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Τροπολογία 1
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών,

Or. en

Τροπολογία 2
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Pascal Arimont, Maria 
da Graça Carvalho, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης,

Or. en

Τροπολογία 3
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 
2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά («κανονισμός 
ΙΜΙ»),

Or. en

Τροπολογία 4
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών,

Or. en

Τροπολογία 5
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών,

Or. en

Τροπολογία 6
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού», της 
14ης Νοεμβρίου 2017 (COM(2017) 673),

Or. de

Τροπολογία 7
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Χτίζοντας μια 
ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των 
πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό», της 22ας Μαΐου 2018 
(COM(2018) 268),

Or. de
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Τροπολογία 8
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020 με 
τίτλο «Προς μια σταδιακή και 
συντονισμένη προσέγγιση για την 
αποκατάσταση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορα»,

Or. en

Τροπολογία 9
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της 
αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των 
τίτλων, καθώς και των αποτελεσμάτων 
περιόδων μάθησης στο εξωτερικό, της 
26ης Νοεμβρίου 2018 (2018/C 444/01),

Or. de

Τροπολογία 10
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την επιστολή των 
πρωθυπουργών των κρατών μελών προς 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2019, 
με θέμα τη μελλοντική ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 11
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
του 2016 σχετικά με την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες,

Or. en

Τροπολογία 12
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 

διαγράφεται
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βαθμό ανεκμετάλλευτο·

Or. en

Τροπολογία 13
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ανεκμετάλλευτο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 14
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέρος του 
δυναμικού της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει εν μέρει 
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βαθμό ανεκμετάλλευτο· ανεκμετάλλευτο·

Or. en

Τροπολογία 15
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ανεκμετάλλευτο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
πρέπει να αυξηθεί ακόμη περαιτέρω·

Or. de

Τροπολογία 16
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ανεκμετάλλευτο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αποτελούν βασικά μέσα για 
την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων 
και των νεοεισαχθέντων φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ανεκμετάλλευτο·
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Or. en

Τροπολογία 17
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθέρωση των υπηρεσιών ήταν 
συνδεδεμένη με την παραδοχή ότι ο 
ανταγωνισμός είναι συνώνυμος με τις 
προσιτές τιμές και την καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών, ενώ στην πράξη 
οδηγεί συχνά στην κυριαρχία ενός πολύ 
μικρού αριθμού μεγάλων εταιρειών, 
ολοένα και πιο επισφαλή απασχόληση, 
αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές 
και υποβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 18
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. υπογραμμίζει ότι η οδηγία για την 
απόσπαση εργαζομένων αποτελεί βασικό 
στοιχείο για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ενώ παράλληλα 
προστατεύει την οικονομία της χώρας 
προορισμού έναντι του μισθολογικού 
ντάμπινγκ και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 19
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου· 
υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
υπηρεσίες με πολύπλοκες αλυσίδες 
εφοδιασμού, οι οποίες, για τον λόγο αυτό, 
δεν επηρεάζονται από το εμπόριο, για 
παράδειγμα ορισμένες υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες 
συνδεδεμένες με μια γεωγραφική περιοχή 
ή περιπτώσεις στις οποίες οι ΜΜΕ δεν 
έχουν συμφέρον να συμμετάσχουν σε 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
ενδέχεται να χρειαστούν ρύθμιση όσον 
αφορά τις τοπικές απαιτήσεις και 
περιστάσεις σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας ή το πρωτόκολλο 
αριθ. 26 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου·

υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
υπολογίζεται σε 20 % περίπου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι πολλοί πάροχοι υπηρεσιών 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο 
κράτος μέλος, με τη σύσταση τοπικών 
θυγατρικών σε αυτό, έχοντας, με αυτόν 
τον τρόπο, το πλεονέκτημα της εγγύτητας 
όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών 
στους πελάτες τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι οικονομικές δραστηριότητες των 
τοπικών θυγατρικών δεν καλύπτονται 
από τα δεδομένα για το μερίδιο των 
υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 21
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι για τους 
οποίους οι επαγγελματίες μπορεί να 
τηρούν επιφυλακτική στάση όσον αφορά 
την εργασία σε άλλη χώρα είναι 
πολύπλευροι, μπορεί να συνίστανται σε 
«ήπιους» φραγμούς και δεν σχετίζονται 
πάντοτε κατά κύριο λόγο με ζητήματα 
ρύθμισης·

Or. en
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Τροπολογία 22
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο ποσοστό 
της απασχόλησης στην ΕΕ και δεδομένου, 
ιδίως, ότι 9 στις 10 νέες θέσεις 
απασχόλησης που δημιουργούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν αυτόν τον 
τομέα, ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών στο 
ενδοενωσιακό εμπόριο ανέρχεται μόλις 
στο 20 % περίπου, παράγοντας, συνεπώς, 
μόλις το 5 % του ΑεγχΠ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
70 % της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ένα παρόμοιο 
ποσοστό της απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ 
το μερίδιο των υπηρεσιών στο 
ενδοενωσιακό εμπόριο ανέρχεται μόλις 
στο 20 % περίπου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
73 % του ΑεγχΠ της ΕΕ και αποτελούν το 
74 %1α της απασχόλησης, ενώ το μερίδιο 
των υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο 
ανέρχεται μόλις στο 20 % περίπου·

