώσει τους 
φιλόδοξους στόχους της όσον αφορά το 
εργασιακό περιβάλλον· 

Or. sv

Τροπολογία 40
Reinhard Bütikofer
on behalf of the Greens/EFA Group

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την 
θέσπιση γενικών εξαιρέσεων για τις ΜΜΕ
από τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως 
διατυπώνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία 
εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν μόνον 
όταν με κατάλληλες δοκιμές ΜΜΕ μπορεί 
να αποδειχθεί για κάθε περίπτωση χωριστά 
ότι οι ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
προσαρμοσμένες λύσεις ή με λιγότερο 
αυστηρές ρυθμίσεις· τονίζει ότι η θέσπιση 
γενικών εξαιρέσεων για τις ΜΜΕ ενέχει 
συχνά τον κίνδυνο να ισχύει για τις ΜΜΕ 
ένα συνονθύλευμα εθνικών νόμων, 

11. υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την 
θέσπιση γενικών εξαιρέσεων για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις από τη νομοθεσία της 
ΕΕ, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία 
εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν μόνον 
όταν με κατάλληλες δοκιμές ΜΜΕ μπορεί 
να αποδειχθεί για κάθε περίπτωση χωριστά 
ότι οι ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με προσαρμοσμένες 
λύσεις ή με λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις·
τονίζει ότι η θέσπιση γενικών εξαιρέσεων 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενέχει 
συχνά τον κίνδυνο να ισχύει για τις ΜΜΕ 



PE522.981v01-00 26/31 AM\1009536EL.doc

EL

γεγονός το οποίο θα ευνοούσε την 
κατακερμάτωση και θα εμπόδιζε την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην εσωτερική 
αγορά·

ένα συνονθύλευμα εθνικών νόμων, 
γεγονός το οποίο θα ευνοούσε την 
κατακερμάτωση και θα εμπόδιζε την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 41
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι η πολύ μικρές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να χαίρουν 
αυτόματων εξαιρέσεων και ότι θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται μόνο σε ρυθμιστικά 
πλαίσια που τις ωφελούν· στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να χαίρουν 
ελαφρύνσεων της επιβάρυνσης· 

Or. en

Τροπολογία 42
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση της εργατικής νομοθεσίας, 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η θεμελιώδης 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας. καθώς στερείται 
ευελιξίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 43
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. προκειμένου να μειωθούν οι 
επιβαρύνσεις της νομοθεσίας στους 
τομείς της υγείας και της ασφάλειας, 
προτείνει οι εταιρείες χαμηλού κινδύνου 
να μην υποχρεούνται να τηρούν γραπτές 
αξιολογήσεις στους τομείς της υγείας και 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 44
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση του κανονισμού REACH, 
ζητεί από την Επιτροπή να σταματήσει 
την περαιτέρω εφαρμογή του, έως ότου 
πραγματοποιηθούν πλήρης αναθεώρησή 
του και συναφείς νομοθετικές 
τροποποιήσεις, δεδομένου ότι είχε 
υποτιμηθεί το αρχικό κόστος· προτείνει οι 
ΜΜΕ να καταβάλλουν σημαντικά 
μειωμένο τέλος καταχώρισης και τα τέλη 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να είναι 
αναλογικά· αναγνωρίζει ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από 
σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τον 
κανονισμό REACH μετά το 2018, έτσι 
ώστε να προβούν σε ορθολογικές 
επενδυτικές επιλογές σήμερα· πιστεύει ότι 
η συμμόρφωση με τον κανονισμό 
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REACH θέτει τις ΜΜΕ με έδρα στην 
Ευρώπη σε μειονεκτική θέση όσον αφορά 
τον ανταγωνισμό, ιδίως εάν οι διεθνείς 
ανταγωνιστές που δεν υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν δύνανται να προβαίνουν 
σε εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ στο 
πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 45
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
επιταχύνει τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων του κανονισμού REACH και να 
προβλέψει συνοπτικές διαδικασίες 
αίτησης ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις μαζί με την 
κατάλληλη καθοδήγηση προκειμένου να 
βοηθηθούν ώστε να υποβάλλουν επιτυχείς 
αιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 46
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι η διαβούλευση «TOP-10» 
είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία και το 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης αποτελεί 
σημαντικό μήνυμα των ΜΜΕ και των 

