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Τροπολογία 1
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι 
οι προδιαγραφές προϊόντος θα αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
ευρωπαϊκό εσωτερικό ανταγωνισμό 
αναγνωρίζοντας ότι οι προδιαγραφές 
αυτές είναι βασικό μέσον για την παροχή 
υψηλής ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιούν καινοτόμες και διεθνώς 
αναγνωρισμένες προδιαγραφές·

1. αναγνωρίζει το ρόλο των 
προδιαγραφών προϊόντος για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θεωρεί 
ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι βασικό 
μέσον για την προώθηση βιώσιμων και
υψηλής ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις· χαιρετίζει την πρόταση 
μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης και ζητεί τη 
λήψη μέτρων για την προώθηση της 
διαφάνειας , της μείωσης του κόστους 
και της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων

Or. en

Τροπολογία 2
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την επιτακτική ανάγκη 
προσαρμογής πολιτική τυποποίησης της 
Τεχνολογίας Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της ΕΕ στην αγορά 
και τις πολιτικές εξελίξεις, γεγονός που θα 
οδηγήσει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών 
πολιτικών στόχων που απαιτούν 
διαλειτουργικότητα, όπως οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, οι ηλεκτρονικές εμπορευματικές 
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μεταφορές, τα Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών (ΕΣΜ) κλπ·

Or. en

Τροπολογία 3
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της 
αμοιβαίας διαδικασίας αξιολόγησης της 
οδηγίας περί υπηρεσιών προκειμένου να 
εξορθολογισθεί η λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς· πιστεύει ότι ο υφιστάμενος 
σήμερα ανώφελος γραφειοκρατικός 
φόρτος για τις διοικήσεις των κρατών 
μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εμποδίζει την εφαρμογή των 
γενικών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη·

2. επισημαίνει ότι προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς η αμοιβαία διαδικασία 
αξιολόγησης της οδηγίας περί υπηρεσιών
μια πρωτοβουλία που ανέλαβε για πρώτη 
φορά η Επιτροπή, μπορεί να βελτιωθεί 
περαιτέρω, παρά τα θετικά της 
αποτελέσματα, ιδίως με την έγκαιρη 
ανταλλαγή δεδομένων

Or. it

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της 
αμοιβαίας διαδικασίας αξιολόγησης της 
οδηγίας περί υπηρεσιών προκειμένου να 
εξορθολογισθεί η λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς· πιστεύει ότι ο υφιστάμενος 
σήμερα ανώφελος γραφειοκρατικός 
φόρτος για τις διοικήσεις των κρατών 
μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εμποδίζει την εφαρμογή των 
γενικών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη·

2. επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της 
αμοιβαίας διαδικασίας αξιολόγησης της 
οδηγίας περί υπηρεσιών προκειμένου να 
εξορθολογισθεί η λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς· ζητεί την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της οδηγίας ως προς την 
ποιότητα των υπηρεσιών και το 
περιθώριο ελιγμών που αφήνει στις 
δημόσιες αρχές να εισάγουν απαιτήσεις 
που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος 
για τους παρόχους των υπηρεσιών· 
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πιστεύει ότι ο υφιστάμενος σήμερα 
ανώφελος γραφειοκρατικός φόρτος για τις 
διοικήσεις των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εμποδίζει 
την εφαρμογή των γενικών κανόνων για 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν νομικά την 
ποικιλομορφία των μορφών επιχειρήσεων 
στην Ευρώπη· τονίζει ιδιαίτερα τη 
σημασία των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας το πρότυπο των οποίων δεν 
είναι δυνατόν να εντοπιστεί με βάση το 
μέγεθος της επιχείρησης ή με τον τομέα 
δραστηριότητας, αλλά με βάσει του 
σεβασμού των κοινών αξιών όπως η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, το 
πρωτείο του προσώπου και των 
κοινωνικών στόχων έναντι του 
κεφαλαίου, η προάσπιση και η εφαρμογή 
των αρχών της αλληλεγγύης και της 
ευθύνης, η συμφιλίωση των συμφερόντων 
των χρηστών με το γενικό συμφέρον, η 
εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή, η 
χρήση του μεγαλύτερου τμήματος των 
πλεονασμάτων για την επίτευξη των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και των 
υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη σε 
πλαίσιο σεβασμού του γενικού 
συμφέροντος·

