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Τροπολογία 1
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 49 και 56 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 14, 49 και 56 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την 
«Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα 
επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»1,
__________________
1Κείμενο που εγκρίθηκε, 
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P7_TA(2012)0258.

Or. en

Τροπολογία 4
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
της ΕΕ συνιστά διέξοδο από την κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
συνιστά ουσιώδη πτυχή της διαδικασίας 
οικοδόμησης της Ευρώπης, αλλά ότι 
αυτή καθεαυτή δεν θα αποτελέσει διέξοδο 
από την κρίση, εάν δεν συνοδευθεί από 
μια συνεκτική στρατηγική για τον 
οικολογικό μετασχηματισμό της 
ευρωπαϊκής οικονομίας σύμφωνα με τη 
στρατηγική ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 5
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
της ΕΕ συνιστά διέξοδο από την κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
λειτουργική ενιαία αγορά με επαρκείς 
μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας 
μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από την 
κρίση·

Or. de

Τροπολογία 6
Matteo Salvini
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
της ΕΕ συνιστά διέξοδο από την κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοιόμορφη 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, 
καθώς και οι πολιτικές που αποβλέπουν 
στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά 
στην έξοδο από την κρίση·

Or. it

Τροπολογία 7
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
της ΕΕ συνιστά διέξοδο από την κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
της ΕΕ, καθώς και οι στοχευμένες 
κρατικές επενδύσεις στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την εκπαίδευση 
συνιστούν διεξόδους από την κρίση·

Or. de

Τροπολογία 8
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
της ΕΕ συνιστά διέξοδο από την κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά, 
ως ραχοκοκαλιά της Ένωσης, και η καλή 
λειτουργία της, ως βάση και πλαίσιο για 
την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, 
είναι υψίστης σημασίας·
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Or. de

Τροπολογία 9
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
εφαρμογή της οδηγίας θα βελτιώσει 
σημαντικά τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών, διευκολύνοντας ιδίως 
την πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην αγορά, διευρύνοντας 
τις επιλογές για τους καταναλωτές και 
συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 10
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία χρειάζεται μια περισσότερο 
ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία χρειάζεται μια ανταγωνιστική 
αγορά υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 11
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία χρειάζεται μια περισσότερο 
ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία χρειάζεται μια 
αποτελεσματική, λειτουργική και 
περισσότερο ανταγωνιστική αγορά 
υπηρεσιών·

Or. pl

Τροπολογία 12
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία χρειάζεται μια περισσότερο 
ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
(ιδιαίτερα οι ΜΜΕ) αλλά και οι 
καταναλωτές χρειάζονται μια 
περισσότερο ανταγωνιστική αγορά 
υπηρεσιών·

Or. el

Τροπολογία 13
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες έχει αποφέρει απτά οφέλη από 
τη θέσπισή της, το 2006, διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στην αγορά τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες έχει αποφέρει αφενός οφέλη 
από τη θέσπισή της, το 2006, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, αλλά έχει αποκαλύψει και 
ελλείψεις·
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Or. de

Τροπολογία 14
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες έχει αποφέρει απτά οφέλη από 
τη θέσπισή της, το 2006, διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στην αγορά τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν έχει αποφέρει όλα τα 
αναμενόμενα κατά τη θέσπισή της, το 
2006, οφέλη·

Or. it

Τροπολογία 15
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών σε 
διασυνοριακό επίπεδο εξακολουθεί να 
παρακωλύεται από την ανομοιογενή 
ερμηνεία και την ανεπαρκή εφαρμογή της 
οδηγίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών σε 
διασυνοριακό επίπεδο εξακολουθεί να 
παρακωλύεται από την ανομοιογενή 
ερμηνεία που οφείλεται στις δυσκολίες 
εφαρμογής της οδηγίας·

Or. it

Τροπολογία 16
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας είναι να 
ρυθμίσει ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες 
και κατηγορίες επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων, που συχνά 
χαρακτηρίζονται από έντονη 
ανομοιογένεια στα κράτη μέλη· 

Or. it

Τροπολογία 17
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, 
δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης 
ανεργίας, ο τομέας των υπηρεσιών συνιστά 
σήμερα περισσότερο από ποτέ πηγή 
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, που δεν 
πρέπει να παραβλέπεται·

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, 
δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης 
ανεργίας, ο τομέας των υπηρεσιών συνιστά 
σήμερα περισσότερο από ποτέ πηγή 
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, που δεν 
πρέπει να παραβλέπεται· εκτιμώντας 
επίσης ότι η πλήρης εφαρμογή των 
στόχων της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
πρέπει να μην υπονομεύει τον υφιστάμενο 
παραγωγικό ιστό στα κράτη μέλη και να 
τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας και 
της επικουρικότητας·

Or. it

Τροπολογία 18
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, 
δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης 
ανεργίας, ο τομέας των υπηρεσιών συνιστά 
σήμερα περισσότερο από ποτέ πηγή 
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, που δεν 
πρέπει να παραβλέπεται·

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, 
δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης 
ανεργίας, ο τομέας των υπηρεσιών συνιστά 
σήμερα πηγή ανταγωνιστικότητας, 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, που δεν πρέπει να παραβλέπεται·

Or. de

Τροπολογία 19
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, 
δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης 
ανεργίας, ο τομέας των υπηρεσιών συνιστά 
σήμερα περισσότερο από ποτέ πηγή 
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, που δεν 
πρέπει να παραβλέπεται·

Ζ. εκτιμώντας ότι είναι ώρα για δράση, 
δεδομένου ότι, λόγω της αυξανόμενης 
ανεργίας και της επιδείνωσης των 
δημόσιων οικονομικών, ο τομέας των 
υπηρεσιών συνιστά σήμερα περισσότερο 
από ποτέ πηγή ανταγωνιστικότητας, 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, που δεν πρέπει να παραβλέπεται·

Or. fr

Τροπολογία 20
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις, κυρίως οι ΜΜΕ, 
εξακολουθούν να πρέπει να 
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ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα 
διοικητικών και γραφειοκρατικών 
απαιτήσεων, οι οποίες αποτελούν βαρύ 
φορτίο που προστίθεται στη δυσκολία 
πρόσβασης σε πιστώσεις·

Or. it

Τροπολογία 21
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατία, οι 
διακρίσεις και οι περιορισμοί στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ 
συνεπάγονται απώλεια θέσεων εργασίας 
για τους πολίτες·

1. υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατία και οι 
διακρίσεις στην παροχή υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ συνεπάγονται απώλεια 
θέσεων εργασίας για τους πολίτες·

Or. de

Τροπολογία 22
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατία, οι 
διακρίσεις και οι περιορισμοί στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ 
συνεπάγονται απώλεια θέσεων εργασίας 
για τους πολίτες·

1. υπογραμμίζει ότι ο περιττός και 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος, οι 
διακρίσεις και ορισμένοι αδικαιολόγητοι 
περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν έναν από 
τους λόγους για την απώλεια θέσεων 
εργασίας για τους πολίτες και ευκαιριών 
για τις επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 23
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατία, οι 
διακρίσεις και οι περιορισμοί στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ 
συνεπάγονται απώλεια θέσεων εργασίας 
για τους πολίτες·

1. υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατία, οι 
διακρίσεις και οι περιορισμοί στην παροχή 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ 
αποτελούν τροχοπέδη για την αξιοποίηση 
σημαντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και, 
ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τη δυναμική 
της αγοράς εργασίας, καθώς 
παρεμποδίζουν μεταξύ άλλων τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 24
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν τα κράτη 
μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς·

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν 
αντιμετωπίζονταν οι δυσκολίες σε σχέση 
με την οδηγία για τις υπηρεσίες που 
αφορούν τις συγκρούσεις με τα κοινωνικά 
δικαιώματα και εάν τα κράτη μέλη 
προέβαιναν στη συνέχεια στην ορθή 
εφαρμογή της·

Or. de
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Τροπολογία 25
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν τα κράτη 
μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς·

2. τονίζει ότι ο αντίκτυπος της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες μέχρι στιγμής υπήρξε 
απογοητευτικός σε σύγκριση με τις 
προσδοκίες· σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
εκτίμηση της Επιτροπής και βάσει 
ρεαλιστικών σεναρίων, η ΕΕ θα μπορούσε 
να αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 0,8 έως 
1.2% σε χρονικό ορίζοντα 5-10 ετών, ενώ 
μια αύξηση κατά 2,6% θα ήταν εφικτή 
μόνον εάν καταργούνταν όλοι σχεδόν οι 
περιορισμοί, σενάριο που δεν είναι ούτε 
ρεαλιστικό ούτε συμβατό με την ανάγκη 
ρύθμισης της αγοράς υπηρεσιών από τις 
δημόσιες αρχές για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 26
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν τα κράτη 
μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς·

2. τονίζει ότι, εάν τα κράτη μέλη 
προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς, η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, βάσει ενός 
φιλόδοξου σεναρίου που δεν λαμβάνει 
υπόψη την ύφεση και τις ιδιαιτερότητες 
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των διαφόρων κρατών μελών κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν τα κράτη 
μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς·

2. τονίζει ότι τα ενδεχόμενα οικονομικά 
οφέλη διαθέτουν δυναμικό ανάπτυξης 
που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 2,6% 
του ΑΕγχΠ της ΕΕ σε χρονικό ορίζοντα 
5–10 ετών μετά την εφαρμογή της 
οδηγίας, εάν τα κράτη μέλη προέβαιναν 
στην πλήρη και ορθή εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες και 
απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς·

Or. de

Τροπολογία 28
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν τα κράτη 
μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους περιττούς 
περιορισμούς·

2. τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να 
αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 2,6% σε 
χρονικό ορίζοντα 5–10 ετών, εάν τα κράτη 
μέλη προέβαιναν στην πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και απομάκρυναν τους αδικαιολόγητους 
περιορισμούς·
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Or. fr

Τροπολογία 29
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η προάσπιση του δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και η συνεκτίμηση 
της κοινωνικής διάστασης έχουν μεγάλη 
σημασία κατά την εφαρμογή της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 30
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να στρέψει τις προσπάθειές της σε 
εκείνους τους τομείς των υπηρεσιών που 
έχουν μεγάλη οικονομική βαρύτητα και 
διαθέτουν δυναμικό ανάπτυξης ανώτερο 
από τον μέσο όρο, όπως επιχειρηματικές 
υπηρεσίες, κατασκευές, υπηρεσίες 
τουρισμού και λιανικό εμπόριο 
προκειμένου να αποδοθούν απτά 
αποτελέσματα σε βραχυπρόθεσμη βάση 
για τη ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. el
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Τροπολογία 31
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας 
γρήγορος και έξυπνος τρόπος για τη 
δημιουργία ανάπτυξης χωρίς δημόσιες 
δαπάνες· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για την πρακτική εφαρμογή της 
οδηγίας·

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας 
γρήγορος και έξυπνος τρόπος συμβολής 
στην ανάπτυξη χωρίς δημόσιες δαπάνες· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για 
την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας· 
σημειώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό και ότι δεν θα 
πρέπει να θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό 
πρότυπο μιας ισορροπημένης και 
βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 32
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας 
γρήγορος και έξυπνος τρόπος για τη 
δημιουργία ανάπτυξης χωρίς δημόσιες 
δαπάνες· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για την πρακτική εφαρμογή της 
οδηγίας·

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας 
γρήγορος και έξυπνος τρόπος για τη 
δημιουργία ανάπτυξης χωρίς δημόσιες 
δαπάνες· υπογραμμίζει την ανάγκη για την 
πρακτική εφαρμογή και τη δυνητική 
βελτίωση της οδηγίας στα σημεία όπου 
έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής προστασίας των 
εργαζομένων·

Or. de
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Τροπολογία 33
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας 
γρήγορος και έξυπνος τρόπος για τη 
δημιουργία ανάπτυξης χωρίς δημόσιες 
δαπάνες· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για την πρακτική εφαρμογή της 
οδηγίας·

3. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων είναι ένας 
γρήγορος και έξυπνος τρόπος για τη 
δημιουργία ανάπτυξης χωρίς δημόσιες 
δαπάνες· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη για την πρακτική εφαρμογή της 
οδηγίας με την προοπτική της 
απελευθέρωσης του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού της·