__________________
1α Eurostat, «Η ευρωπαϊκή οικονομία από 
την αρχή της χιλιετίας», πρόσβαση 6 
Ιουνίου 2020
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Τροπολογία 24
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ενιαία 
αγορά υπηρεσιών θα πρέπει να εξετάζεται 
μόνο από οικονομική και επιχειρηματική 
σκοπιά είναι πλέον παρωχημένη· ζητεί τη 
δημιουργία ισορροπίας μεταξύ των 
οικονομικών και των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, με την ενσωμάτωση των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
πολιτών στη θέσπιση νομοθεσίας για την 
ενιαία αγορά υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 25
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη κινητικότητα των 
εργαζομένων θα τους επιτρέψει να 
μετακινούνται πιο ελεύθερα όπου 
χρειάζονται οι δεξιότητές τους, κάτι που 
θα έχει επιπτώσεις στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
του οικονομικού δυναμισμού της·

Or. it



AM\1207103EL.docx 15/147 PE653.761v01-00

EL

Τροπολογία 26
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα 
δυο τρίτα των δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
και ότι αυτές παράγουν το 46 % του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα των ειδικευμένων 
επαγγελματιών που μετακινούνται σε 
άλλες χώρες της ΕΕ για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους είναι πολύ χαμηλή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με άλλες 
οικονομίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
και ότι πλήττεται η ανάπτυξη των 
οικονομιών που απαρτίζουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της·

Or. it

Τροπολογία 28
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά έχει μειώσει το κόστος 
συναλλαγών κατά μέσο όρο κατά 20 % 
για τα αγαθά αλλά μόνο κατά 7 % για τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 29
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
λήψη σειράς μέτρων για την ενίσχυση και 
την εμβάθυνση της αγοράς υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 
χιλίων εθνικών κανόνων που 
θεσπίστηκαν σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία για τις υπηρεσίες, δεν έχει ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και δεν έχει 
ακόμη επιτευχθεί η ολοκλήρωσή της·

Or. en

Τροπολογία 30
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση της αγοράς υπηρεσιών 
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ξεκίνησε σχετικά αργά, δηλαδή η 
ελευθέρωση άρχισε να λαμβάνει χώρα 
σταδιακά μόλις τη δεκαετία του 1980, 
ενώ το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για 
την ενιαία αγορά υπηρεσιών 
δημιουργήθηκε με την οδηγία της ΕΕ για 
τις υπηρεσίες το 2006·

Or. en

Τροπολογία 31
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anna Cavazzini, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με μελέτες, τα δυνητικά κέρδη από την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικής 
εφαρμογής και καλύτερης εναρμόνισης 
των κανόνων θα μπορούσαν να ανέλθουν 
σε τουλάχιστον 
297 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με μελέτες, τα δυνητικά κέρδη από την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικής 
εφαρμογής και καλύτερης εναρμόνισης 
των κανόνων θα μπορούσαν να ανέλθουν 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με μελέτες, τα δυνητικά κέρδη από την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικής 
εφαρμογής και καλύτερης εναρμόνισης 
των κανόνων θα μπορούσαν να ανέλθουν 
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σε τουλάχιστον 297 δισεκατομμύρια EUR, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ·

σε τουλάχιστον 297 δισεκατομμύρια EUR, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εστίαση στο οικονομικό κέρδος 
παραβλέπει την ανάγκη διασφάλισης 
καλής ποιότητας υπηρεσιών, μέσω 
προσπαθειών για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
εγγυάται τα κοινωνικά δικαιώματα, τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος και την πρόσβαση σε υγεία 
και ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 33
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με μελέτες, τα δυνητικά κέρδη από την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικής 
εφαρμογής και καλύτερης εναρμόνισης 
των κανόνων θα μπορούσαν να ανέλθουν 
σε τουλάχιστον 
297 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 2 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με μελέτες, τα δυνητικά κέρδη από την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών μέσω αποτελεσματικής 
εφαρμογής και καλύτερης εναρμόνισης 
των κανόνων θα μπορούσαν να 
ενεργοποιήσουν το δυναμικό ανάπτυξης 
ως εξής:

συνολικά 389 δισεκατομμύρια EUR ή 
2,28 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

284 δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο 
της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες·
85 δισεκατομμύρια EUR από τις 
επαγγελματικές υπηρεσίες·
20 δισεκατομμύρια EUR από τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών1α

__________________
1a J.Pelkmans, «Contribution to to 
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Growth, The Single Market for Services», 
Φεβρουάριος 2019

Or. en

Τροπολογία 34
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιπροσωπεύει στην 
Ευρώπη σχεδόν το ένα τέταρτο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
αποτελεί την πρωταρχική αιτία 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά 
κέντρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη και τις τρέχουσες αρνητικές 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
υγειονομικές πτυχές της διασυνοριακής 
μεταφοράς υπηρεσιών και αγαθών, ενώ 
παράλληλα προωθεί την αποδοτική 
μεταφορά, τις τοπικές υπηρεσίες και την 
τοπική παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 35
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δυσανάλογα μικρό μερίδιο των 
υπηρεσιών στο ενδοενωσιακό εμπόριο, 
παρά την τεράστια σημασία τους για τις 
οικονομίες της ΕΕ, καταδεικνύει ότι η 
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λειτουργία των εθνικών αγορών είναι μεν 
εύρυθμη, αλλά και ότι οι αγορές αυτές 
στερούνται διασυνοριακών ή 
«ευρωπαϊκών» πρωτοβουλιών·