Or. it
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Τροπολογία 6
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. Επισημαίνει ότι δεν έ4χει ακόμη 
εδραιωθεί η εσωτερική αγορά στον τομέα 
των υπηρεσιών· καλεί επειγόντως την 
Επιτροπή και τούτο προκειμένου να 
καταργηθούν οι υφιστάμενοι τεχνικοί, 
διοικητικοί και νομοθετικοί φραγμοί, να 
προβεί στην αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ηλεκτρονικές υπογραφές και να 
δημιουργήσει το αναγκαίο πλαίσιο για την 
αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης και επικύρωσης στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 7
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική 
αγορά πρέπει να επικεντρωθεί στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές σε σχέση με την ψηφιακή 
οικονομία και τη διαφύλαξη των ίσων 
ευκαιριών για τους αποδέκτες υπηρεσιών 
με διαφορετική εθνικότητα ή τόπο 
κατοικίας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
θέσπισης ρυθμιστικού πλαισίου για την 
προώθηση της προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική 
αγορά πρέπει να επικεντρωθεί στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές σε σχέση με την ψηφιακή 
οικονομία και τη διαφύλαξη των ίσων 
ευκαιριών για τους αποδέκτες υπηρεσιών 
με διαφορετική εθνικότητα ή τόπο 
κατοικίας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
θέσπισης ρυθμιστικού πλαισίου για την 
προώθηση της προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου· τονίζει ωστόσο 
ότι πρέπει επίσης να ληφθούν ιδιαίτερα 
υπόψη οι ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δεν 
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο 
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ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. de

Τροπολογία 8
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική 
αγορά πρέπει να επικεντρωθεί στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές σε σχέση με την ψηφιακή 
οικονομία και τη διαφύλαξη των ίσων 
ευκαιριών για τους αποδέκτες υπηρεσιών 
με διαφορετική εθνικότητα ή τόπο 
κατοικίας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
θέσπισης ρυθμιστικού πλαισίου για την 
προώθηση της προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

3. θεωρεί ότι η βελτίωση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική 
αγορά πρέπει να επικεντρωθεί στα νομικού 
ιδιαίτερα χαρακτήρα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις σε σχέση με την ψηφιακή 
οικονομία· υπογραμμίζει την ανάγκη 
θέσπισης ρυθμιστικού πλαισίου για την 
προώθηση της ανάπτυξης του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, με ιδιαίτερη 
αναφορά στο διασυνοριακό παρέχοντας 
ταυτόχρονα εγγυήσεις για υψηλό βαθμό 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 9
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της εσωτερικής
αγοράς στον τομέα των δημοσίων
προμηθειών και καλεί την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι έως 
το 2015, το 50% τουλάχιστο των 
δημοσίων προμηθειών θα 
διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
υπουργική διάσκεψη του 2005 στο 
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Μάντσεστερ με θέμα την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση·

Or. ro

Τροπολογία 10
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει ότι η αρχή της 
ισότιμης αντιμετώπισης στην εσωτερική 
αγορά εξαλείφει την απαίτηση που 
επιβάλλεται σε πολίτες άλλου κράτους 
μέλους, να προσκομίζουν πρωτότυπα 
έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα, 
πιστοποιητικό ιθαγένειας ή επίσημες 
μεταφράσεις εγγράφων, για να μπορούν
να επωφεληθούν από μια υπηρεσία ή από 
πιο ευνοϊκούς όρους ή τιμές·

Or. en

Τροπολογία 11
Herbert Reul

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν 
οι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της 
ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα φορολογική 
προσέγγιση χαμηλώνοντας τους 
ελάχιστους δασμολογικούς συντελεστές 
στις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό 
περιεχόμενο· ζητεί ως εκ τούτου από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει τη δέουσα 
ισορροπία μεταξύ της φορολόγησης της 
ενέργειας και του συστήματος εμπορίας 
ποσοστώσεων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου αποφεύγοντας τις 

4. πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν 
οι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της 
ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα φορολογική 
προσέγγιση· ζητεί από την Επιτροπή να 
αποφύγει τις επικαλύψεις με την εμπορία 
των ποσοστώσεων·
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επικαλύψεις μεταξύ των δύο συστημάτων·

