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Τροπολογία 1
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και 
την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με 
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας και τη 
συμβολή στην απασχόληση και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα 
σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης 
ότι, υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της 
οδηγίας μπορεί να προωθήσει την 
αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ της 
εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής 
συνοχής·

1. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και 
την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με 
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας και τη 
συμβολή στην απασχόληση και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα 
σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης 
ότι, η ταχεία και σύμφωνα με τους 
κανόνες εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα 
κράτη μέλη αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για τον στόχο της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
της απασχόλησης και ότι μπορεί να 
προωθήσει την αμφίδρομη ενίσχυση 
μεταξύ της εσωτερικής αγοράς και της 
πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 2
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και 
την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με 
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης
και της ανταγωνιστικότητας και την 
συμβολή στην απασχόληση και την 
δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας 

1. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και 
την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με 
την τόνωση της οικονομικής ευημερίας
και της ανταγωνιστικότητας και την 
συμβολή στην απασχόληση και την 
δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας 
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υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα 
σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης 
ότι, υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της 
οδηγίας μπορεί να προωθήσει την 
αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ της 
εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής 
συνοχής·

υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα 
σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης 
ότι, υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της 
οδηγίας μπορεί να προωθήσει την 
αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ της 
εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής 
συνοχής, ενώ θα υπηρετεί ταυτόχρονα το 
στόχο της αντιμετώπισης της 
υφιστάμενης "κόπωσης" της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και 
την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με 
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας και την 
συμβολή στην απασχόληση και την 
δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα 
σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης 
ότι, υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της 
οδηγίας μπορεί να προωθήσει την 
αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ της 
εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής 
συνοχής·

1. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και 
την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με 
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας και την 
συμβολή στην απασχόληση και την 
δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας 
υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα 
σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης 
ότι, υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της 
οδηγίας μπορεί να προωθήσει την 
αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ της 
εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής 
συνοχής και να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ για το 
2020·

Or. ro
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Τροπολογία 4
Jens Geier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. χαιρετίζει το γεγονός ότι με την 
υλοποίηση της οδηγίας περί παροχής 
υπηρεσιών επωφελούνται κυρίως η 
οικονομία και οι περιφέρειες· υπενθυμίζει 
σχετικά ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι ο 
στόχος"ίδιος μισθός για ίδια εργασία 
στον ίδιο τόπο" δεν θα πρέπει να 
υπονομευθεί· 

Or. de

Τροπολογία 5
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία 
σημεία επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική 
δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι αυτό δεν θα επιφέρει πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και ειδικότερα στους τοπικούς και 
περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς·

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία 
σημεία επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική 
δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ· επιπλέον 
θα πρέπει να ζητείται απ΄ τα ενιαία 
σημεία εξυπηρέτησης, να τηρούν την 
αρχή της πολυγλωσσίας ώστε οι 
διοικητικές διαδικασίες να έχουν ως 
γνώμονα τη ζήτηση και τις ανάγκες· 
θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ως λογικό ότι τα 
ενιαία σημεία επαφής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν πέραν των εκάστοτε 
επίσημων γλωσσών τα αγγλικά και, όσο 
αυτό είναι δυνατό, τη γλώσσα της χώρας 
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με την οποία συνεργάζονται στενότερα 
από οικονομικής ή, σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι σαφές, από εδαφικής 
απόψεως· θεωρεί, εντούτοις, ότι θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα επιφέρει 
πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους 
τοπικούς και περιφερειακούς 
κυβερνητικούς φορείς·

Or. de

Τροπολογία 6
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία 
σημεία επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική 
δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι αυτό δεν θα επιφέρει πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και ειδικότερα στους τοπικούς και 
περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς·

