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Τροπολογία 1
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τη δραστηριότητα που 
αναπτύσσουν τα Κέντρα Ενιαίας 
Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ), τα οποία 
απλοποιούν την πρόσβαση στην 
ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές
ευκαιρίες στα κράτη μέλη, 
συγκεντρώνοντας σε ένα και μόνο εθνικό 
σημείο επαφής όλες τις διαδικασίες που 
απαιτούνται για τη σύσταση μιας 
εταιρείας·

2. επικροτεί τη δραστηριότητα που 
αναπτύσσουν τα Κέντρα Ενιαίας 
Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ), τα οποία 
απλοποιούν την πρόσβαση στην 
ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα 
κράτη μέλη, συγκεντρώνοντας σε ένα και 
μόνο εθνικό σημείο επαφής όλες τις 
διαδικασίες και διοικητικές προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για τη διασυνοριακή 
σύσταση και επέκταση μιας εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 2
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν το SOLVIT, η υπηρεσία 
«Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το 
Enterprise Europe Network (ευρωπαϊκό 
δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων της ΕΕ), 
τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το 
κέντρο επαφής Europe Direct και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης ως 
προς την παροχή λύσεων σε ουσιαστικά 
προβλήματα της εσωτερικής αγοράς· καλεί 
την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις προσπαθειών 
και πόρων·

3. επιδοκιμάζει τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν το SOLVIT, η υπηρεσία 
«Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το 
Enterprise Europe Network (ευρωπαϊκό 
δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων της ΕΕ), 
τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το 
κέντρο επαφής Europe Direct και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης ως 
προς την παροχή πληροφοριών και 
βοήθειας στους πολίτες, στους 
καταναλωτές και στους επιχειρηματίες
της εσωτερικής αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να εξεύρει τρόπους προκειμένου 
να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εν 
λόγω υπηρεσιών και να αποφευχθούν οι 
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επικαλύψεις προσπαθειών και πόρων·

Or. en

Τροπολογία 3
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν το SOLVIT, η υπηρεσία
«Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το
Enterprise Europe Network (ευρωπαϊκό 
δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων της ΕΕ), 
τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το 
κέντρο επαφής Europe Direct και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης ως 
προς την παροχή λύσεων σε ουσιαστικά 
προβλήματα της εσωτερικής αγοράς· καλεί 
την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις προσπαθειών 
και πόρων·

3. επιδοκιμάζει τον θετικό ρόλο του
SOLVIT, της υπηρεσίας «Η Ευρώπη σου 
– Συμβουλές», του Enterprise Europe 
Network (ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης 
επιχειρήσεων της ΕΕ), των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών, του κέντρου
επαφής Europe Direct και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης ως 
προς την παροχή λύσεων σε ουσιαστικά 
προβλήματα της εσωτερικής αγοράς· καλεί 
την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους 
προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών, να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις προσπαθειών 
και πόρων και, πρωτίστως, να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με 
την κάθε υπηρεσία, καθώς και με το 
πεδίο αρμοδιοτήτων της, έτσι ώστε οι 
πολίτες να γνωρίζουν επακριβώς σε ποια 
από τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να 
απευθύνονται ανάλογα με την περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 4
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στον 
προσδιορισμό ενός προσώπου 
επικοινωνίας για τους πολίτες και τους 
καταναλωτές μέσω των γραφείων 
(αντιπροσωπειών) της Επιτροπής σε κάθε 
κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός 
μόνο προσώπου επικοινωνίας σε κάθε 
κράτος μέλος θα συνέβαλε με ουσιαστικό 
τρόπο στην καλύτερη πρόσβαση των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά·

4. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στον 
προσδιορισμό ενός προσώπου 
επικοινωνίας για τους πολίτες και τους 
καταναλωτές μέσω των γραφείων 
(αντιπροσωπειών) της Επιτροπής σε κάθε 
κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός 
μόνο προσώπου επικοινωνίας σε κάθε 
κράτος μέλος θα συνέβαλε με ουσιαστικό 
τρόπο στην καλύτερη πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά και θα καθιστούσε την 
υπηρεσία πιο αποτελεσματική και φιλική 
προς τους χρήστες, όχι μόνο ως προς την 
παροχή πληροφοριών αλλά και ως προς 
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με 
το τι συνεπάγεται εσωτερική αγορά και τι 
ευκαιρίες προσφέρει· γεγονός που θα 
βοηθούσε να αποφευχθεί η δημιουργία 
σύγχυσης στον μέσο πολίτη, στους 
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 5
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στον 
προσδιορισμό ενός προσώπου 
επικοινωνίας για τους πολίτες και τους 
καταναλωτές μέσω των γραφείων 
(αντιπροσωπειών) της Επιτροπής σε κάθε 
κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός 
μόνο προσώπου επικοινωνίας σε κάθε 
κράτος μέλος θα συνέβαλε με ουσιαστικό 
τρόπο στην καλύτερη πρόσβαση των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά·

4. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στον 
προσδιορισμό ενός προσώπου 
επικοινωνίας για τους πολίτες και τους 
καταναλωτές μέσω των γραφείων 
(αντιπροσωπειών) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί 
ότι η ύπαρξη ενός μόνο προσώπου 
επικοινωνίας σε κάθε κράτος μέλος, ο 
οποίος θα διεξάγει τις δραστηριότητές 
του σε στενή συνεργασία με τα γραφεία 
πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με σκοπό να διασφαλιστεί η 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
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ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop-shop) σε 
κάθε μεμονωμένο πολίτη θα συνέβαλε με 
ουσιαστικό τρόπο στην καλύτερη
πρόσβαση των πολιτών, των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων στην Εσωτερική 
Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 6
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 4 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι οι βασικές ανησυχίες 
των πολιτών επικεντρώνονται στην 
ανάγκη για πλήρη απασχόληση και 
κοινωνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου· 
τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι 
εν λόγω υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι η 
κινητικότητα των εργαζομένων στα 
διάφορα κράτη μέλη πρέπει να γίνεται με 
ελεύθερη βούληση και σε κάθε περίπτωση 
να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
εργασιακών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 7
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει το σημαντικό αριθμό 
αναφορών που έχει λάβει η Επιτροπή 
Αναφορών του Κοινοβουλίου σε σχέση με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες στην εσωτερική αγορά, ιδίως ως 

5. σημειώνει το σημαντικό αριθμό 
αναφορών που έχει λάβει η Επιτροπή 
Αναφορών του Κοινοβουλίου σε σχέση με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες στην εσωτερική αγορά, ιδίως ως
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προς την πλημμελή μεταφορά ή εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τα
ευρήματα και τα αποτελέσματα των 
αναφορών που έχουν υποβληθεί στην 
Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι η διαδικασία υποβολής 
αναφορών πρέπει να αξιοποιείται 
καλύτερα ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική 
διαδικασία της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
καθιστώντας τους πολίτες πιο ενήμερους 
για το δικαίωμά τους ως προς την 
υποβολή αναφοράς·

προς την πλημμελή μεταφορά ή εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τα 
ευρήματα και τα αποτελέσματα των 
αναφορών που έχουν υποβληθεί στην 
Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι η διαδικασία υποβολής 
αναφορών πρέπει να αξιοποιείται 
καλύτερα ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική 
διαδικασία της ΕΕ, ιδίως σε ότι αφορά τα 
νομοθετικά μέσα για την αντιμετώπιση 
των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο 
και την επιβολή των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 8
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 5 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να θέσουν ως 
προτεραιότητα το σεβασμό και την 
προώθηση των θεμελιωδών κοινωνικών 
και εργασιακών δικαιωμάτων των 
πολιτών, διασφαλίζοντας την προστασία 
όλων των εργαζομένων, ακόμη και στην 
περίπτωση που έχουν αποσπασθεί σε 
άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 9
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τη 
βασική νομοθεσία της ΕΕ που σχετίζεται 
με το κάθε ζήτημα που εμπνέει ανησυχία, 
έτσι ώστε οι πολίτες, οι καταναλωτές και 
οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο χρήσιμες 
πληροφορίες και να κατανοούν καλύτερα 
την έκθεση·

6. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τη 
βασική σχετική νομοθεσία της ΕΕ για το 
κάθε ζήτημα που εμπνέει ανησυχία, έτσι 
ώστε οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο χρήσιμες 
και πιο προσιτές πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματά τους στην Ενιαία Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 10
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
πίνακα για την κάθε προβαλλόμενη 
ανησυχία και να προσδιορίσει ποιοι 
παράγοντες είναι αρμόδιοι για την παροχή 
λύσεων σε σχέση με κάθε ένα από τα 
βαθύτερα αίτια που εντοπίζονται·

8. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
πίνακα για την κάθε προβαλλόμενη 
ανησυχία και να προσδιορίσει ποιοι φορείς
είναι αρμόδιοι για την παροχή λύσεων σε 
σχέση με κάθε ένα από τα βαθύτερα αίτια 
που εντοπίζονται καθώς και τις δράσεις 
που κρίνονται σκόπιμες για την 
αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 11
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 8 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού 
Έτους των πολιτών 2013, να εστιάσουν 
τις εκστρατείες ενημέρωσής τους στις 
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ανησυχίες που σχετίζονται με τα 
δικαιώματα βάσει ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία επιλογής που εφαρμόζεται 
στην έκθεση, αντικατοπτρίζουν πλήρως 
τι απασχολεί κατά κύριο λόγο τους 
πολίτες της ΕΕ στην καθημερινότητά 
τους στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς· 

Or. en

Τροπολογία 12
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 9 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στον τομέα 
των διασυνοριακών τραπεζικών 
συναλλαγών, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
νομοθετικής πράξης σχετικά με την 
πρόσβαση, καθώς και το δικαίωμα 
πρόσβασης, σε βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών·

Or. en