Or. en

Τροπολογία 36
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αύξηση 
της ανεργίας λόγω της πανδημίας COVID-
19 και ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών αποτελεί, επομένως, 
έναν έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο 
να επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση 
χωρίς πρόσθετες δημόσιες δαπάνες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αύξηση 
ανεργίας λόγω της πανδημίας COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
κρίση ανέδειξε και όξυνε τις υφιστάμενες 
ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των 
αποσπασμένων εργαζομένων στο πλαίσιο 
της παροχής υπηρεσιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για την αποκατάσταση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19 επικεντρώθηκαν 
περισσότερο στην παροχή ασφαλών 
υπηρεσιών στους πολίτες και όχι τόσο στη 
διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τους 
εργαζόμενους που παρέχουν τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 37
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αύξηση 
της ανεργίας λόγω της πανδημίας COVID-
19 και ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών αποτελεί, επομένως, 
έναν έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο να 
επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση χωρίς 
πρόσθετες δημόσιες δαπάνες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2020, η 
ΕΕ αντιμετωπίζει ύφεση λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και ότι οι 
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών αποτελούν, επομένως, έναν 
τρόπο να επιτευχθεί οικονομική 
μεγέθυνση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη 
τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και που 
απαιτούν ισορροπία μεταξύ της αρχής 
της οικονομίας της αγοράς και της 
κοινωνικής ολοκλήρωσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αύξηση 
της ανεργίας λόγω της πανδημίας COVID-
19 και ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών αποτελεί, επομένως, 
έναν έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο να 
επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση χωρίς 
πρόσθετες δημόσιες δαπάνες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει σήμερα ύφεση και αύξηση 
της ανεργίας λόγω της πανδημίας COVID-
19 και ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών αποτελεί, επομένως, 
έναν έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο να 
επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση χωρίς 
πρόσθετες δημόσιες δαπάνες και με 
μείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων·

Or. de

Τροπολογία 39
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών επηρεάζονται 
δυσμενώς, είτε επειδή αντιμετωπίζουν 
σοβαρή οικονομική ανασφάλεια είτε 
επειδή εκτίθενται, εργαζόμενοι 
ακούραστα στην πρώτη γραμμή, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
COVD-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
θέτοντας συχνά την υγεία τους σε 
κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη για 
προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
απόσπασής τους, σε σχέση με την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με 
το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, με τη θέσπιση 
υποχρεωτικών διατάξεων όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας και την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 40
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος 
των υπηρεσιών είναι καίριας σημασίας 
για την αύξηση των εμπορικών ροών της 
ΕΕ, για τη βελτίωση της ηγετικής θέσης 
των αλυσίδων αξίας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση και την αξιοποίηση στο μέγιστο 
της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 41
Markus Buchheit,Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, 
να επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, 
να επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών θα μπορούσε να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την επίτευξη μιας βιώσιμης 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 43
Martin Schirdewan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, 
να επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες μπορούν να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
στην επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης 
οικονομίας και στην πλήρη αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μέσω 
προσπαθειών για την επίτευξη της 
δίκαιης κοινωνικοοικολογικής μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 44
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, καθώς και να διασφαλιστεί, 
παράλληλα, ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των παρόχων υπηρεσιών 
και των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 45
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· επισημαίνει ότι η κοινωνική 
και η περιβαλλοντική πτυχή της ενιαίας 
αγοράς θα πρέπει να βελτιωθούν με βάση 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 46
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev,Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία και να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού 
εμπορίου, και να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 47
Martin Schirdewan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι περιοριστικές 
εθνικές ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 
βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι 
οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και 
πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι περιοριστικές 
εθνικές ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 
βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι 
οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και 
πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός και οι αμφιλεγόμενες 
επιχειρηματικές πρακτικές, όπως οι 
δραστηριότητες οιονεί γεωγραφικού 
αποκλεισμού, οι οποίες οδηγούν, μεταξύ 
άλλων, σε μείωση του ανταγωνισμού, όχι 
μόνο παρεμποδίζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, αλλά βλάπτουν επίσης 
τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν 
λιγότερες επιλογές και πληρώνουν 
υψηλότερες τιμές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες είναι 
προς το συμφέρον των καταναλωτών και 
ότι η θέσπιση ρυθμίσεων που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα που 
έχουν καθοριστεί από τη νομοθεσία της 
ΕΕ αποτελεί ύψιστο δικαίωμα των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 49
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι περιοριστικές 
εθνικές ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 
βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι 
οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και 
πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορές στις εθνικές ρυθμίσεις και στα 
εθνικά πρότυπα δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται τα κύρια εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. en

Τροπολογία 50
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle,Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι περιοριστικές εθνικές 
ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 
βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι 
οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και 
πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι περιοριστικές εθνικές 
ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός στην εθνική νομοθεσία 
και στη νομοθεσία της ΕΕ όχι μόνο 
παρεμποδίζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, αλλά βλάπτουν επίσης 
τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν 
λιγότερες επιλογές και πληρώνουν 
υψηλότερες τιμές·

