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2. πιστεύει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής 

συνάδουν εν γένει µε τις προσδοκίες του 

Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να ενισχυθούν 

περαιτέρω ώστε να τεθούν οι πολίτες στο 

επίκεντρο του σχεδίου της ενιαίας αγοράς· 

2. πιστεύει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής 

συνάδουν εν γένει µε τις προσδοκίες του 

Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να ενισχυθούν 

περαιτέρω ώστε να τεθούν οι πολίτες στο 

επίκεντρο του σχεδίου της ενιαίας αγοράς 
και για τον λόγο αυτό πρέπει, στο πλαίσιο 
του δικαίου της προστασίας των 
καταναλωτών, να δοθεί προτεραιότητα 
στην ελάχιστη δυνατή  και όχι στη πλήρη 
εναρµόνιση·  

Or. da 
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7. φρονεί ότι η στρατηγική για την Ενιαία 

Αγορά πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική 

πρόνοια και τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων και να διασφαλίσει δίκαιες 

συνθήκες εργασίας για όλους τους 

Ευρωπαίους· 

7. φρονεί ότι η στρατηγική για την Ενιαία 

Αγορά πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική 

πρόνοια και τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων και να διασφαλίσει δίκαιες 

συνθήκες εργασίας για όλους τους 

Ευρωπαίους, µεταξύ άλλων µεριµνώντας 
ώστε να µην έχει κανείς την δυνατότητα 
να εργαστεί εντός της επικράτειας 
κράτους µέλους εάν δεν συµµορφώνεται 
µε τις διατάξεις περί αποδοχών και 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο εν 
λόγω κράτος µέλος· 

Or. da 
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9. συµµερίζεται την πεποίθηση ότι η 

πλήρης υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς θα πρέπει να διαµορφώσει τη βάση 

για την περάτωση της διαδικασίας της 

πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης· 

9. συµµερίζεται την πεποίθηση ότι η 

πλήρης υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς θα πρέπει να διαµορφώσει τη βάση 

για την περάτωση της διαδικασίας της 

πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης 
επισηµαίνει σχετικά ότι η εφαρµογή της 
ελάχιστης δυνατής αντί της πλήρους 
εναρµόνισης στο πλαίσιο του δικαίου της 
προστασίας των καταναλωτών αποτελεί 
σηµαντικό µέσο προς τον σκοπό αυτό·  

Or. da 
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34. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα 

κράτη µέλη τα οποία εξακολουθούν να 

επιβάλλουν περιορισµούς στις αγορές 

εργασίας τους να αναθεωρήσουν τις 

µεταβατικές τους διατάξεις ώστε να 

ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους σε 

όλους τους Ευρωπαίους εργαζόµενους·  

34. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα 

κράτη µέλη τα οποία εξακολουθούν να 

επιβάλλουν περιορισµούς στις αγορές 

εργασίας τους να αναθεωρήσουν τις 

µεταβατικές τους διατάξεις ώστε να 

ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους σε 

όλους τους Ευρωπαίους εργαζόµενους· 
τονίζει εντούτοις ότι κάθε ρύθµιση των 
αγορών εργασίας πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί σε πνεύµα πλήρους 
σεβασµού των νοµοθετικών διατάξεων 
που ισχύουν στην αγορά εργασίας του 
εκάστοτε κράτους µέλους, 
συµπεριλαµβανοµένου του σκανδιναβικού 
µοντέλου συλλογικών συµβάσεων·  

Or. da 
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41. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

γίνει χορηγός σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

ανταλλαγής δεξιοτήτων στο πλαίσιο του 

οποίου µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα 

µπορούν να επωφελούνται από δεξιότητες 

που είναι διαθέσιµες σε µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, προωθώντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο τις συνεργίες και την καθοδήγηση· 

41. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

γίνει χορηγός σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

ανταλλαγής δεξιοτήτων στο πλαίσιο του 

οποίου µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα 

µπορούν να επωφελούνται από δεξιότητες 

που είναι διαθέσιµες σε µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, προωθώντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο τις συνεργίες και την καθοδήγηση· 
ζητεί να πραγµατοποιηθεί µελέτη µε 
αντικείµενο την ενδεχόµενη 
αποδυνάµωση της προστασίας των 
καταναλωτών σε ένα ή περισσότερα 
κράτη µέλη λόγω της πλήρους 
εναρµόνισης του τοµέα της προστασίας 
των καταναλωτών, συνοδευόµενη από 
µέτρα για την αποτροπή στο µέλλον του 
φαινοµένου αυτού· 

Or. da 
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43. επικροτεί την εξαγγελθείσα νοµοθετική 

πρωτοβουλία για την εφαρµογή της 

οδηγίας σχετικά µε την απόσπαση των 

εργαζοµένων (96/71/ΕΚ), ενόψει της 

διασφάλισης του σεβασµού των 

δικαιωµάτων των αποσπασµένων 

εργαζοµένων και της αποσαφήνισης των 

υποχρεώσεων των εθνικών αρχών και των 

επιχειρήσεων. καλεί τα κράτη µέλη να 

διορθώσουν τις ελλείψεις όσον αφορά την 

εφαρµογή και επιβολή της οδηγίας· 

43. επικροτεί την εξαγγελθείσα νοµοθετική 

πρωτοβουλία για την εφαρµογή της 

οδηγίας σχετικά µε την απόσπαση των 

εργαζοµένων (96/71/ΕΚ), ενόψει της 

διασφάλισης του σεβασµού των 

δικαιωµάτων των αποσπασµένων 

εργαζοµένων και της αποσαφήνισης των 

υποχρεώσεων των εθνικών αρχών και των 

επιχειρήσεων. καλεί τα κράτη µέλη να 

διορθώσουν τις ελλείψεις όσον αφορά την 

εφαρµογή και επιβολή της οδηγίας· 

εκφράζει τη λύπη του διότι, µε σειρά 
αποφάσεων του, όπως προσφάτως επί 
των υποθέσεων Metock και Zambrano, το 
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χρησιµοποιεί τις διατάξεις για την 
κινητικότητα των εργαζοµένων για την 
εκπόρευση από αυτές δικαιωµάτων 
διαµονής υπέρ υπηκόων τρίτων χωρών 
και επισηµαίνει σχετικά ότι τα κράτη 
µέλη πρέπει να είναι αποκλειστικώς 
αρµόδια για την χορήγηση δικαιωµάτων 
διαµονής στην επικράτειά τους σε 
υπηκόους τρίτων κρατών  

Or. da 

 

 


