
 

AM\1103735EL.doc  PE589.564v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2016 A8-0254/1 

Τροπολογία  1 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες  

2016/2010(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Z α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 

προβλέψεις της Επιτροπής, ο 

ταχυδρομικός τομέας έχει βιώσει μια 

καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, ενώ 

οι επισφαλείς και χαμηλά αμειβόμενες 

μορφές απασχόλησης έχουν αυξηθεί 

σημαντικά· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει 

και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 

ΕΡΑ με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της 

διαλειτουργικότητας σε διασυνοριακό 

επίπεδο, και να παρακολουθεί τις 

ρυθμιστικές δραστηριότητες των ΕΡΑ - 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

καθολικών υπηρεσιών - προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ενιαία προσέγγιση όσον 

αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 

δικαίου και την εναρμόνιση της 

ταχυδρομικής αγοράς στο εσωτερικό της 

ΕΕ· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει 

και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 

ΕΡΑ με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της 

διαλειτουργικότητας σε διασυνοριακό 

επίπεδο, και να παρακολουθεί τις 

ρυθμιστικές δραστηριότητες των ΕΡΑ - 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

καθολικών υπηρεσιών - προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ενιαία προσέγγιση όσον 

αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 

δικαίου και την πλήρη διαλειτουργικότητα 

των ταχυδρομικών δικτύων στο 

εσωτερικό της ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. υπενθυμίζει ότι η καθολική υπηρεσία 

πρέπει να εξελιχθεί σε συνάρτηση με το 

τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον και τις ανάγκες των χρηστών, 

και ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει στα κράτη 

μέλη την απαραίτητη ευελιξία ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

και να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των της καθολικής 

υπηρεσίας· 

9. υπενθυμίζει ότι η καθολική υπηρεσία 

πρέπει να εξελιχθεί σε συνάρτηση με το 

τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον και τις ανάγκες των χρηστών, 

και ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει στα κράτη 

μέλη την απαραίτητη ευελιξία ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

και να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των της καθολικής 

υπηρεσίας· θεωρεί ότι η υψηλής 

ποιότητας καθολική υπηρεσία συμβαδίζει 

με την υψηλής ποιότητας απασχόληση· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 

ισχύοντα ορισμό της καθολικής υπηρεσίας, 

ούτως ώστε να οριστεί ένα ελάχιστο 

εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών για τους 

καταναλωτές, να προσαρμοστεί η 

υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας 

στις εξελισσόμενες αγορές, να 

συνυπολογιστούν οι αλλαγές της αγοράς 

σε διάφορα κράτη μέλη και να ενισχυθούν 

η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική 

συνοχή· υποστηρίζει, ωστόσο, δεδομένου 

ότι κάθε αγορά έχει τους δικούς της 

περιορισμούς, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 

θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάποιας 

ευελιξίας κατά την οργάνωση της 

καθολικής υπηρεσίας· καλεί τα κράτη μέλη 

να εφαρμόσουν διαδικασίες έκδοσης 

αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία 

και να εναρμονίσουν περαιτέρω τις 

διαδικασίες έκδοσης αδειών και/ή 

κοινοποίησης, ώστε να περιοριστούν τα 

αδικαιολόγητα εμπόδια που 

παρεμποδίζουν την είσοδο στην εσωτερική 

αγορά, χωρίς να δημιουργηθεί περιττή 

διοικητική επιβάρυνση· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν 

πλήρως τον ισχύοντα ορισμό της 

καθολικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί ένα ελάχιστο εγγυημένο 

επίπεδο υπηρεσιών για τους καταναλωτές, 

να προσαρμοστεί η υποχρέωση παροχής 

καθολικής υπηρεσίας στις εξελισσόμενες 

αγορές, να συνυπολογιστούν οι αλλαγές 

της αγοράς σε διάφορα κράτη μέλη και να 

ενισχυθούν η οικονομική ανάπτυξη και η 

κοινωνική συνοχή· υποστηρίζει, ωστόσο, 

δεδομένου ότι κάθε αγορά έχει τους δικούς 

της περιορισμούς, ότι οι φορείς 

εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα κάποιας ευελιξίας κατά την 

οργάνωση της καθολικής υπηρεσίας· καλεί 

τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαδικασίες 

έκδοσης αδειών, σύμφωνα με την 

ισχύουσα οδηγία και να εναρμονίσουν 

περαιτέρω τις διαδικασίες έκδοσης αδειών 

και/ή κοινοποίησης, ώστε να περιοριστούν 

τα αδικαιολόγητα εμπόδια που 

παρεμποδίζουν την είσοδο στην εσωτερική 

αγορά, χωρίς να δημιουργηθεί περιττή 

διοικητική επιβάρυνση· 
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