Or. el

Τροπολογία 34
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία ανάπτυξης 
καλύτερων δεικτών για τις επιδόσεις της 
ενιαίας αγοράς, οι οποίοι θα βασίζονται 
σε πραγματικά γεγονότα και στις 
προσδοκίες των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών, με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας και των γνώσεών τους 
σχετικά με τα διάφορα δικαιώματα που 
μπορούν να επικαλούνται ώστε να 
διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην 
ενιαία αγορά υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 35
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι για την ολοκλήρωση 
της αγοράς, την προώθηση της 
ανάπτυξης αλλά και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης θα πρέπει τα κράτη 
μέλη να προσαρμόσουν τυχόν ασάφειες 
της οδηγίας προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου και την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. el

Τροπολογία 36
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί τις νέες μορφές υπηρεσιών, 
όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και οι 
δέσμες προϊόντων/υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ερμηνείας της 
οδηγίας κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο 
ευρύ και μελλοντικά βιώσιμο, με σκοπό 
την προώθηση της καινοτομίας·

4. επικροτεί τις νέες μορφές υπηρεσιών, 
την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς και τις δέσμες 
προϊόντων/υπηρεσιών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη προώθησης της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 37
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί τις νέες μορφές υπηρεσιών, 
όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας και οι δέσμες 
προϊόντων/υπηρεσιών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ερμηνείας της οδηγίας κατά τρόπο 
όσο το δυνατόν πιο ευρύ και μελλοντικά 
βιώσιμο, με σκοπό την προώθηση της 
καινοτομίας·

4. επικροτεί τις νέες μορφές υπηρεσιών, 
όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κινητής τηλεφωνίας και οι δέσμες 
προϊόντων/υπηρεσιών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη εφαρμογής της οδηγίας κατά 
τρόπο όσο το δυνατόν πιο ευρύ και 
μελλοντικά βιώσιμο, με σκοπό την 
προώθηση της καινοτομίας·

Or. fr

Τροπολογία 38
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει επίσης το σταδιακό 
άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 39
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 40
Sylvana Rapti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την πλήρη 
απελευθέρωση της αγοράς των 
υπηρεσιών, αλλά χαράσσει τον δρόμο για 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 41
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν πρέπει να επιβάλλει την 
ελευθέρωση, αλλά να χαράσσει τον δρόμο 
για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, 
ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά 
χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων 
κοινωνικής προστασίας και των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. de
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Τροπολογία 42
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά πρέπει να χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 43
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες δεν επιβάλλει την ελευθέρωση, 
αλλά χαράσσει τον δρόμο για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε 
να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας 
ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 44
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)



PE508.256v01-00 22/67 AM\933163EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή πολιτικών 
λιτότητας και η ύφεση σε πολλά κράτη 
μέλη παρεμποδίζουν την αξιοποίηση των 
οικονομικών οφελών που απορρέουν από 
την οδηγία για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 45
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες) για να παρέχουν 
προστασία και εύνοια στην εσωτερική 
τους αγορά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
οι επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 46
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες) για να παρέχουν 
προστασία και εύνοια στην εσωτερική 
τους αγορά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
οι επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 47
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες) για να παρέχουν 
προστασία και εύνοια στην εσωτερική 
τους αγορά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
οι επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. de
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Τροπολογία 48
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) για να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στην εσωτερική τους αγορά· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

6. παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν νομίμως επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 15 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες) για να 
παρέχουν προστασία και εύνοια στην 
εσωτερική τους αγορά·

Or. it

Τροπολογία 49
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) για να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στην εσωτερική τους αγορά· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 

6. υπενθυμίζει ότι, ορισμένες φορές, τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 15 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες) για να 
παρέχουν προστασία και εύνοια στην 
εσωτερική τους αγορά· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς την 
πραγματική και όχι τη φαινομενική 
συμμόρφωση με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και με τις απαιτήσεις που ορίζει η 
οδηγία σχετικά με την ελεύθερη 
εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών, 
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στη διασυνοριακή εγκατάσταση· λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 50
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) για να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στην εσωτερική τους αγορά· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιούν επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 15 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες), όταν αυτοί 
δικαιολογούνται από αντικειμενικούς 
λόγους και όταν τα προτεινόμενα μέτρα 
είναι ανάλογα προς την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου και όχι για να 
παρέχουν προστασία και εύνοια στην 
εσωτερική τους αγορά· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις που 
απορρέουν από τις απαιτήσεις σχετικά με 
τη νομική μορφή και τους μετόχους 
εταιρειών και οι εδαφικοί περιορισμοί 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 51
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) για να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στην εσωτερική τους αγορά· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) για να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στην εσωτερική τους αγορά, εις 
βάρος της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στην αποτελεσματική διασυνοριακή 
εγκατάσταση·

Or. pl

Τροπολογία 52
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
συχνά, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (άρθρο 15 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες) για να παρέχουν προστασία και 
εύνοια στην εσωτερική τους αγορά· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή 
και τους μετόχους εταιρειών, οι εδαφικοί 
περιορισμοί, η εξέταση των οικονομικών 
αναγκών και οι προκαθορισμένες τιμές 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
καταχρηστικά επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 15 της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες) με μοναδικό 
σκοπό να παρέχουν προστασία και εύνοια 
στην εσωτερική τους αγορά· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις που 
απορρέουν από τις απαιτήσεις σχετικά με 
τη νομική μορφή και τους μετόχους 
εταιρειών, τους εδαφικούς περιορισμούς, 
την εξέταση των οικονομικών αναγκών και 
τις προκαθορισμένες τιμές δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. fr

Τροπολογία 53
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt



AM\933163EL.doc 27/67 PE508.256v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι η οδηγία δεν επηρεάζει 
το εργατικό δίκαιο των κρατών μελών 
και ότι, κατά συνέπεια, οι διατάξεις που 
αφορούν την κοινωνική προστασία, τη 
συλλογική διαπραγμάτευση, την υγεία και 
την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και 
την κοινωνική ασφάλιση δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως δυσανάλογοι περιορισμοί·

Or. en

Τροπολογία 54
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 55
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ελευθερία 
σύναψης συμβάσεων θα πρέπει να 
υπερισχύει και ότι οι επιχειρήσεις δεν 
είναι δυνατόν να υποχρεώνονται να 
πωλούν σε όλα τα κράτη μέλη ή σε τιμή 
μικρότερη του κόστους·

Or. en

Τροπολογία 56
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε 
υποχρέωση πώλησης αντίκειται στη 
θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας σύναψης 
συμβάσεων· επικροτεί, συνεπώς, τις εν 
εξελίξει εργασίες της Επιτροπής με στόχο 
την εκπόνηση καθοδηγητικής έκθεσης 
για τη μη εισαγωγή διακρίσεων, 
εξασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία 
προς όφελος των καταναλωτών και των 