Or. de

Τροπολογία 12
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν 
όι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της 
ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα φορολογική 
προσέγγιση χαμηλώνοντας τους 
ελάχιστους δασμολογικούς συντελεστές 
στις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό 
περιεχόμενο· ζητεί ως εκ τούτου από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει τη δέουσα 
ισορροπία μεταξύ της φορολόγησης της 
ενέργειας και του συστήματος εμπορίας 
ποσοστώσεων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου αποφεύγοντας τις 
επικαλύψεις μεταξύ των δύο 
συστημάτων·

4. πιστεύει ότι προκειμένου να επιτευχθούν 
όι κλιματικοί και οι ενεργειακοί στόχοι της 
ΕΕ είναι αναγκαία μια νέα φορολογική 
προσέγγιση αυξάνοντας τους ελάχιστους 
δασμολογικούς συντελεστές στις εκπομπές 
CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο· ζητεί 
ως εκ τούτου από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει  τόσο τη φορολόγηση της 
ενέργειας όσο και του συστήματος 
εμπορίας ποσοστώσεων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου συμβάλλοντας στην επίτευξη 
των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ σε 
σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 13
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. Θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει 
τις προσπάθειές της στους τομείς του 
κλίματος και της ενέργειας προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση μιας πλήρως 
επιχειρησιακής ενεργειακής αγοράς και 
για ανταποκριθεί με τον δέοντα τρόπο 
στις μελλοντικές ενεργειακές προκλήσεις·

Or. it
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Τροπολογία 14
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και να ελέγχεται 
εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή των οδηγιών 
για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό 
σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις υποδομές 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·

5. επισημαίνει την ανάγκη σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και να ελέγχεται 
εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή των οδηγιών 
για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό 
σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις υποδομές 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·
τονίζει τη σημασία που έχει να 
ενθαρρυνθούν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να εκμεταλλευθούν 
τις ΤΠΕ στο πλαίσιο των σχεδίων τους 
για την ενεργειακή απόδοση και το 
περιβάλλον και πιστεύει ότι η εφαρμογή 
αυτή θα αυξήσει σημαντικά τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 15
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και να ελέγχεται 
εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή των οδηγιών 

5. επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω
σχεδίων, πολιτικών και μέτρων
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και ζητεί από 
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για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό 
σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις υποδομές 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·

την Επιτροπή  να ελέγχεται εκ του 
σύνεγγυς η εφαρμογή των σχετικών 
υφιστάμενων οδηγιών, ιδίως για το 
ενεργειακό σήμα, τον οικολογικό 
σχεδιασμό, τις μεταφορές, τα κτίρια και 
τις υποδομές εις τρόπον ώστε να 
εξασφαλισθεί και να εφαρμοσθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·
καλεί παρομοίως την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο 
πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής για 
τη χρησιμοποίηση των πόρων σε σχέση 
με τους στόχους, πολιτικές και μέσα που 
διαθέτει·

Or. en

Τροπολογία 16
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και να ελέγχεται 
εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή των οδηγιών 
για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό 
σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις υποδομές 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·

5. επισημαίνει την ανάγκη σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και να ελέγχεται 
εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή των οδηγιών 
για το οικολογικό σήμα, τον οικολογικό 
σχεδιασμό, τις μεταφορές και τις υποδομές 
εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση πλαίσιο·
τονίζει ότι οι υποδομές της Αν. Ευρώπης
θα έπρεπε να ενισχυθούν
ευθυγραμμιζόμενες με τις αντίστοιχες 
των κρατών μελών της Δ. Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 17
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν εκτίθεται 
επαρκώς·

6. χαιρετίζει την πρόταση αναθεώρησης
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν εκτίθεται 
επαρκώς στις προτάσεις της Επιτροπής 
για μια βελτιωμένη εσωτερική αγορά·
θεωρεί ότι ελάχιστες προτάσεις 
απευθύνονται στις τυπικές ΜΜΕπ στην 
Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 18
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν εκτίθεται 
επαρκώς·

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν εκτίθεται 
επαρκώς· χαιρετίζει την πρόταση για 
έγκριση ενός σχεδίου δράσης σχετικά με 
την πρόσβαση των ΜΜΕπ στις 
κεφαλαιαγορές και ζητεί την προώθηση 
καινοτόμων μηχανισμών 
χρηματοδότησης για τις καινοτόμες 
ΜΜΕπ·

Or. en

Τροπολογία 19
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν εκτίθεται 
επαρκώς·