Or. en

Τροπολογία 51
Marion Walsmann, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι περιοριστικές εθνικές 
ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 
βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι 
οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και 
πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός, οι αδικαιολόγητες 
εθνικές ρυθμίσεις και ο κανονιστικός 
υπερθεματισμός όχι μόνο παρεμποδίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 
βλάπτουν επίσης τους καταναλωτές, οι 
οποίοι έχουν λιγότερες επιλογές και 
πληρώνουν υψηλότερες τιμές·

Or. de

Τροπολογία 52
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andreas 
Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στερείται 
της συνοχής και της σαφήνειας που θα 
της επέτρεπαν να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τα εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών σε 
ορισμένους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 53
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
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υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων 
εξαρτώνται από τα κράτη μέλη·

υφιστάμενων κανόνων προϋποθέτει ότι τα 
κράτη μέλη ενεργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον των πολιτών τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
από τα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των απαιτήσεων εξαρτώνται από τα κράτη 
μέλη, καθώς και από τη συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 55
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
από τα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εμπίπτουν 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 56
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
από τα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων, καθώς και 
των αδικαιολόγητων φραγμών, 
εξαρτώνται κυρίως από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 57
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
από τα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 58
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
από τα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων και η κατάργηση 
των υπερβολικών απαιτήσεων εξαρτώνται 
κατά κύριο λόγο από τα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 59
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
πραγματικότητα εξακολουθούν να 
υπάρχουν αμφιλεγόμενες υποθέσεις σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
παραχώρησης ιταλικών παραθαλάσσιων 
εκτάσεων, και ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εγκαταλείψει στενές και μονομερείς 
ερμηνείες και να ξεκινήσει 
εποικοδομητικό διάλογο με τα κράτη 
μέλη με στόχο να αξιολογηθούν οι νομικοί 
λόγοι που απορρέουν από την εθνική 
νομοθεσία και δεν επηρεάζουν αρνητικά 
τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 60
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
δημιουργεί ένα κενό στην επιβολή της, 
δεδομένου ότι οι διατάξεις που δεν 
εφαρμόζονται ορθά ενδέχεται επίσης να 
είναι αδύνατο να επιβληθούν 
αποτελεσματικά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
δημιουργεί ένα κενό στην επιβολή της, 
δεδομένου ότι οι διατάξεις που δεν 
εφαρμόζονται ορθά ενδέχεται επίσης να 
είναι αδύνατο να επιβληθούν 
αποτελεσματικά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορετικές ρυθμιστικές επιλογές τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
και η ατελής και ανεπαρκής μεταφορά 
και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 
δημιουργούν ένα κενό στην επιβολή της, 
δεδομένου ότι οι διατάξεις που δεν 
εφαρμόζονται ορθά ενδέχεται επίσης να 
είναι αδύνατο να επιβληθούν 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 62
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, οι 

διαγράφεται
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αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις, και 
ιδίως τα εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες, 
έχουν εισαγάγει διακρίσεις και έχουν 
δυσχεράνει τη συμμετοχή, ιδίως των 
μικρότερων εταιρειών, στο διασυνοριακό 
εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 63
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Marc Angel, Monika 
Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, οι 
αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις, και ιδίως 
τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απαραίτητες πληροφορίες, έχουν εισαγάγει 
διακρίσεις και έχουν δυσχεράνει τη 
συμμετοχή, ιδίως των μικρότερων 
εταιρειών, στο διασυνοριακό εμπόριο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες των κρατών 
μελών, η έλλειψη εξοικείωσης με τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές 
διατάξεις που αφορούν τις υπηρεσίες, η 
έλλειψη πολιτισμικής γνώσης και οι 
γλωσσικές ελλείψεις, οι αποκλίνουσες 
εθνικές ρυθμίσεις, και ιδίως τα εμπόδια 
όσον αφορά την πρόσβαση σε απαραίτητες 
πληροφορίες, έχουν δυσχεράνει τη 
συμμετοχή, ιδίως των μικρότερων 
εταιρειών, στο διασυνοριακό εμπόριο 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 
ήδη μέσα για τη στήριξη των αναγκών 
των μικρότερων εταιρειών, όπως η 
διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», το 
SOLVIT, τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, 
η ενιαία ψηφιακή θύρα και άλλα·

Or. en

Τροπολογία 64
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, οι 
αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις, και 
ιδίως τα εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες, 
έχουν εισαγάγει διακρίσεις και έχουν 
δυσχεράνει τη συμμετοχή, ιδίως των 
μικρότερων εταιρειών, στο διασυνοριακό 
εμπόριο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
το νόμιμο δικαίωμα των δημοσίων αρχών 
και των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον 
τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν πρέπει να 
ασκεί πίεση σε πρότυπα που αφορούν τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων 
και την προστασία των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 65
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες, οι αποκλίνουσες 
εθνικές ρυθμίσεις, και ιδίως τα εμπόδια 
όσον αφορά την πρόσβαση σε απαραίτητες 
πληροφορίες, έχουν εισαγάγει διακρίσεις 
και έχουν δυσχεράνει τη συμμετοχή, ιδίως 
των μικρότερων εταιρειών, στο 
διασυνοριακό εμπόριο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαχθείς 
διοικητικές διαδικασίες, οι αποκλίνουσες 
εθνικές ρυθμίσεις, και ιδίως τα εμπόδια 
όσον αφορά την πρόσβαση σε απαραίτητες 
πληροφορίες, έχουν εισαγάγει διακρίσεις 
και έχουν δυσχεράνει τη συμμετοχή, ιδίως 
των μικρότερων και μεσαίων εταιρειών, 
στο διασυνοριακό εμπόριο·

