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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

6.4.2016 A8-0278/2 

Τροπολογία  2 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εληαία αγνξά 

είλαη βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ επαλαθνξά 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζηελ 

Έλσζε· 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εληαία αγνξά 

είλαη βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ επαλαθνξά 

ηεο βηώζηκεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο ζηελ Έλσζε·  

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

6.4.2016 A8-0278/3 

Τροπολογία  3 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. ζεσξεί όηη ε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ εληαία αγνξά ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ηόζν πξνηεξαηόηεηα όζν θαη 

θνηλή επζύλε ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο 

ΕΕ· πηζηεύεη όηη ε θαιή λνκνζεζία είλαη 

πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ηόλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ απαζρόιεζεο, ηε κεγέζπλζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΕ, επηηπγράλνληαο 

έλα πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηώλ, θαη όηη ζα πξέπεη λα ην 

πξάηηεη θαηά ηξόπν πνπ ζα ηνλώλεη, αληί 

λα ππνλνκεύεη, ηελ επξσπατθή νηθνλνκία·  

 

2. ζεσξεί όηη ε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ εληαία αγνξά ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ηόζν πξνηεξαηόηεηα όζν θαη 

θνηλή επζύλε ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο 

ΕΕ· πηζηεύεη όηη ε θαιή λνκνζεζία είλαη 

πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ηόλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ απαζρόιεζεο, ηε κεγέζπλζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΕ, επηηπγράλνληαο 

έλα πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηώλ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/4 

Τροπολογία  4 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ζεσξεί «ηελ θαιύηεξε λνκνζεζία» ζην 

πιαίζην νιόθιεξνπ ηνπ θύθινπ πνιηηηθήο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία όια ηα ζηνηρεία 

ζπκβάιινπλ ζε απνηειεζκαηηθόηεξε θαη 

απνδνηηθόηεξε λνκνζεζία· ζεσξεί, σο εθ 

ηνύηνπ, όηη εηδηθνί δείθηεο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο επηηπρνύο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ήδε ζηελ αξρηθή εθηίκεζε αληηθηύπνπ θαη 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε νιόθιεξν ηνλ 

θύθιν πνιηηηθήο, κεηαμύ άιισλ θαη θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο όηαλ ηεζεί 

ζε ηζρύ· 

3. ζεσξεί «ηελ θαιύηεξε λνκνζεζία» ζην 

πιαίζην νιόθιεξνπ ηνπ θύθινπ πνιηηηθήο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία όια ηα ζηνηρεία 

ζπκβάιινπλ ζε απνηειεζκαηηθόηεξε θαη 

απνδνηηθόηεξε λνκνζεζία· ζεσξεί, σο εθ 

ηνύηνπ, όηη εηδηθνί θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

θαη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο επηηπρνύο εθαξκνγήο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηελ αξρηθή 

εθηίκεζε αληηθηύπνπ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε νιόθιεξν ηνλ θύθιν 

πνιηηηθήο, κεηαμύ άιισλ θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο όηαλ ηεζεί ζε 

ηζρύ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/5 

Τροπολογία  5 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. ζεσξεί όηη ε αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο 

πξέπεη λα απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο 

γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, νύησο ώζηε λα 

ππνγξακκίδεη ηελ «επξσπατθή 

πξνζηηζέκελε αμία» ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

εληαίαο αγνξάο 

 

5. ζεσξεί όηη ε αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο 

πξέπεη λα αλαδεηθλύεη ηελ «επξσπατθή 

πξνζηηζέκελε αμία» ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

εληαίαο αγνξάο  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/6 

Τροπολογία  6 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. ζεκεηώλεη όηη νη πξνζεζκίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ κεραληζκό 

επηθνπξηθόηεηαο δελ παξέρνπλ πάληνηε 
επαξθή ρξόλν ζηα θνηλνβνύιηα γηα λα 

εμεηάζνπλ ιεπηνκεξώο ηηο πηπρέο ηεο 

εθαξκνγήο , ηε ζπλνρή κε πθηζηάκελε 

λνκνζεζία θαη άιια πξαθηηθά δεηήκαηα· 

ζεσξεί, σο εθ ηνύηνπ, όηη ηα θνηλνβνύιηα 

ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ πιένλ 

ελεξγό ξόιν, ηδίσο ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνύιεπζεο·  