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία 
σημεία επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική 
δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ·
διαπιστώνει, ότι κατά τον καθορισμό των 
κανόνων και διαδικασιών ώστε να 
υπάρξει εγγύηση για τη λειτουργία τους,
απαιτείται μια σχετική ευελιξία ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις βάσει των 
περιφερειακών διαφορών εντός της ΕΕ· 
θεωρεί, εντούτοις, ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα επιφέρει 
πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους 
τοπικούς και περιφερειακούς 
κυβερνητικούς φορείς·

Or. ro
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Τροπολογία 7
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία 
σημεία επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική 
δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι αυτό δεν θα επιφέρει πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και ειδικότερα στους τοπικούς και 
περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς·

2. πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία 
σημεία επαφής, επειδή απαιτούν αυξημένη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων αρχών, μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω 
διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική 
δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι αυτό δεν θα επιφέρει πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και ειδικότερα στους τοπικούς και 
περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς, και 
ότι τα μέτρα θα πρέπει για το λόγο αυτό 
να ληφθούν σε εταιρική βάση 
στηριζόμενα σε ένα πραγματικό διάλογο 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· 

Or. ro

Τροπολογία 8
Jens Geier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επισημαίνει σχετικά ότι τα ενιαία 
σημεία εξυπηρέτησης θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ως κεντρικά σημεία 
επαφής για τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών λειτουργώντας ως δημόσιοι 
οργανισμοί, ώστε σε στενή επαφή με τα 
συνδικάτα να μεριμνούν για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εργοδοτών και των εργαζομένων 
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επιτοπίως, στις επιμέρους περιφέρειες· 

Or. de

Τροπολογία 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. θεωρεί ως ωφέλιμη τη συνεργασία 
στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
των δημόσιων διοικήσεων των κρατών 
μελών της ΕΕ και την αμοιβαία 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το 
αξιόπιστο των φορέων παροχών 
υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν να 
καταργηθούν οι περαιτέρω έλεγχοι για τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες· συνιστά 
την εκπόνηση ενός κώδικα συμπεριφοράς 
ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών που 
επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ένα άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ, να διευκολύνονται 
στην άσκηση της δραστηριότητάς τους,
σύμφωνα με τις κοινοτικές νομικές 
διατάξεις· 

Or. ro

Τροπολογία 10
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 

3. ελπίζει ότι το σύνολο της ΕΕ και όλες 
οι περιφέρειές της θα επωφεληθούν από 
την επίτευξη των στόχων της οδηγίας, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· 
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διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην 
παροχή πρόσβασης και στην εξασφάλιση 
της διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης 
σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στις 
περιφέρειες - ειδικότερα σε περιοχές μη 
ελκυστικές σε επενδυτές-, καθώς και 
στην ενθάρρυνση ανταλλαγών όσον 
αφορά τις ορθές πρακτικές για την 
παροχή βασικών υπηρεσιών· ζητεί, προς 
τούτο, μεγαλύτερη συνοχή και 
συντονισμό μεταξύ όλων των πολιτικών· 

Or. de

Τροπολογία 11
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή 
πρόσβασης και στην εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης σε 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στις 
περιφέρειες - ειδικότερα σε περιοχές μη 
ελκυστικές σε επενδυτές-, καθώς και στην 
ενθάρρυνση ανταλλαγών όσον αφορά τις 
ορθές πρακτικές για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών· ζητεί, προς τούτο, μεγαλύτερη 
συνοχή και συντονισμό μεταξύ όλων των 
πολιτικών·

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή 
πρόσβασης και στην εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης σε 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στις 
περιφέρειες - ειδικότερα σε περιοχές μη 
ελκυστικές σε επενδυτές- με το να 
αναπτύσσονται και να προσφέρονται
κίνητρα ώστε παρόμοιες περιφέρειες να 
καθίστανται ελκυστικές για τους 
επενδυτές, καθώς και στην ενθάρρυνση 
ανταλλαγών όσον αφορά τις ορθές 
πρακτικές για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών· ζητεί, προς τούτο, μεγαλύτερη 
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συνοχή και συντονισμό μεταξύ όλων των 
πολιτικών·