Or. de

Τροπολογία 66
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

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

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
εργαλείων αυτόματης αναγνώρισης για 
τίτλους σπουδών, προσόντα, δεξιότητες 
και ικανότητες μεταξύ των κρατών 
μελών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
κινητικότητα των φοιτητών, 
εκπαιδευομένων, αποφοίτων και 
ειδικευμένων εργαζομένων, και αυτό 
εμποδίζει τη ροή ιδεών εντός της ΕΕ, το 
δυναμικό καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και μια πραγματικά 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά·

Or. de

Τροπολογία 67
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη κινητικότητα των 
εργαζομένων θα τους επιτρέψει να 
μετακινούνται πιο ελεύθερα όπου 
χρειάζονται οι δεξιότητές τους, κάτι που 
θα έχει επιπτώσεις στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
του οικονομικού δυναμισμού της· 

Or. it

Τροπολογία 68
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt

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

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες είχαν εξαιρεθεί 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει οι κοινωνικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης και άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 
αυτές χρειάζονται ειδικά κανονιστικά 
πλαίσια προκειμένου να λειτουργήσουν 
προς το γενικό συμφέρον, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αριθ. 26 και το άρθρο 14 της 
ΣΛΕΕ 

Or. en

Τροπολογία 69
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
φορολογικές πολιτικές αποτελούν βασικό 
μέσο για να αντιμετωπιστεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς, να τονωθεί 
η καινοτομία και να δοθεί σε όλους τους 
παράγοντες η δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της 
αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους 
όρους, ενώ παράλληλα διαφυλάσσονται οι 
αρχές της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 70
Arba Kokalari

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

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις 
υπηρεσίες, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν, να αξιολογηθούν 
και να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων μηχανισμών επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 71
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
πλήρως ανεπτυγμένη εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών θα μπορούσε να υπερβεί σε 
μέγεθος και δυναμικό την εγχώρια αγορά 
των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 72
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα των ειδικευμένων 
επαγγελματιών που μετακινούνται σε 
άλλες χώρες της ΕΕ για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους είναι πολύ χαμηλή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με άλλες 
οικονομίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
και ότι πλήττεται η ανάπτυξη των 
οικονομιών που απαρτίζουν την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της·

Or. it

Τροπολογία 73
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 
11 % ακριβότερες σε σύγκριση με τις 
ΗΠΑ1α· τονίζει ότι σημαντικό μέρος του 
συνολικού κόστους ενός προϊόντος τελεί 
σε συνάρτηση με το κόστος των 
υπηρεσιών και, συνεπώς, θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την ευημερία των 
καταναλωτών·
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle,Copenhagen Economics, «Making 
EU Trade in Services Work for All», 
Νοέμβριος 2018

Or. en

Τροπολογία 74
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνδέεται 
στενά με την ταχεία και ορθή αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων 
προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση 
των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται από 
τα κράτη μέλη·
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Or. it

Τροπολογία 75
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27 % 
της προστιθέμενης αξίας των 
μεταποιημένων προϊόντων στην ΕΕ 
δημιουργείται από τις υπηρεσίες, ενώ 14 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
αντιστοιχούν στον τομέα των υπηρεσιών 
που στηρίζει τη μεταποίηση1α·
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle,Copenhagen Economics, «Making 
EU Trade in Services Work for All», 
Νοέμβριος 2018

Or. en

Τροπολογία 76
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θδ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2005/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, που τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Νοεμβρίου, προκειμένου να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη 
βελτίωση του συστήματος αναγνώρισης 
των προσόντων, εισήγαγε την 
«ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα» 
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για να ελαφρύνει τον διοικητικό φόρτο 
που σχετίζεται με την αναγνώριση·

Or. it

Τροπολογία 77
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή επέλεξε δοκιμαστικά πέντε 
επαγγέλματα (νοσοκόμος, φαρμακοποιός, 
φυσιοθεραπευτής, οδηγός ορειβασίας και 
μεσίτης ακινήτων) για τα οποία εισήχθη 
η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, 
εφόσον τα επιλεγμένα επαγγέλματα 
πληρούσαν τις απαιτήσεις του άρθρου 4α, 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
όσον αφορά δεδομένα σχετικά με την 
τρέχουσα ή δυνητική κινητικότητα, τις 
ρυθμίσεις των κρατών μελών και το 
ενδιαφέρον που εκφράζουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· 

Or. it

Τροπολογία 78
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θστ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει σε άλλα 
επαγγέλματα, όπως η μηχανολογία, να 
εφαρμόσουν το σύστημα αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων που 
προβλέπει η ευρωπαϊκή επαγγελματική 
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ταυτότητα·

Or. it

Τροπολογία 79
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θζ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια 
των κοινών αρχών κατάρτισης εισήχθη 
με την οδηγία 2013/55/ΕΕ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων για να προσφέρει τη 
δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού 
αυτόματης αναγνώρισης σε νέα 
επαγγέλματα, μέσω του «κοινού πλαισίου 
κατάρτισης» που νοείται ως κοινό σύνολο 
ελάχιστων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος 
(άρθρο 49α) και (άρθρο 49β).