6. πηζηεύεη όηη πξέπεη λα δνζεί επαξθήο 

ρξόλνο ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα γηα λα 

εμεηάζνπλ ιεπηνκεξώο ηηο πηπρέο ηεο 

εθαξκνγήο , ηε ζπλνρή κε πθηζηάκελε 

λνκνζεζία θαη άιια πξαθηηθά δεηήκαηα 

πνπ άπηνληαη ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο· 

ζεσξεί, σο εθ ηνύηνπ, όηη ηα εζληθά 

θνηλνβνύιηα ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ 

έλαλ πιένλ ελεξγό ξόιν, ηδίσο ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο·  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/7 

Τροπολογία  7 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

7. πηζηεύεη όηη ηα ζεζκηθά όξγαλα ζα 

πξέπεη λα αλαιάβνπλ από θνηλνύ λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη ε αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο ιακβάλεηαη ππόςε θαηά 

ηελ εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο· 

πηζηεύεη πεξαηηέξσ όηη ε δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηεο 

απιόηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπλνρήο 

θαη ηνπ ζεβαζκνύ ησλ ζεκειησδώλ 

δηθαησκάησλ· 

7. πηζηεύεη όηη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο· πηζηεύεη πεξαηηέξσ 

όηη ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα επηηύρεη ηνπο 

ζθνπνύο ηεο απιόηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, 

ηεο ζπλνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/8 

Τροπολογία  8 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

8. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ην Σπκβνύιην λα 

εμεηάζνπλ από θνηλνύ κε ην Κνηλνβνύιην 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμαζθαιίζνπλ όηη ε απινπνίεζε απνηειεί 

ζπλερή δηαδηθαζία, θαζώο θαη όηη νη 

πξνζπάζεηεο ζηνπο ηνκείο απηνύο είλαη 

πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ησλ 

ΜΜΕ· 

8. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ην Σπκβνύιην λα 

εμεηάζνπλ από θνηλνύ κε ην Κνηλνβνύιην 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμαζθαιίζνπλ όηη ε απινπνίεζε απνηειεί 

ζπλερή δηαδηθαζία, θαζώο θαη όηη νη 

πξνζπάζεηεο ζηνπο ηνκείο απηνύο είλαη 

πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ΜΜΕ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/9 

Τροπολογία  9 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 13 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

13. ζεσξεί όηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά σο εξγαιεία, νη 

εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλεο, 

αληηθεηκεληθέο θαη πιήξεηο πιεξνθνξίεο 

θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο επηινγέο πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ή πνιηηηθή 

ζεκαζία· εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη νη 

εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ιακβάλνληαο ππόςε, 

κεηαμύ άιισλ, ηηο εθ ησλ πζηέξσλ 

αμηνινγήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο 

ζηνλ ίδην ηνκέα, θαη πξέπεη λα εμεηάδνπλ 

ηε ζπλνρή κεηαμύ κηαο λέαο λνκνζεηηθήο 

πξσηνβνπιίαο θαη άιισλ πνιηηηθώλ θαη 

γεληθώλ ζηόρσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο· 

13. ζεσξεί όηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά σο εξγαιεία, νη 

εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλεο, 

αληηθεηκεληθέο θαη πιήξεηο πιεξνθνξίεο 

θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο επηινγέο πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ή πνιηηηθή 

ζεκαζία· εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη νη 

εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ιακβάλνληαο ππόςε, 

κεηαμύ άιισλ, ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο 

ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ζηνλ ίδην ηνκέα, 

θαη πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε ζπλνρή κεηαμύ 

κηαο λέαο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη 

άιισλ πνιηηηθώλ θαη γεληθώλ ζηόρσλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/10 

Τροπολογία  10 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 14 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

14. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο 

όηη νη εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζην Κνηλνβνύιην γηα λα 

ζπλνδεύζνπλ ζρέδηα πξνηάζεσλ 

εμαθνινπζνύλ λα παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, 

όπσο ηνλίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, από ηε 

Μνλάδα εθ ησλ Πξνηέξσλ Εθηίκεζεο 

Αληηθηύπνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

αλάιπζε ηεο εθηίκεζεο αληηθηύπνπ πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ πξόηαζε λα θαηαζηεί 

δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκόο· 

14. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο 

όηη νη εθηηκήζεηο αληηθηύπνπ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζην Κνηλνβνύιην γηα λα 

ζπλνδεύζνπλ ζρέδηα πξνηάζεσλ 

εμαθνινπζνύλ λα παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, 

όπσο ηνλίδεηαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, 

από ηε Μνλάδα εθ ησλ Πξνηέξσλ 

Εθηίκεζεο Αληηθηύπνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/11 

Τροπολογία  11 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 28 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. ηνλίδεη όηη νη ελ ιόγσ δηαβνπιεύζεηο κε 