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ και 
συγκεκριμένα των επιχειρήσεων πολύ 
μικρών διαστάσεων δεν εκτίθεται 
επαρκώς· τονίζει τη σημασία που έχει η 
εφαρμογή των προτάσεων της ομάδας 
υψηλού επιπέδου για τη μείωση του 
φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 20
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική 2020, εκφράζει όμως τη λύπη 
του γιατί ο ρόλος των ΜΜΕπ δεν 
εκτίθεται επαρκώς·

6. χαιρετίζει την πρόταση τροποποίησης 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
προκειμένου να συνδεθεί στενά με τη 
Στρατηγική Ευρώπη 2020 και καλεί την 
Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τον 
κρίσιμης σημασίας ρόλο των ΜΜΕπ στην 
Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 21
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής 
για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
του ΦΠΑ στην ΕΕ· τονίζει ιδιαίτερα την 
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ανάγκη απλούστευσης των κανόνων, 
ιδίως εκείνων για τις ΜΜΕπ και την 
έκπτωση του φόρου εισροών, μειώνοντας 
έτσι σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης·

Or. de

Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός 
ότι σε επίπεδο ΕΕ, το 12% του ΦΠΑ 
παραμένει ανείσπρακτο και προκειμένου 
να εξαλειφθούν οι αδυναμίες του 
συστήματος, καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας για το ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο·

Or. ro

Τροπολογία 23
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει 
των συνδέσεων ευρέως φάσματος και 
υψηλής ταχύτητας στις περιφέρειες της 
ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ΜΜΕπ
στην ψηφιοποιημένη εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 24
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει εκ νέου ότι το δικαίωμα 
άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος 
μέλος αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες που διασφαλίζονται από τη 
Συνθήκη και αναγκαία προϋπόθεση για 
μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν 
τους φραγμούς που υπάρχουν σε σχέση με 
την ελεύθερη διακίνηση των 
εργαζομένων·

Or. ro

Τροπολογία 25
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ 
μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και 
καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει 
τις ενεργειακές οδούς ακολουθώντας μια 
περιφερειακή προσέγγιση, ιδίως στις 
χώρες της Μεσογείου· ζητεί επιπλέον από 
την Επιτροπή να βελτιώσει την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη 
ευφυών δικτύων προκειμένου η 
ενσωμάτωση αυτή να καταστεί 
αποτελεσματικότερη· θεωρεί επίσης ότι η 
χορήγηση αδειών πρέπει να καταστεί 
αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερη 
διαφάνεια·

7. τονίζει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ 
μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και 
θεωρεί ότι μια ομαδοποιημένη
περιφερειακή προσέγγιση στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς ενεργείας θα 
διευκόλυνε την αυτονομία αυτή· ζητεί 
επιπλέον από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη 
ευφυών δικτύων προκειμένου η 
ενσωμάτωση αυτή να καταστεί 
αποτελεσματικότερη· θεωρεί επίσης ότι η 
χρησιμοποίηση των μηχανισμών 
συνεργασίας πρέπει να καταστεί 
αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερη
διαφάνεια·
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Or. en

Τροπολογία 26
Lena Kolarska-Bobińska,

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ 
μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και 
καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις 
ενεργειακές οδούς ακολουθώντας μια 
περιφερειακή προσέγγιση, ιδίως στις χώρες 
της Μεσογείου· ζητεί επιπλέον από την 
Επιτροπή να βελτιώσει την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υπογραμμίζει την ανάγκη ευφυών δικτύων 
προκειμένου η ενσωμάτωση αυτή να 
καταστεί αποτελεσματικότερη· θεωρεί 
επίσης ότι η χορήγηση αδειών πρέπει να 
καταστεί αποτελεσματικότερη και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια·

7. τονίζει την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ 
μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και 
καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις 
ενεργειακές οδούς ακολουθώντας μια 
περιφερειακή προσέγγιση, ιδίως στις χώρες 
της Μεσογείου και της Κεντρικής 
Ευρώπης· ζητεί επιπλέον από την 
Επιτροπή να βελτιώσει την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υπογραμμίζει την ανάγκη ευφυών δικτύων 
προκειμένου η ενσωμάτωση αυτή να 
καταστεί αποτελεσματικότερη· θεωρεί 
επίσης ότι η χορήγηση αδειών πρέπει να 
καταστεί αποτελεσματικότερη και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 27
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου 
συντονισμού και εναρμόνισης σε σχέση με 
τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ραδιοφωνικού 
Φάσματος· υπερασπίζεται την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά 
συμφέροντα καθώς και εκείνα σε σχέση 
με την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία· 
θεωρεί ότι η διαχείριση των συχνοτήτων 
πρέπει να προωθήσει τον πλουραλισμό 
στα μέσα ενημέρωσης.

8. τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου 
συντονισμού και εναρμόνισης σε σχέση με 
τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ραδιοφωνικού 
Φάσματος και εκφράζει την επιθυμία να 
χρησιμοποιηθεί καλύτερα το εν λόγω 
φάσμα προκειμένου να επιτευχθεί η 
μείωση των τιμών για τον τελικό χρήστη.
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Or. it

Τροπολογία 28
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για την ενίσχυση του διαλόγου 
με την κοινωνία των πολιτών με τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων· επισημαίνει 
ωστόσο ότι είναι ήδη διαθέσιμα τα 
περισσότερα εκ των αναγκαίων μέσων,
στο βαθμό που πρόκειται για διάβημα στο 
οποίο είχε εν καιρώ δεσμευθεί η 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
κατευθυντηρίων γραμμών της σε σχέση 
με την αξιολόγηση των επιπτώσεων, 
προκειμένου να προβλέπονται με 
μεγαλύτερη ακρίβεια  τα αποτελέσματα 
των νομοθετικών της προτάσεων υπό 
διάφορες οπτικές γωνίες· τονίζει για μια 
ακόμη φορά το πόσο σημαντικές είναι οι 
διαβουλεύσεις των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ με τους ενδιαφερόμενους 
προκειμένου τόσο να αντλούνται 
διδάγματα από την εμπειρογνωμοσύνη 
τους όσο και να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια στις δραστηριότητές τους και 
η αποδοχή τους από το κοινό·

Or. de

Τροπολογία 29
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί ένα ευέλικτο σύστημα 
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ευρεσιτεχνιών που θα συμβάλλει στην 
καινοτομία αντιμετωπίζοντας τις 
κοινωνικές προκλήσεις όπως το 
δημογραφικό και η κλιματική αλλαγή·
υπενθυμίζει ως εκ τούτο ότι ένα σύστημα 
ευρεσιτεχνιών της ΕΕ θα παρέχει 
ποιοτικές και όχι φθηνότερες 
ευρεσιτεχνίες· εφιστά την προσοχή στα 
πλεονεκτήματα που έχει η συνεργατική 
προσέγγιση όπως οι ομαδοποιήσεις, η 
ανοικτή καινοτομία και η χρήση κοινών 
πλαισίων ευρεσιτεχνιών και ομάδων 
ευρεσιτεχνιών·

Or. en

Τροπολογία 30
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τονίζει ότι μια οδηγία πλαίσιο για τη 
διαχείριση των πνευματικών 
δικαιωμάτων δεν θα έπρεπε να περιορίζει 
τα δικαιώματα των χρηστών αλλά να 
ευνοεί την εμφάνιση καινοτόμων 
επιχειρηματικών προτύπων εις τρόπον 
ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 31
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για το 
οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων 
και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
θεσπίσει σύντομα μια πραγματική κοινή 
αξιολόγηση και κοινό σύστημα 
επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες 
προμήθειες αποτελούν ισχυρό μέσο 
καθοδήγησης των αγορών προς την 
κατεύθυνση των βιώσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών και για την τόνωση της 
καινοτομίας· χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση και την 
απλούστευση των κανόνων που διέπουν 
τις προμήθειες και τονίζει ότι η 
διαδικασία αυτή δεν θα έπρεπε να απειλεί 
αλλά αντίθετα να ενισχύει την ικανότητα 
των δημοσίων αρχών να περιλαμβάνουν 
κριτήρια δημοσίου συμφέροντος όπως 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κατά την 
προκήρυξη διαγωνισμών·

Or. en

Τροπολογία 33
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 ε (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8ε. τονίζει την ανάγκη να θεωρείται η 
βιωσιμότητα βασικό κριτήριο της 
βιομηχανικής αλλαγής και ζητεί ως εκ 
τούτου να ληφθεί υπόψη η διάσταση αυτή 
στις διαβουλεύσεις σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον προηγμένο 
σχεδιασμό της βιομηχανικής 
αναδιάρθρωσης·

Or. en