Or. it

Τροπολογία 80
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία 
αγορά

Διασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης και 
ποιοτικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά

Or. en

Τροπολογία 81
Adam Bielan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. προτείνει η μεταρρύθμιση της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών να 
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της 
Επιτροπής, μαζί με την Πράσινη 
Συμφωνία και τη στρατηγική 
ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 82
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης 
της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών 
και προσώπων, είναι υψίστης σημασίας 
για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος 
COVID-19· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη 
να άρουν τους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας 
αγοράς το συντομότερο δυνατό·

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση και 
η ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών 
είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 83
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
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ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης που προτάθηκε από την 
Επιτροπή στερείται φιλοδοξίας όσον 
αφορά την κυκλοφορία των υπηρεσιών 
και δεν αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία 
της ως εργαλείου για την οικονομική 
ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 84
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, της προστασίας των 
καταναλωτών και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και της αυστηρής επιβολής 
του κεκτημένου της ΕΕ, είναι υψίστης 
σημασίας για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η 
νόσος COVID-19· προτρέπει όλα τα κράτη 
μέλη να άρουν τους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας 
αγοράς το συντομότερο δυνατό· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν κανόνες για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών, των 
εργαζομένων και των προσώπων εν όψει 
της αξιόπιστης απειλής μελλοντικών 
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πανδημιών·

Or. en

Τροπολογία 85
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει την Επιτροπή να απλοποιήσει 
την εφαρμογή του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να άρουν τους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας 
αγοράς το συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 86
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, 
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
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κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς, 
μόλις αποδειχθεί ότι αυτό είναι δυνατό, 
βάσει αξιολόγησης που θα διενεργηθεί με 
επιδημιολογικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 87
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

1. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία 
μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης ενιαίας 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης και ισότιμης κυκλοφορίας 
υπηρεσιών και προσώπων, είναι υψίστης 
σημασίας για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η 
νόσος COVID-19· προτρέπει όλα τα κράτη 
μέλη να άρουν τους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας 
αγοράς το συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 88
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους δυσανάλογους και αδικαιολόγητους 
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κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της ενιαίας αγοράς το συντομότερο 
δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 89
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς το 
συντομότερο δυνατό·

1. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και 
προσώπων, είναι υψίστης σημασίας για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που 
έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19· 
προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να άρουν 
τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας 
αγοράς το συντομότερο δυνατό·

Or. de

Τροπολογία 90
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με 
ανταγωνιστικές, στρατηγικές και 
ανοικτές διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων, με απώτερο στόχο την 
επίτευξη του δυναμικού των οφελών και 
τη μείωση του κόστους σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων σε διασυνοριακό 
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επίπεδο για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 91
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, 
επιλογές από τους καταναλωτές και 
ευκαιρίες από τους επιχειρηματίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρήσεις και οι 
εργαζόμενοι μπορούν να κυκλοφορούν 
ελεύθερα, να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους και οι καταναλωτές να 
επωφελούνται από την προσφορά 
περισσότερων επιλογών· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εντός της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, 
εξακολουθεί να υπάρχει 
κατακερματισμός, ελλιπής εφαρμογή και 
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ανεπαρκής επιβολή, στοιχεία που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 93
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινωνικό 
ντάμπινγκ και ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την απασχόληση, την ασφάλιση και τους 
φορολογικούς κανόνες, δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στην ποιοτική 
και βιώσιμη ανάπτυξη και στερούν θέσεις 
εργασίας από τους πολίτες, επιλογές από 
τους καταναλωτές και ευκαιρίες από τους 
επιχειρηματίες· αναγνωρίζει ότι, στον 
τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
ρύθμιση δεν συνιστούν αφ’ εαυτών 
εμπόδια στην εμβάθυνση της εσωτερικής 
αγοράς· τονίζει ότι για την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος και την 
προστασία των καταναλωτών ενδέχεται 
να είναι αναγκαίες ρυθμίσεις που 
αφορούν την πρόσβαση σε επαγγέλματα 
και την άσκησή τους1α·
__________________
1a όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη 
στρατηγική για την ενιαία αγορά 
(2015/2354(INI))

Or. en
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Τροπολογία 94
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
φραγμούς που στερούν θέσεις εργασίας 
από τους πολίτες, επιλογές από τους 
καταναλωτές και ευκαιρίες από τους 
επιχειρηματίες και καλεί συνεπώς τα 
κράτη μέλη να μειώσουν τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να 
επιτρέψουν την ηλεκτρονική αίτηση για 
έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
παροχή υπηρεσιών το συντομότερο 
δυνατό·

Or. de

Τροπολογία 95
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές, οι 
καθυστερήσεις όσον αφορά την 
καταχώριση μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών ή η μερική μόνο λειτουργία 
ηλεκτρονικών διαδικασιών και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
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τους επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 96
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών , καθώς και τα 
εμπόδια στην πρόσβαση στα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα συχνά 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
που στερούν θέσεις εργασίας από τους 
πολίτες, επιλογές από τους καταναλωτές 
και ευκαιρίες από τους επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 97
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες·

2. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η γραφειοκρατία, οι 
επαχθείς διοικητικές πρακτικές και οι 
κανονιστικοί περιορισμοί για τους 
παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς που στερούν 
θέσεις εργασίας από τους πολίτες, επιλογές 
από τους καταναλωτές και ευκαιρίες από 
τους επιχειρηματίες και τις ΜΜΕ·
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Or. en

Τροπολογία 98
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. λαμβάνει υπόψη του το γεγονός 
ότι η εναρμόνιση την οποία ενέπνευσε η 
οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων απέβη 
επιτυχής όσον αφορά διάφορα 
επαγγέλματα· διακηρύσσει επίσης ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν 
και να συντονίσουν τους κανόνες που 
διέπουν τις απαιτήσεις εισόδου και 
άσκησης για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 99
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει την αυξανόμενη 
σημασία της «υπηρεσιοποίησης» στον 
μεταποιητικό τομέα και τονίζει ότι οι 
φραγμοί στο εμπόριο υπηρεσιών 
συνιστούν, ολοένα και περισσότερο, 
φραγμούς στη μεταποίηση·

Or. en
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Τροπολογία 100
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η πλήρης 
εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα να 
περιορίσει τους φραγμούς στο εμπόριο 
και να αυξήσει το ενδοενωσιακό εμπόριο 
των επηρεαζόμενων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 101
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι, λόγω των διαφορών 
στην εφαρμογή της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις από τα κράτη 
μέλη, εξακολουθούν να υπάρχουν νομικές 
πολυπλοκότητες και διοικητικά εμπόδια 
για τους υποψηφίους που υποβάλλουν 
προσφορές σε αλλοδαπή αγορά στο 
πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης· προτρέπει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία 
θα προσφέρει σε όλους τους 
προσφέροντες στην ΕΕ δίκαιες και ίσες 
ευκαιρίες για την παροχή υπηρεσιών 
εντός της ενιαίας αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 102
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. σημειώνει ότι οι διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων στα 
κράτη μέλη συχνά δημιουργούν εμπόδια 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό, σε ισότιμη 
βάση, των παρόχων υπηρεσιών από άλλα 
κράτη μέλη, ιδίως των ΜΜΕ· τονίζει την 
ανάγκη πλαισίωσης αυτών των 
διαδικασιών με τρόπο που να διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση όλων των πιθανών 
υποψηφίων στην πράξη, ώστε να 
αποφεύγεται κάθε μορφή άμεσης ή 
έμμεσης διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 103
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα 
αδικαιολόγητα εμπόδια στην ενιαία 
ψηφιακή αγορά, για παράδειγμα, 
τακτοποίηση του κόστους των 
διασυνοριακών διαφορών, περιορισμοί 
για τους προμηθευτές όσον αφορά τις 
διασυνοριακές πωλήσεις, ζητήματα που 
σχετίζονται με την παράδοση, 
φορολογικοί κανόνες, περιορισμένη 
διασυνοριακή πρόσβαση σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τις οικείες κανονιστικές 
απαιτήσεις, περίπλοκες διοικητικές 
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διαδικασίες, καθώς και να διασφαλιστεί 
ότι δεν δημιουργούνται νέα εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 104
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό, να εμβαθύνει την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό, να εμβαθύνει την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους·

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες περιόρισε επιτυχώς τον 
κατακερματισμό σε όλα τα κράτη μέλη, 
προώθησε την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς, βελτίωσε την ποιότητα των 
υπηρεσιών και βοηθά τόσο τις 
επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 106
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό, να εμβαθύνει την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους·

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 
να εμβαθύνει την ολοκλήρωση και την 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με βάση τη 
διαφάνεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό, 
και να βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο 
και τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους, και να 
συμβάλουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 107
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi, 
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό, να εμβαθύνει την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους·