ηα ελδηαθεξόκελα κέξε πξέπεη λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην αλνηρηέο θαη πξνζηηέο 

ζε όινπο, θαη όηη εηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη ΜΜΕ, νη πνιύ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαλώζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ· 

28. ηνλίδεη όηη νη ελ ιόγσ δηαβνπιεύζεηο κε 

ηα ελδηαθεξόκελα κέξε πξέπεη λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην αλνηρηέο θαη πξνζηηέο 

ζε όινπο, θαη όηη εηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ νη ΜΜΕ, νη πνιύ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, νη εθπξόζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη νη νξγαλώζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/12 

Τροπολογία  12 

Christel Schaldemose κ.ά. 

 

Έκθεση A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 31 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

31. ζεσξεί όηη θαζώο ε Επηηξνπή επηδηώθεη 

λα κεηώζεη ηνλ όγθν ηνπ λνκνζεηηθνύ ηεο 

έξγνπ, απηό ζα επηηξέςεη λα ππάξμεη 

κεγαιύηεξε επηθέληξσζε ζε πξσηνβνπιίεο 

πνιηηηθήο, αθήλνληαο πεξηζζόηεξν ρξόλν 

γηα βαζύηεξν πξνβιεκαηηζκό πνπ είλαη 

δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ· 

31. ζεσξεί όηη θαζώο ε Επηηξνπή επηδηώθεη 

λα κεηώζεη ηνλ όγθν ηνπ λνκνζεηηθνύ ηεο 

έξγνπ, απηό ζα επηηξέςεη λα ππάξμεη 

κεγαιύηεξε επηθέληξσζε ζε πξσηνβνπιίεο 

πνιηηηθήο, αθήλνληαο πεξηζζόηεξν ρξόλν 

γηα βαζύηεξν πξνβιεκαηηζκό πνπ είλαη 

δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ, ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηώλ, ησλ θαηαλαισηώλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ· 

Or. en 



 

AM\1091317EL.doc  PE579.872v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

6.4.2016 A8-0278/13 

Τροπολογία  13 

Christel Schaldemose κ.ά. 
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Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

2015/2089(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 35 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

35. πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηνλ 

θαλνληζηηθό ππεξζεκαηηζκό (gold-

plating) θαη όηη απαηηνύληαη ηζρπξόηεξα 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνύλ 

πεξηπηώζεηο όπνπ πθίζηαηαη, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ πξνθιήζεηο θαη 

ζπλεπάγνληαη πξόζζεηεο δαπάλεο γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

επηδηώθνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εθαξκόζνπλ ηε λνκνζεζία πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε επίπεδν ΕΕ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα δηεπθξηλίζνπλ θαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζηα έγγξαθα εθαξκνγήο 

πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο ΕΕ θαη πνην ησλ εζληθώλ 

απαηηήζεσλ· ππελζπκίδεη ζηα θξάηε κέιε 

ηε δπλαηόηεηα λα εθαξκόδνπλ 

απζηεξόηεξνπο θαλόλεο όπνπ ην δίθαην ηεο 

ΕΕ πξνβιέπεη κόλν ηελ ειάρηζηε 

ελαξκόληζε· 

35. πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν νξζήο κεηαθνξάο ησλ νδεγηώλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ πξόζζεηεο 

δαπάλεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

δηεπθξηλίζνπλ όηη ηα κέηξα πνπ 

επηιέγνληαη ζε εζληθό επίπεδν 

αληηζηνηρνύλ κε ηηο νδεγίεο  ππελζπκίδεη 

ζηα θξάηε κέιε ηε δπλαηόηεηα λα 

εθαξκόδνπλ απζηεξόηεξνπο θαλόλεο όπνπ 

ην δίθαην ηεο ΕΕ πξνβιέπεη κόλν ηελ 

ειάρηζηε ελαξκόληζε· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 43 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

43. ζεσξεί όηη ππεξεζίεο όπσο ην SOLVIT 

θαη ην SOLVIT Plus απνηεινύλ ρξήζηκεο, 

ρακεινύ θόζηνπο ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

έλαληη ησλ λνκηθώλ δηαδηθαζηώλ· 

ζεκεηώλεη όηη κόλν ην 4 % ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

γλσξίδνπλ ηα εξγαιεία απηά θαη όηη ην 

επίπεδν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ 

ππεξεζηώλ είλαη επί ηνπ παξόληνο πνιύ 

ρακειό· θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε, πξνθεηκέλνπ λα επηιύζνπλ ην 