Or. ro

Τροπολογία 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή 
πρόσβασης και στην εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης σε 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στις 
περιφέρειες - ειδικότερα σε περιοχές μη 
ελκυστικές σε επενδυτές-, καθώς και στην 
ενθάρρυνση ανταλλαγών όσον αφορά τις 
ορθές πρακτικές για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών· ζητεί, προς τούτο, μεγαλύτερη 
συνοχή και συντονισμό μεταξύ όλων των 
πολιτικών·

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή 
πρόσβασης και στην εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης σε 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στις 
περιφέρειες - ειδικότερα σε περιφέρειες, 
για τις οποίες είναι δύσκολο να 
προσελκύσουν επενδυτές - καθώς και στην 
ενθάρρυνση ανταλλαγών όσον αφορά τις 
ορθές πρακτικές για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών· ζητεί, προς τούτο, μεγαλύτερη 
συνοχή και συντονισμό μεταξύ όλων των 
πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή 
πρόσβασης και στην εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή πρόσβασης σε 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στις 
περιφέρειες - ειδικότερα σε περιοχές μη 
ελκυστικές σε επενδυτές-, καθώς και στην 
ενθάρρυνση ανταλλαγών όσον αφορά τις 
ορθές πρακτικές για την παροχή βασικών 
υπηρεσιών· ζητεί, προς τούτο, μεγαλύτερη 
συνοχή και συντονισμό μεταξύ όλων των 
πολιτικών·

3. ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα 
αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να 
επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό 
της και οι περιοχές θα επωφεληθούν, 
συμβάλλοντας στην πραγματική 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· υπογραμμίζει το ρόλο των 
διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών στην παροχή 
πρόσβασης και στην εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας υποδομών όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η έρευνα, η 
καινοτομία και η κατάρτιση, η παροχή 
πρόσβασης σε δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες στις περιφέρειες - ειδικότερα σε 
περιοχές μη ελκυστικές σε επενδυτές-, 
καθώς και στην ενθάρρυνση ανταλλαγών 
όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για την 
παροχή βασικών υπηρεσιών· ζητεί, προς 
τούτο, μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό 
μεταξύ όλων των πολιτικών·

Or. ro

Τροπολογία 14
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή της 
πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, επιπλέον 
της δικής τους γλώσσας, μια από τις 
επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της 
χώρας που αποτελεί τον σημαντικότερό 
τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, –

διαγράφεται
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εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
– εδαφική συνεργασία·

Or. de

Τροπολογία 15
Jens Geier, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή της 
πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, επιπλέον 
της δικής τους γλώσσας, μια από τις 
επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της 
χώρας που αποτελεί τον σημαντικότερό 
τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, –
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
– εδαφική συνεργασία· 

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 16
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή της 
πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, επιπλέον 
της δικής τους γλώσσας, μια από τις 
επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της 
χώρας που αποτελεί τον σημαντικότερό 

διαγράφεται
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τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, –
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
– εδαφική συνεργασία· 

Or. de

Τροπολογία 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή 
της πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, 
επιπλέον της δικής τους γλώσσας, μια από 
τις επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, 
και, εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα 
της χώρας που αποτελεί τον 
σημαντικότερό τους εταίρο ως προς την 
οικονομική ή, – εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί – εδαφική συνεργασία·

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει 
να ενισχύσουν και να προωθήσουν την 
πολυγλωσσία, χρησιμοποιώντας, επιπλέον 
της δικής τους γλώσσας, μια από τις 
επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της 
χώρας που αποτελεί τον σημαντικότερό 
τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, –
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
– εδαφική συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 18
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή 
της πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, 
επιπλέον της δικής τους γλώσσας, μια από 
τις επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, 
και, εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα 
της χώρας που αποτελεί τον 