AM\933163EL.doc 29/67 PE508.256v01-00

EL

επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 57
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν ορθώς και πλήρως το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της εν 
λόγω διάταξης και επικροτεί τον 
εποικοδομητικό ρόλο των ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διευθέτηση των 
παρατυπιών που παρατηρούνται· καλεί 
τις επιχειρήσεις να μην εισάγουν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις για λόγους 
ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 

8. εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό περιστατικών εφαρμογής 
διακρίσεων που αναφέρουν οι 
καταναλωτές· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν κατάλληλα το άρθρο 20 
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παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
μην εισάγουν αδικαιολόγητες διακρίσεις 
για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας·

παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και καλεί τις επιχειρήσεις να 
παύσουν την εισαγωγή αδικαιολόγητων 
διακρίσεων για λόγους ιθαγένειας ή τόπου 
κατοικίας·

Or. pl

Τροπολογία 59
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα 
κράτη μέλη στην προώθηση της 
πρόσβασης στην ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
καλεί ιδίως την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι οι περιοριστικές πρακτικές που 
απαγορεύονται βάσει της οδηγίας, όπως η 
«εξέταση των οικονομικών αναγκών», 
δεν εφαρμόζονται πλέον στην πράξη·

Or. en

Τροπολογία 60
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έξυπνη διακυβέρνηση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών

Ορθολογική διακυβέρνηση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών

Or. fr

Τροπολογία 61
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά 
κλάδο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
συνεπάγεται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση επιπλέον αδειών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρευτικών 
δαπανών, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών, με 
σκοπό την ασφάλεια δικαίου για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά 
κλάδο· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την εσωτερική αγορά των 
υπηρεσιών, με σκοπό την ασφάλεια 
δικαίου για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, και ιδίως τη διευκόλυνση 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά 
κλάδο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
συνεπάγεται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση επιπλέον αδειών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρευτικών 
δαπανών, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών, με 
σκοπό την ασφάλεια δικαίου για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά 
κλάδο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
συνεπάγεται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση επιπλέον αδειών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρευτικών 
δαπανών για τις επιχειρήσεις· καλεί, 
ωστόσο, τα κράτη μέλη να μειώσουν το 
κόστος εφαρμογής για τις επιχειρήσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών, με 
σκοπό την ασφάλεια δικαίου για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 63
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά 
κλάδο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
συνεπάγεται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση επιπλέον αδειών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρευτικών 
δαπανών, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών, με 
σκοπό την ασφάλεια δικαίου για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

9. υπενθυμίζει ότι για την πλήρη εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτείται η 
διασύνδεσή της με ειδικούς κανόνες ανά 
κλάδο, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
συνεπάγεται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση επιπλέον αδειών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρευτικών 
δαπανών, ιδίως για τις ΜΜΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών, με 
σκοπό την ασφάλεια δικαίου για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ταυτόχρονα 
υψηλό επίπεδο προστασίας για 
εργαζόμενους, υπαλλήλους και 
καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 64
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει το γεγονός ότι η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών δεν εξαρτάται μόνο από την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
αλλά και από την εφαρμογή άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 65
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επικροτεί τις προσπάθειες για την 
παροχή ασφάλειας δικαίου στις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με 
μέσα όπως η οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, η οδηγία για τους 
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των 
διαφορών και ο κανονισμός για την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών· 
υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός 
ευρωπαϊκού συνεκτικού μηχανισμού 
συλλογικής προσφυγής στον τομέα της 
προστασίας του καταναλωτή, ο οποίος θα 
αποτελέσει κρίσιμης σημασίας μέσο για 
την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 66
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συνοχή μεταξύ της αξιολόγησης από 
ομοτίμους, βάσει της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, και της αμοιβαίας αξιολόγησης, 
βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα, καθώς και να προσδιορίσει σε 
ποιες περιπτώσεις τα κράτη μέλη 
εμποδίζουν, κατά τρόπο υπερβολικό, την 
πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τις εν λόγω αδικαιολόγητες 

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συνοχή μεταξύ της αξιολόγησης από 
ομοτίμους, βάσει της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, και της αμοιβαίας αξιολόγησης, 
βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα·
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απαιτήσεις·

Or. it

Τροπολογία 67
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συνοχή μεταξύ της αξιολόγησης από 
ομότιμους, βάσει της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, και της αμοιβαίας αξιολόγησης, 
βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα, καθώς και να προσδιορίσει σε 
ποιες περιπτώσεις τα κράτη μέλη 
εμποδίζουν, κατά τρόπο υπερβολικό, την 
πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τις εν λόγω αδικαιολόγητες 
απαιτήσεις·

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συνοχή μεταξύ της αξιολόγησης από 
ομότιμους, βάσει της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, και της αμοιβαίας αξιολόγησης, 
βάσει της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα, καθώς και να προσδιορίσει 
επακριβώς σε ποιες περιπτώσεις τα κράτη 
μέλη εμποδίζουν, κατά τρόπο υπερβολικό, 
την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τις εν λόγω αδικαιολόγητες 
απαιτήσεις·

Or. el

Τροπολογία 68
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, ιδίως κατά την 
επανεξέταση των υφιστάμενων κανόνων 
που αφορούν την άσκηση συγκεκριμένων 
ελεύθερων επαγγελμάτων, θα πρέπει να 
διενεργηθεί λεπτομερής εξέταση κατά 
περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας θα 
διερευνηθεί το αιτιολογικό κάθε 
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επιμέρους κανόνα που αφορά την άσκηση 
επαγγέλματος και περιέχεται στην οδηγία 
για τις υπηρεσίες· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή 
των κριτηρίων εξέτασης για την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και ότι αυτό δεν μπορεί να 
συμβεί στο πλαίσιο των τρεχουσών 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης·

Or. de

Τροπολογία 69
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
περισσότερο την αμοιβαία αναγνώριση, 
ώστε να διευκολύνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών, στις 
περιπτώσεις όπου δεν έχουν ακόμη 
θεσπιστεί εναρμονισμένοι κανόνες·

11. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών, η ελάχιστη εναρμόνιση σε 
επίπεδο ΕΕ είναι προτιμότερη από την 
εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης 
από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, 
θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεσπιστούν 
εναρμονισμένοι κανόνες στις περιπτώσεις 
όπου δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 70
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 

διαγράφεται
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προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 71
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 72
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο· 
προτείνει την επίβλεψη των προτύπων 
στον τομέα των υπηρεσιών από αρμόδιες 
ανεξάρτητες ευρωπαϊκές αρχές·

Or. fr



AM\933163EL.doc 37/67 PE508.256v01-00

EL

Τροπολογία 73
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό και δημιουργεί δυσκολίες 
ως προς την ερμηνεία για πολλές 
κατηγορίες επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων· ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
προαιρετικών ευρωπαϊκών προτύπων στον 
τομέα των υπηρεσιών με σκοπό τη 
βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 74
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· η ανάπτυξη 
προαιρετικών ευρωπαϊκών προτύπων θα 
μπορούσε να αποτελέσει μέσο για τη 
βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης 
ορισμένων υπηρεσιών σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 75
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον 
τομέα των υπηρεσιών με σκοπό τη 
βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 76
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο·

12. παρατηρεί ότι η πολυμορφία των 
εθνικών προτύπων οδηγεί σε 
κατακερματισμό· ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη προαιρετικών ευρωπαϊκών 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με 
σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο και 
του εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 77
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη των 
παρόχων υπηρεσιών σε διασυνοριακό 
επίπεδο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο όσον 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία· 
παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
προβούν σε διάλογο με σκοπό την 
εξεύρεση λύσεων·

13. υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής επαγγελματική ασφαλιστική 
κάλυψη των παρόχων υπηρεσιών σε 
διασυνοριακό επίπεδο αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία· παροτρύνει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
διάλογο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων·

Or. el

Τροπολογία 78
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Constance Le Grip, Lara Comi, Małgorzata 
Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) από τα κράτη 
μέλη, με σκοπό τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και του 
SOLVIT, με σκοπό την παροχή βοήθειας 
προς τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές σε ζητήματα που σχετίζονται 
με αντικρουόμενους κανόνες και τη μη 
συμμόρφωση·

14. ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) από τα κράτη 
μέλη, με σκοπό τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και των 
ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών και 
του SOLVIT, με σκοπό την παροχή 
βοήθειας προς τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές σε ζητήματα που σχετίζονται 
με αντικρουόμενους κανόνες και τη μη 
συμμόρφωση· υπογραμμίζει, προς αυτήν 
την κατεύθυνση, τη σημασία 
εξασφάλισης πλήρους πρόσβασης στο 
δίκτυο SOLVIT στους συμμετέχοντες 
εταίρους σε τεχνικό επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία 79
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) από τα κράτη 
μέλη, με σκοπό τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και του 
SOLVIT, με σκοπό την παροχή βοήθειας 
προς τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές σε ζητήματα που σχετίζονται 
με αντικρουόμενους κανόνες και τη μη 
συμμόρφωση·

14. ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση του 
συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) από τα κράτη 
μέλη, με σκοπό τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και του SOLVIT, με σκοπό την 
παροχή βοήθειας προς τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές σε ζητήματα που 
σχετίζονται με αντικρουόμενους κανόνες 
και τη μη συμμόρφωση·

Or. el

Τροπολογία 80
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι τα μέσα της ενιαίας 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του 
SOLVIT, θα πρέπει να λειτουργούν 
καλύτερα όσον αφορά τον χρόνο που 
απαιτείται για την επίλυση υποθέσεων· 
τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της 
βελτίωσης των στόχων και των βασικών 
δεικτών επιδόσεων· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο που 
διέπει το SOLVIT·

Or. en
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Τροπολογία 81
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα 
κράτη μέλη στη δημιουργία κέντρων 
ενιαίας αγοράς και βελτιωμένων κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης· καλεί, επιπλέον, 
την Επιτροπή να συλλέξει και να 
δημοσιεύει δεδομένα συγκριτικής 
αξιολόγησης σχετικά με τα επίπεδα 
χρήσης των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης, καθώς και πληροφορίες 
για τα επιτεύγματά τους·

Or. en

Τροπολογία 82
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης 
γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές, πολύγλωσσες και φιλικές 
προς τον χρήστη πύλες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 
υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα 
εστιάζει στους παρόχους υπηρεσιών, ώστε 
να καλύπτεται ολόκληρος ο κύκλος 
οικονομικής δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν 
στην απλούστευση, στη μείωση των 
δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ και να 

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης 
γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές και φιλικές προς τον χρήστη 
πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 
τονίζει τη σημασία υιοθέτησης μιας 
προσέγγισης που θα εστιάζει στους 
παρόχους υπηρεσιών, ώστε να καλύπτεται 
ολόκληρος ο κύκλος οικονομικής 
δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν 
στην απλούστευση, στη μείωση των 
δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ· καλεί την 
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καταστήσουν γνωστή την ύπαρξή τους σε 
διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια 
συγκριτικής αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση των ΚΕΕ και να υποβάλλει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις 
στο Κοινοβούλιο σχετικά με την 
επιτευχθείσα πρόοδο·

Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια 
συγκριτικής αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση των ΚΕΕ και να υποβάλλει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις 
στο Κοινοβούλιο σχετικά με την 
επιτευχθείσα πρόοδο·

Or. nl

Τροπολογία 83
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης 
γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές, πολύγλωσσες και φιλικές 
προς τον χρήστη πύλες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 
υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα 
εστιάζει στους παρόχους υπηρεσιών, ώστε 
να καλύπτεται ολόκληρος ο κύκλος 
οικονομικής δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν 
στην απλούστευση, στη μείωση των 
δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ και να 
καταστήσουν γνωστή την ύπαρξή τους σε 
διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 
να ορίσει σαφή κριτήρια συγκριτικής 
αξιολόγησης για την αξιολόγηση των ΚΕΕ 
και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα εκθέσεις στο Κοινοβούλιο 
σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης 
γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές, πολύγλωσσες και φιλικές 
προς τον χρήστη πύλες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 
υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα 
εστιάζει στους παρόχους υπηρεσιών, ώστε 
να καλύπτεται ολόκληρος ο κύκλος 
οικονομικής δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν 
στην απλούστευση, στη μείωση των 
δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν τη διαδικασία 
μεταβίβασης διοικητικών αρμοδιοτήτων 
σε ιδιωτικούς φορείς εγκεκριμένους από 
τη δημόσια διοίκηση· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ και να 
καταστήσουν γνωστή την ύπαρξή τους σε 
διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 
να ορίσει σαφή κριτήρια συγκριτικής 
αξιολόγησης για την αξιολόγηση των ΚΕΕ 
και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα εκθέσεις στο Κοινοβούλιο 
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σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