πξόβιεκα απηό, λα εληζρύζνπλ πεξαηηέξσ 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα εξγαιεία 

απηά, εμεηάδνληαο ηαπηόρξνλα θαηά πόζν 

ηα απνηειέζκαηα θαη νη ιύζεηο από απηά 

είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο ρξήζηεο· θαιεί, 

επηπιένλ, ηελ Επηηξνπή λα θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ππεξεζηώλ παξνρήο βνήζεηαο όπσο «Η 

Επξώπε ζνπ» θαη ην SOLVIT κε ζθνπό λα 

απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ·  

 

43. ζεσξεί όηη ππεξεζίεο όπσο «Η 

Επξώπε ζνπ», «Η Επξώπε ζνπ – 

Σπκβνπιέο», ε Επξσπατθή Υπεξεζία γηα 

ηελ Απαζρόιεζε, ην δίθηπν ΣΠΚ, ηα 

εληαία ζεκεία επαθήο, ην SOLVIT, ην 

SOLVIT Plus, ε ελαιιαθηηθή επίιπζε 

δηαθνξώλ (ADR) θαη ε ειεθηξνληθή 

επίιπζε δηαθνξώλ (ODR), απνηεινύλ 

ρξήζηκεο, ρακεινύ θόζηνπο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο έλαληη ησλ λνκηθώλ δηαδηθαζηώλ· 

ζεκεηώλεη όηη κόλν ην 4 % ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

γλσξίδνπλ ηα εξγαιεία απηά θαη όηη ην 

επίπεδν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ 

ππεξεζηώλ είλαη επί ηνπ παξόληνο πνιύ 

ρακειό· θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε, πξνθεηκέλνπ λα επηιύζνπλ ην 

πξόβιεκα απηό, λα εληζρύζνπλ πεξαηηέξσ 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα εξγαιεία 

απηά, εμεηάδνληαο ηαπηόρξνλα θαηά πόζν 

ηα απνηειέζκαηα θαη νη ιύζεηο από απηά 

είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο ρξήζηεο· θαιεί, 

επηπιένλ, ηελ Επηηξνπή λα θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ππεξεζηώλ παξνρήο βνήζεηαο όπσο «Η 

Επξώπε ζνπ» θαη ην SOLVIT κε ζθνπό λα 

απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ·  
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Παράγραυος 64 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

64. ραηξεηίδεη ηελ ηαθηηθή πεξίνδν 

επαλεμέηαζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνκεαθήο 

αλάιπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

REFIT, απώηεξνο ζηόρνο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

θαη ε απινύζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ, 

ώζηε λα έξζεη πην θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνιύ κηθξέο, κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο· 

64. επηζεκαίλεη ηελ ηαθηηθή πεξίνδν 

επαλεμέηαζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνκεαθήο 

αλάιπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

REFIT, απώηεξνο ζηόρνο ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

θαη ε απινύζηεπζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ, 

ώζηε λα έξζεη πην θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πνιύ κηθξέο, κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, εξγαδόκελνη θαη 

θαηαλαισηέο· 
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Παράγραυος 66 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

66. ζεκεηώλεη όηη ην ζσξεπηηθό θόζηνο 

ησλ ξπζκίζεσλ ζπρλά απνηειεί θξαγκό γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εληαία αγνξά, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΜΕ· ραηξεηίδεη, σο εθ 

ηνύηνπ, ηελ δέζκεπζε ηεο Επηηξνπήο λα 

εμεηάζεη ην ζέκα απηό· ηνλίδεη όηη κηα 

παξόκνηα αλάιπζε ζα πξέπεη λα 

απνζθνπεί ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ όζνλ 

αθνξά ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηζόηηκνπ αληαγσληζκνύ γηα 

όινπο ηνπο παξάγνληεο· 

66. ζεκεηώλεη όηη ην ζσξεπηηθό θόζηνο 

ησλ ξπζκίζεσλ ζπρλά απνηειεί θξαγκό γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εληαία αγνξά, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΜΕ· ραηξεηίδεη, σο εθ 

ηνύηνπ, ηελ δέζκεπζε ηεο Επηηξνπήο λα 

εμεηάζεη ην ζέκα απηό· ηνλίδεη όηη κηα 

παξόκνηα αλάιπζε ζα πξέπεη λα 

απνζθνπεί ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ όζνλ 

αθνξά ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηζόηηκνπ αληαγσληζκνύ γηα 

όινπο ηνπο παξάγνληεο, ιακβάλνληαο 

παξάιιεια ππόςε ηνπο θνηλσληθνύο θαη 

πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο· 

Or. en 

 

 