13. θεωρεί ότι η διαβούλευση «TOP-10» 
είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία και το 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης αποτελεί 
σημαντικό μήνυμα των ΜΜΕ και των 
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οργανώσεων που τις εκπροσωπούν· καλεί 
την Επιτροπή να συνεχίσει αυτήν την 
πρωτοβουλία σε τακτική βάση μέσω του 
Ευρωβαρόμετρου· σημειώνει, ωστόσο, ότι 
υπάρχει σημαντική ανισορροπία στη 
γεωγραφική κατανομή των αντιδράσεων 
στη διαβούλευση «TOP-10»· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για να εντοπιστούν οι λόγοι 
για τους οποίους υπάρχει αυτή η 
ανισορροπία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες που συλλέγονται δεν 
στρεβλώνονται από την έλλειψη γνώσεων 
ή από άλλους παράγοντες που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση 
των συλλεγόμενων στοιχείων·

οργανώσεων που τις εκπροσωπούν· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντική 
ανισορροπία στη γεωγραφική κατανομή 
των αντιδράσεων στη διαβούλευση «TOP-
10»· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ 
των υστέρων αξιολόγηση για να 
εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους 
υπάρχει αυτή η ανισορροπία ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που 
συλλέγονται δεν στρεβλώνονται από την 
έλλειψη γνώσεων ή από άλλους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε στρέβλωση των 
συλλεγόμενων στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 47
Josefa Andrés Barea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προσδοκά ότι η επόμενη Επιτροπή θα 
διατηρήσει την ευθύνη για «έξυπνη 
νομοθεσία» στις αρμοδιότητες του 
ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου και την 
παροτρύνει να ενισχύσει τον ρόλο των 
απεσταλμένων των ΜΜΕ·

14. προσδοκά ότι η επόμενη Επιτροπή θα 
διατηρήσει την ευθύνη για «έξυπνη 
νομοθεσία» στις αρμοδιότητες του 
ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου και την 
παροτρύνει να ενισχύσει τον ρόλο των 
απεσταλμένων των ΜΜΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει αντιστοίχως ότι 
οι εθνικοί οργανισμοί ΜΜΕ συνιστούν 
μέρος του νεοσυσταθέντος δικτύου ΜΜΕ 
και ότι η συνέλευση των ΜΜΕ 
ενημερώνεται δεόντως όσον αφορά τις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 48
Vicky Ford
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι οι συμφωνίες των 
κοινωνικών εταίρων, ενώ εφαρμόζονται 
σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, δεν συμβαδίζουν με το 
θεματολόγιο της ΕΕ για βελτίωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου και ότι, συνήθως, 
το κόστος και τα οφέλη των προτάσεών 
τους δεν υπόκεινται σε αυστηρή και 
ανεξάρτητη αξιολόγηση· 

Or. en

Τροπολογία 49
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους 
να χρησιμοποιούν μηχανισμούς για 
έξυπνη νομοθεσία όταν υποβάλλουν 
προτάσεις για νομοθετική δράση, να 
αυξήσουν τη χρήση αξιολογήσεων του 
αντικτύπου και δοκιμών των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ κατά 
τις διαπραγματεύσεις τους και να 
υποβάλλουν τις συμφωνίες, με τις οποίες 
προτείνουν την ανάληψη νομοθετικής 
δράσης, στο συμβούλιο της Επιτροπής 
για την αξιολόγηση του αντικτύπου, 
προκειμένου να διενεργείται εξωτερικός 
έλεγχος·

Or. en

Τροπολογία 50
Vicky Ford



AM\1009536EL.doc 31/31 PE522.981v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. προειδοποιεί για τους κινδύνους που 
θα προκύψουν για την τοπική και 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα εάν οι 
προσπάθειες μείωσης του κανονιστικού 
υπερθεματισμού (gold-plating) οδηγήσουν 
στη μέγιστη εναρμόνιση ή σε νομοθεσία 
βασισμένη στην προσέγγιση της 
αδιαφοροποίητης αντιμετώπισης· 

Or. en