Or. it

Τροπολογία 84
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης 
γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές, πολύγλωσσες και φιλικές 
προς τον χρήστη πύλες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 
υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα 
εστιάζει στους παρόχους υπηρεσιών, ώστε 
να καλύπτεται ολόκληρος ο κύκλος 
οικονομικής δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν 
στην απλούστευση, στη μείωση των 
δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ και να 
καταστήσουν γνωστή την ύπαρξή τους σε 
διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 
να ορίσει σαφή κριτήρια συγκριτικής 
αξιολόγησης για την αξιολόγηση των ΚΕΕ 
και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα εκθέσεις στο Κοινοβούλιο 
σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε αναβάθμιση των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σε κέντρα δεύτερης 
γενιάς, τα οποία θα αποτελούν πλήρως 
λειτουργικές, πολύγλωσσες και φιλικές 
προς τον χρήστη πύλες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 
υιοθέτησης μιας προσέγγισης που θα 
εστιάζει στους παρόχους υπηρεσιών, ώστε 
να καλύπτεται ολόκληρος ο κύκλος 
οικονομικής δραστηριότητας· θεωρεί ότι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες θα συμβάλουν 
στην απλούστευση, στη μείωση των 
δαπανών συμμόρφωσης και στην ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν τη διαδικασία 
μεταβίβασης διοικητικών αρμοδιοτήτων 
σε ιδιωτικούς φορείς εγκεκριμένους από 
τη δημόσια διοίκηση· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των ΚΕΕ και να 
καταστήσουν γνωστή την ύπαρξή τους σε 
διασυνοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 
να ορίσει σαφή κριτήρια συγκριτικής 
αξιολόγησης για την αξιολόγηση των ΚΕΕ 
και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα εκθέσεις στο Κοινοβούλιο 
σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

Or. it
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Τροπολογία 85
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 
επικοινωνιακή στρατηγική για την 
ενημέρωση όλων των ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις 
δυνατότητες που τους παρέχει η οδηγία 
για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 86
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πληρέστερη επιβολή για μεγιστοποίηση 
των οικονομικών αποτελεσμάτων

Πληρέστερη επιβολή για μεγιστοποίηση 
των οικονομικών και κοινωνικών 
αποτελεσμάτων

Or. fr

Τροπολογία 87
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες απέφερε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον τομέα της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης στις 

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα 
της απασχόλησης και της ανάπτυξης, θα 
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χώρες όπου εφαρμόστηκε ορθά· 
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων λύσεων μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών σε παραμεθόριες περιοχές·

πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
λύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε 
παραμεθόριες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 88
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες απέφερε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον τομέα της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης στις 
χώρες όπου εφαρμόστηκε ορθά· 
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
λύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε 
παραμεθόριες περιοχές·

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σε 
αρκετές περιπτώσεις, η οδηγία για τις 
υπηρεσίες απέφερε συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον τομέα της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης· 
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
λύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε 
παραμεθόριες περιοχές·

Or. it

Τροπολογία 89
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει τις καλύτερες δυνατές 
προτάσεις για την αναγνώριση και την 
προώθηση του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
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λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
πολυμορφία των εθνικών συστημάτων· 
προτείνει η κοινωνική σύγκλιση στον 
τομέα των δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών να αναδειχθεί σε 
προτεραιότητα πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 90
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της 
ανεπαρκούς εφαρμογής της οδηγίας δεν 
έχουν γεωγραφικά όρια, καθώς όλοι οι 
πολίτες της ΕΕ πληρώνουν το τίμημα· 
υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα το ένα έναντι του άλλου και 
έναντι της Ένωσης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και 
ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους σε ισότιμη βάση·

17. υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα το ένα έναντι του άλλου 
και έναντι της Ένωσης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και 
ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους σε ισότιμη βάση·

Or. de

Τροπολογία 91
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της 
ανεπαρκούς εφαρμογής της οδηγίας δεν 
έχουν γεωγραφικά όρια, καθώς όλοι οι 
πολίτες της ΕΕ πληρώνουν το τίμημα· 
υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα το ένα έναντι του άλλου και 

17. υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα το ένα έναντι του άλλου 
και έναντι της Ένωσης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και 
ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους σε ισότιμη βάση·
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έναντι της Ένωσης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και 
ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους σε ισότιμη βάση·

Or. it

Τροπολογία 92
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τα σοβαρά 
προβλήματα που έχουν εντοπίσει σχετικά 
με την εφαρμογή και την επιβολή της 
νομοθεσίας για την ενιαία αγορά της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου 
αντιμετώπισης των ελλειμμάτων 
μεταφοράς και συμμόρφωσης και 
βελτίωσης της πρόσβασης σε ταχεία και 
αποτελεσματική προσφυγή στη 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 93
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, πέραν της απλής τήρησής της, 
στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής 

διαγράφεται
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δραστηριότητας·

Or. it

Τροπολογία 94
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, πέραν της απλής τήρησής της, 
στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας·

18. τονίζει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες έχει δημιουργήσει 
σημαντικό διοικητικό φόρτο για τις 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές 
και ότι είναι επιθυμητή η θέσπιση μέτρων 
απλούστευσης ώστε οι εν λόγω αρχές να 
μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη που 
τους αναλογεί για πλήρη και ποιοτική 
εφαρμογή της οδηγίας, στο πλαίσιο του 
γενικότερου στόχου της τόνωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 95
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, πέραν της απλής τήρησής της, 
στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας·

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για την ποιοτική εφαρμογή της οδηγίας, 
στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας 
και της δημιουργίας απασχόλησης, μέσω 
της οποίας μπορεί να εξασφαλισθεί 
κοινωνική προστασία και αυτόνομη 
διαβίωση·
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Or. de

Τροπολογία 96
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, πέραν της απλής τήρησής της, στο 
πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας·