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
εφαρμόσουν την αρχή της πολυγλωσσίας, 
χρησιμοποιώντας, επιπλέον της δικής τους 
γλώσσας, μια από τις επίσημες γλώσσες 
εργασίας της ΕΕ, και, εάν αυτό είναι 
δυνατόν, τη γλώσσα της χώρας που 
αποτελεί τον σημαντικότερό τους εταίρο
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σημαντικότερό τους εταίρο ως προς την 
οικονομική ή, – εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί – εδαφική συνεργασία·

ως προς την οικονομική ή – εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί – εδαφική 
συνεργασία, μέσω πλατφορμών 
υποστήριξης που έχουν καθιερωθεί·

Or. en

Τροπολογία 19
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή 
της πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, 
επιπλέον της δικής τους γλώσσας, μια από 
τις επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, 
και, εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα 
της χώρας που αποτελεί τον 
σημαντικότερό τους εταίρο ως προς την 
οικονομική ή, – εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί – εδαφική συνεργασία·

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν την αρχή 
της πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, 
επιπλέον της δικής τους γλώσσας, μια από 
τις επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, 
και, εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα 
της χώρας που αποτελεί τον 
σημαντικότερό τους εταίρο ως προς την 
οικονομική ή, – εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί – εδαφική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 20
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή της 
πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, επιπλέον 

4. πιστεύει ότι για να καταστούν πιο 
αποτελεσματικές οι διοικητικές 
διαδικασίες, οι δημόσιες αρχές πρέπει να 
υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την αρχή της 
πολυγλωσσίας, χρησιμοποιώντας, επιπλέον 
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της δικής τους γλώσσας, μια από τις 
επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της 
χώρας που αποτελεί τον σημαντικότερό 
τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, –
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
– εδαφική συνεργασία·

της δικής τους γλώσσας, μια από τις 
επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, τη γλώσσα της 
χώρας που αποτελεί τον σημαντικότερό 
τους εταίρο ως προς την οικονομική ή, –
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
– εδαφική συνεργασία, ώστε να 
διευκολύνει μια αποτελεσματική, άμεση 
και ταχεία επικοινωνία στην εν λόγω 
συνεργασία· 

Or. ro

Τροπολογία 21
Jens Geier, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. πιστεύει ότι οι διοικητικές 
διαδικασίες θα πρέπει να καταστούν 
αποτελεσματικότερες· θεωρεί στο πλαίσιο 
αυτό ως λογικό να υπάρξει μια στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των ενιαίων σημείων
εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταλλάσσονται οι εμπειρίες με 
διασυνοριακές υπηρεσίες στις διάφορες 
περιφέρειες της Ευρώπης· 

Or. de

Τροπολογία 22
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει 
αποτελεσματικά και να αξιολογεί εξαρχής, 
τις επιπτώσεις της οδηγίας στις διάφορες 
περιοχές, και να διασφαλίζει την 

5. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει 
αποτελεσματικά και να αξιολογεί εξαρχής, 
τις επιπτώσεις της οδηγίας στις διάφορες 
περιοχές, και να διασφαλίζει τον 
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αποτελεσματική συνεργασία όλων των 
πολιτικών, και ειδικότερα των μέσων 
πολιτικής συνοχής, εντοπίζοντας τις 
ανάγκες σε υποδομές, κατάρτιση, έρευνα 
και καινοτομία, και να προβαίνει στις 
απαραίτητες διευθετήσεις σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

αποτελεσματικό συντονισμό όλων των 
μέτρων σε σχέση με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας· 

Or. de

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Ziffer 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει 
αποτελεσματικά και να αξιολογεί εξαρχής, 
τις επιπτώσεις της οδηγίας στις διάφορες 
περιοχές, και να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική συνεργασία όλων των 
πολιτικών, και ειδικότερα των μέσων 
πολιτικής συνοχής, εντοπίζοντας τις 
ανάγκες σε υποδομές, κατάρτιση, έρευνα 
και καινοτομία, και να προβαίνει στις 
απαραίτητες διευθετήσεις σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

5. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει 
αποτελεσματικά και να αξιολογεί εξαρχής, 
τις επιπτώσεις της οδηγίας στις διάφορες 
περιοχές, και να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική συνεργασία όλων των 
πολιτικών, και ειδικότερα των μέσων 
πολιτικής συνοχής, εντοπίζοντας τις 
ανάγκες σε υποδομές, κατάρτιση, έρευνα 
και καινοτομία, και να προβαίνει στις 
απαραίτητες διευθετήσεις σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή, 
να υποστηρίξει την διεξαγωγή 
ενημερωτικών εκστρατειών για τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας, ώστε να 
μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της 
ανωτέρω οδηγίας·  

Or. ro

Τροπολογία 24
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταργήσουν τα γραφειοκρατικά 
διοικητικά βάρη για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σχετικά με την 
υφιστάμενη υποχρέωση όσον αφορά τις
τροποποιήσεις καταστατικών· 
προσβλέπει σε μια μείωση του διοικητικού 
φόρτου με την εφαρμογή της οδηγίας, 
ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών·

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν πρόσθετες υπηρεσίες σε 
γεωργικές αποκομμένες ή περιφερειακές 
περιοχές, ιδιαίτερα υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος και παρόμοιες υπηρεσίες οι 
οποίες εξυπηρετούν την κοινωνική 
ενσωμάτωση· 

Or. ro

Τροπολογία 26
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών·

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών· υποστηρίζει την υλοποίηση 
εθνικών στρατηγικών για την υποστήριξη 
καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τις επιπτώσεις της 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης· 

Or. ro

Τροπολογία 27
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των 
υπηρεσιών·

6. προσβλέπει σε μια μείωση του 
διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της 
οδηγίας, καθώς και των περιπτώσεων 
νομικής αβεβαιότητας, ειδικότερα για τις 
ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την 
πλειοψηφία στον τομέα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 28
Jens Geier, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. επισημαίνει σχετικά ότι οι υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας είναι δυνατόν και πρέπει 
να ρυθμιστούν εκεί όπου δημιουργούνται 
και όπου είναι προς όφελος των πολιτών· 
ζητεί ως εκ τούτου, οι Κοινότητες να 
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εξακολουθούν να διαθέτουν ένα επαρκές 
περιθώριο δράσης· 

Or. de

Τροπολογία 29
Jens Geier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τις υπεύθυνες υπηρεσίες να 
εξασφαλίσουν έναν αποτελεσματικότερο 
έλεγχο της χρηματοδότησης των φορέων 
παροχής υπηρεσιών στις περιφέρειες· 
τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι 
απαραίτητη η υποχρέωση κοινοποίησης 
για κάθε εργαζόμενο ο οποίος 
αποστέλλεται σε ένα άλλο κράτος μέλος, 
έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό 
σύστημα ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 30
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την συνεπή και ενδελεχή 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
περιορισμών που προβλέπονται στην 
οδηγία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, τηρώντας 
συγχρόνως την αρχή της οριοθέτησης των 
αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη.

7. ζητεί την συνεπή και ενδελεχή 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
περιορισμών που προβλέπονται στην 
οδηγία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, τηρώντας 
συγχρόνως την αρχή της οριοθέτησης των 
αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει ότι η οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
καθορίσουν, σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, αυτό το οποίο θεωρούν ως 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, τον τρόπο κατά τον οποίο 
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οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να 
οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για 
τις κρατικές βοήθειες ή τις ειδικές 
υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται· 

Or. fr

Τροπολογία 31
Sabine Verheyen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. ζητεί, η θεμελιώδης αρχή της 
αυτοδιοίκησης των τοπικών αρχών να 
λαμβάνεται εντονότερα υπόψη κατά την 
υλοποίηση της οδηγίας περί παροχής 
υπηρεσιών και να αποφεύγονται όσο το 
δυνατόν περισσότερο τα γραφειοκρατικά 
διοικητικά βάρη και οι περιορισμοί της 
ελευθερίας λήψεως αποφάσεων σε τοπικό 
επίπεδο σε σχέση με τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Or. de