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, πέραν της απλής τήρησής της, στο 
πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας 
και της διασφάλισης και ανάπτυξης της 
προστασίας των εργασιακών και των 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
ευρωπαίων πολιτών, καθώς και της 
προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος·

Or. de

Τροπολογία 97
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, πέραν της απλής τήρησής της, 
στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της 
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας·

18. τονίζει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει επίσης να 
αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί 
για πλήρη και ποιοτική εφαρμογή της 
οδηγίας, στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου της τόνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας·
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Τροπολογία 98
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 99
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 

19. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·
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αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

Or. de

Τροπολογία 100
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

19. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

Or. de

Τροπολογία 101
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 

19. επισημαίνει τις περιπτώσεις όπου τα 
κράτη μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που ενδέχεται να 
μην συνάδει πάντοτε με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι σπανίως 
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αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή, 
σεβόμενη πλήρως την ορθή εφαρμογή 
των σχετικών κριτηρίων που ορίζει η 
οδηγία και τη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της 
αναλογικότητας και να δημοσιεύσει 
έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της·

Or. en

Τροπολογία 102
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

19. επισημαίνει το γεγονός ότι ορισμένες 
φορές τα κράτη μέλη επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· θεωρεί ότι η νομολογία 
του ΔΕΚ σχετικά με την επίκληση 
επιτακτικών λόγων δημόσιου 
συμφέροντος πρέπει να τηρείται πλήρως·

Or. en

Τροπολογία 103
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη συχνά επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή της·

Or. it

Τροπολογία 104
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι σπανίως πραγματοποιείται αξιολόγηση 
της αναλογικότητας των περιορισμών και 
ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει 
την έννοια της αναλογικότητας και να 
παράσχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα 
κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της, 
με στόχο τη μείωση της κατάχρησης των 
εν λόγω περιορισμών από τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 105
Lara Comi, Raffaele Baldassarre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή της·

Or. it

Τροπολογία 106
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σπανίως 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει την έννοια της 
αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

19. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πολύ συχνά επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος κατά τρόπο που βλάπτει και 
κατακερματίζει την εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σπανίως πραγματοποιείται 
αξιολόγηση της αναλογικότητας· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την έννοια 
της αναλογικότητας και να παράσχει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την εφαρμογή της·

Or. en
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Τροπολογία 107
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. εκφράζει την έντονη λύπη του για την 
πολιτική μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
κατανοήσει καλύτερα τους 
συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους 
δεν επιβάλλονται πλήρως οι υφιστάμενοι 
κανόνες, σε ένα πλαίσιο διαλόγου με τα 
κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 108
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
ισότιμου διαλόγου με τα κράτη μέλη· 
πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής θα 
πρέπει να είναι η ορθή εφαρμογή της 
οδηγίας και όχι η επιβολή κυρώσεων στα 
κράτη μέλη· σε περιπτώσεις όπου τα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να μην 
εφαρμόζουν την οδηγία ή σε περιπτώσεις 
παραβάσεων της οδηγίας θα πρέπει να 
προβλέπεται η εφαρμογή διαδικασίας επί 
παραβάσει·
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Or. en

Τροπολογία 109
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, 
ώστε να εξασφαλίσει την επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 110
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη·
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Or. nl

Τροπολογία 111
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, 
Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη και με τις 
ενδιαφερόμενες κατηγορίες 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων· ζητεί 
την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

Or. it

Τροπολογία 112
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής όσον 
αφορά τους αδικαιολόγητους 
περιορισμούς· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, 
ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή 
των υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·
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Or. fr

Τροπολογία 113
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

Or. el

Τροπολογία 114
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της οδηγίας·

20. υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική 
μηδενικής ανοχής της Επιτροπής· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
όλα τα μέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων, σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου με τα κράτη μέλη· ζητεί την 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας επί 
παραβάσει και την ολοκλήρωσή της εντός 
18 μηνών το αργότερο σε περιπτώσεις 
παραβάσεων της οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 115
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει την ανάγκη διενέργειας 
αυστηρών ελέγχων από τα κράτη μέλη για 
την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης και των αρνητικών 
συνεπειών της·

Or. en

Τροπολογία 116
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξεύρει άμεσα συγκεκριμένη λύση στο 
πρόβλημα της εφαρμογής του άρθρου 12 
σχετικά με την επιλογή μεταξύ 
διαφορετικών υποψηφίων, το οποίο 
δημιουργεί, κυρίως σε ορισμένα κράτη 
μέλη, έντονες ανησυχίες για το μέλλον 
πολλών μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
υποβολής νέας νομοθετικής πρότασης η 
οποία να προβλέπει, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, την αυτόματη ανανέωση 
υφιστάμενων αδειών και να προσδιορίζει 
καλύτερα και να επεκτείνει τα κριτήρια 
που προβλέπονται στο σημείο 3 του 
άρθρου 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

Or. it
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Τροπολογία 117
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες αρχές τους να απαιτήσουν την 
τήρηση της αρχής που αφορά την 
εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας του 
τόπου άσκησης της δραστηριότητας 
παροχής υπηρεσιών και να 
καταπολεμήσουν την απάτη με απόλυτη 
αποφασιστικότητα, ιδίως μέσω της 
αντιμετώπισης του κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

Or. fr

Τροπολογία 118
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
τον θεσμό του «μήνα ενιαίας αγοράς» 
(«Single Market Month») για να προβάλει 
τα οφέλη της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 119
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους, να προσδιορίσει τους πλέον 
επαχθείς περιορισμούς, να προτείνει 
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και να τηρεί 
ενήμερο το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο·

21. ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους, να προσδιορίσει τους πλέον 
προφανείς περιορισμούς, διακρίσεις και 
συγκρούσεις με τα δικαιώματα 
κοινωνικής προστασίας, να προτείνει 
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις της οδηγίας 
εν προκειμένω και να τηρεί ενήμερο το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 120
Συλβάνα Ράπτη, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
εκτίμηση των επιπτώσεων της οδηγίας 
στην ασφάλεια των εργαζομένων και των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 121
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των 
υπηρεσιών στις ετήσιες επισκοπήσεις της 
ανάπτυξης και στις εκθέσεις για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
συμπεριλάβει τις υπηρεσίες στις ειδικές 

22. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των 
υπηρεσιών στις ετήσιες επισκοπήσεις της 
ανάπτυξης και στις εκθέσεις για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
συμπεριλάβει τις υπηρεσίες στις ειδικές 
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συστάσεις ανά χώρα· συστάσεις ανά χώρα· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει, 
μέσω των εν λόγω αναλυτικών ειδικών 
συστάσεων ανά χώρα, να συνεχίσουν να 
ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη για την 
έγκριση και εφαρμογή μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών πολιτικών·

Or. hu

Τροπολογία 122
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
την επιχειρηματική κοινότητα και τους 
κοινωνικούς εταίρους να διαδραματίσουν 
τον ρόλο τους ώστε οι κυβερνήσεις να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά 
την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού 
τομέα υπηρεσιών και τη δημιουργία 
σταθερών θέσεων εργασίας·

24. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη, στο τρέχον πλαίσιο 
της οικονομικής κρίσης, να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή στα αιτήματα του 
επιχειρηματικού κλάδου, των κατηγοριών 
των επαγγελματιών και των κοινωνικών 
εταίρων, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η 
νομοθεσία για τις υπηρεσίες λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τα νόμιμα αιτήματά τους, 
με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση των 
σημερινών επιπέδων απασχόλησης και τη 
δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 123
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
την επιχειρηματική κοινότητα και τους 

24. ζητεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη, την 
επιχειρηματική κοινότητα και τους 
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κοινωνικούς εταίρους να διαδραματίσουν 
τον ρόλο τους ώστε οι κυβερνήσεις να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά 
την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα 
υπηρεσιών και τη δημιουργία σταθερών 
θέσεων εργασίας·

κοινωνικούς εταίρους να μεριμνήσουν για 
την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ενιαίας αγοράς, συνυπολογίζοντας 
πάντοτε την κοινωνική της διάσταση και 
να διαδραματίσουν τον ρόλο τους ώστε οι 
κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους όσον αφορά την αναζωογόνηση του 
ευρωπαϊκού τομέα υπηρεσιών και τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 124
Josef Weidenholzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
την επιχειρηματική κοινότητα και τους 
κοινωνικούς εταίρους να διαδραματίσουν 
τον ρόλο τους ώστε οι κυβερνήσεις να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά 
την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα 
υπηρεσιών και τη δημιουργία σταθερών 
θέσεων εργασίας·

24. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
την επιχειρηματική κοινότητα και τους 
κοινωνικούς εταίρους να διαδραματίσουν 
τον ρόλο τους ώστε οι κυβερνήσεις να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά 
την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα 
υπηρεσιών και τη δημιουργία σταθερών 
και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 125
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπενθυμίζει τη σημασία και την 
ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα, καλεί για 
τον σκοπό αυτόν την Επιτροπή και τα 
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κράτη μέλη, από κοινού με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN), να χρησιμοποιήσουν κοινή, σαφή 
και αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη και 
τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες 
ορολογία, με στόχο την προώθηση της 
συνεπούς εφαρμογής των κανόνων σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 126
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ρύθμισης 
συγκεκριμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί για τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών όχι μόνο η απόσβεση των 
επενδύσεων αλλά και η εύλογη απόδοση 
του επενδυθέντος κεφαλαίου·

Or. it

Τροπολογία 127
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με 
ρεαλιστικό τρόπο τις μεταβατικές 
διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές επαγγελματικές συνθήκες 
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και τα εθνικά πλαίσια αναφοράς, 
προκειμένου να προστατευθεί ο 
επιχειρηματικός ιστός και να 
διασφαλιστούν τα υφιστάμενα επίπεδα 
απασχόλησης· 

Or. it

Τροπολογία 128
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο Van Rompuy να μεριμνήσει ώστε 
το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με 
έναν από κοινού συμφωνημένο χάρτη 
πορείας, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος 
για την άρση από τα κράτη μέλη των 
εμποδίων που απομένουν·

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη χωρίς ωστόσο να αναλάβουν 
νομοθετική πρωτοβουλία· καλεί τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου να μεριμνήσει 
για την εγγραφή του θέματος της 
εσωτερικής αγοράς στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
ώστε να δοθεί η αναγκαία ώθηση για την 
ανάπτυξή της, μαζί με έναν από κοινού 
συμφωνημένο χάρτη πορείας, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και 
ενός χρονοδιαγράμματος για τον 
καθορισμό των γενικών 
προσανατολισμών και προτεραιοτήτων 
πολιτικής με σκοπό την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, και ιδίως της 
εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 129
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26



PE508.256v01-00 66/67 AM\933163EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο Van Rompuy να μεριμνήσει ώστε 
το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με 
έναν από κοινού συμφωνημένο χάρτη 
πορείας, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος 
για την άρση από τα κράτη μέλη των 
εμποδίων που απομένουν·

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο Van Rompuy να μεριμνήσει ώστε 
το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με 
έναν από κοινού συμφωνημένο χάρτη 
πορείας, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος 
για την επίλυση από τα κράτη μέλη των 
υφιστάμενων προβλημάτων·

Or. de

Τροπολογία 130
Morten Løkkegaard
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26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο Van Rompuy να μεριμνήσει ώστε 
το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με 
έναν από κοινού συμφωνημένο χάρτη 
πορείας, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος 
για την άρση από τα κράτη μέλη των 
εμποδίων που απομένουν·

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο Van Rompuy να μεριμνήσει ώστε 
το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με 
έναν από κοινού συμφωνημένο χάρτη 
πορείας, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος 
για την άρση από τα κράτη μέλη των 
εμποδίων που απομένουν ως προς την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες·

Or. en
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Constance Le Grip
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26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο Van Rompuy να μεριμνήσει ώστε 
το θέμα να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, μαζί με 
έναν από κοινού συμφωνημένο χάρτη 
πορείας, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης και ενός χρονοδιαγράμματος 
για την άρση από τα κράτη μέλη των 
εμποδίων που απομένουν·

26. καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αναλάβουν πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών· καλεί τον 
πρόεδρο του Συμβουλίου να μεριμνήσει 
ώστε το θέμα της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς να παραμείνει στην 
ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για όσο διάστημα κρίνεται 
αναγκαίο, μαζί με έναν από κοινού 
συμφωνημένο χάρτη πορείας, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και 
ενός χρονοδιαγράμματος για την άρση από 
τα κράτη μέλη των εμποδίων που 
απομένουν·

Or. fr

Τροπολογία 132
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των 
κρατών μελών.

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις 
κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των 
κρατών μελών.

Or. fr