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες επιδιώκει να περιορίσει τον 
κατακερματισμό, να εμβαθύνει την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να 
βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 
τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους· παρατηρεί, 
ωστόσο, ότι από τη θέση της σε ισχύ, 
προκάλεσε ανασφάλεια δικαίου όσον 
αφορά το πεδίο εφαρμογής της, 
αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις σε 
σημαντικούς τομείς παραγωγής όπως οι 
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παραθαλάσσιες επιχειρήσεις και το 
πλανόδιο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 108
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών 
που συνδέονται με επαναστατικές ή 
αναδυόμενες τεχνολογίες, απαιτούν την 
κατάλληλη κλίμακα αγοράς και τις 
κατάλληλες ευκαιρίες για τη 
δικαιολόγηση των επενδύσεων και τη 
στήριξη της ανάπτυξης των εταιρειών· 
θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση της 
εσωτερικής αγοράς δεν στηρίζει πλήρως 
τις επενδύσεις αυτού του είδους· 
υπενθυμίζει ότι πολλές καινοτόμες ή 
επεκτεινόμενες επιχειρήσεις επιδιώκουν 
να εδραιώσουν την παρουσία τους εκτός 
Ευρώπης μόλις επιτύχουν συγκεκριμένο 
μέγεθος· πιστεύει ότι, προκειμένου οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες να διατηρήσουν την 
έδρα τους και να εξακολουθήσουν να 
δραστηριοποιούνται σε σημαντικό βαθμό 
στην Ευρώπη, απαιτείται υλοποίηση της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών· και ότι η 
κατακερματισμένη εσωτερική αγορά 
προσφέρει αυτές τις δυνατότητες σε 
περιορισμένο βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 109
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτρέπει την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, ιδίως τις διατάξεις του 
τμήματος 1 του κεφαλαίου III· 
επισημαίνει ότι η εφαρμογή αυτών των 
διατάξεων δημιούργησε αβεβαιότητα σε 
πολλά κράτη μέλη, κυρίως στους τομείς 
των παραθαλάσσιων επιχειρήσεων και 
του πλανόδιου εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 110
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σημαντικοί τομείς 
δραστηριοτήτων εξακολουθούν να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα 
να υπονομεύεται η συνοχή του νομικού 
πλαισίου της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 111
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Pascal Arimont, Andrey 
Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι, όπως έχει 
αποφανθεί το Δικαστήριο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διασυνοριακές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· 
επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, βάσει του 
άρθρου 114 της ΣΛΕΕ που προβλέπει την 
έκδοση μέτρων σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που έχουν ως 
αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια 
στην παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, σε 
αντιπαραβολή με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορά τις διατάξεις της Συνθήκης 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη 
άρσης αυτών των πρόσθετων εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 112
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. προειδοποιεί ότι χωρίς περαιτέρω 
μεταρρύθμιση των υπηρεσιών, ενδέχεται 
να τεθεί σε κίνδυνο η επαναφορά της 
παραγωγής στην ΕΕ και οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν 
σταθερή βάση ώστε να είναι 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 113
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· 
επισημαίνει ότι η αυτόματη αμοιβαία 
αναγνώριση τίτλων σπουδών, προσόντων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών θα είχε επίσης θετικό 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών· επικροτεί εν προκειμένω ότι 
τα κράτη μέλη θέλουν να προωθήσουν 
την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των 
τίτλων καθώς και των αποτελεσμάτων 
των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό· 
καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη, να 
επεκτείνουν την αυτόματη αμοιβαία 
αναγνώριση σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και να βελτιώσουν ή να 
εισαγάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες 
το συντομότερο δυνατόν· ζητεί επίσης να 
προωθηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων και να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή του σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε 
να γίνει ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο 
αναγνώρισης·

Or. de

Τροπολογία 114
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι όσον αφορά τον τομέα 
των επαγγελματικών υπηρεσιών, οι 
περιορισμοί και οι ρυθμίσεις για τη 
διαφύλαξη της παροχής υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των αποκλινουσών 
παραδόσεων των κρατών μελών, δεν 
συνιστούν αφ’ εαυτών βάρος στη 
λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 115
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· 
επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής σχετικά με τους 
αδικαιολόγητους περιορισμούς όσον 
αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και 
θεωρεί ότι η πολιτική για τις παραβάσεις 
θα πρέπει να παραμείνει ενεργή, στο ίδιο 
επίπεδο εγρήγορσης, για τις περιπτώσεις 
στις οποίες τα κράτη μέλη δεν 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν 
εφαρμόζουν τις συστάσεις της Επιτροπής 
για αυτά τα ζητήματα·
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Or. en

Τροπολογία 116
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας·

Or. en

Τροπολογία 117
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων βασίζονται στην αμοιβαία 
αναγνώριση για να προωθήσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες, η οδηγία σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντωνκαι η οδηγία για την 
απόσπαση εργαζομένων βασίζονται στην 
αμοιβαία αναγνώριση για να προωθήσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 118
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αντιδρά στον 
αθέμιτο ανταγωνισμό, τόσο εντός όσο και 
εκτός διαδικτύου, ο οποίος επηρεάζει 
ορισμένους τομείς που ρυθμίζονται από 
την οδηγία σχετικά με την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων· επισημαίνει 
ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
υψηλότερα πρότυπα από άλλα και ότι η 
εφαρμογή της οδηγίας δεν δημιουργεί 
ισότιμους όρους σε τομείς όπως οι 
παραθαλάσσιες επιχειρήσεις και το 
πλανόδιο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 119
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
επικαιροποιημένες κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, με στόχο να ενισχύσει την 
επιβολή της και την εναρμόνιση σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 120
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά 
τους· τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι 
εδαφικοί περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

5. τονίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
θεμιτώς, σύμφωνα με το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επικαλεστούν 
λόγους δημοσίου συμφέροντος για να 
περιορίσουν τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, 
ότι αυτό αφορά λόγους όπως, μεταξύ 
άλλων, η προστασία των καταναλωτών, 
του περιβάλλοντος και των στόχων της 
κοινωνικής πολιτικής και, συνεπώς, τα 
μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
περιοριστικά όσον αφορά τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, τα 
οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα 
δημιουργούσαν πρόσθετη ανασφάλεια 
δικαίου· υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
χώρας προορισμού σέβεται τους τοπικούς 
κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων του δικαίου της απασχόλησης 
και αυτών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις· επαναλαμβάνει ότι 
τα νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα μπορεί να είναι απαραίτητα 
για την προστασία των καταναλωτών, 
του δημοσίου συμφέροντος και το κράτος 
δικαίου· αναγνωρίζει ότι ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τη διασυνοριακή 
εγκατάσταση για την παροχή υπηρεσιών, 
όπως οι εδαφικοί περιορισμοί και η 
εξέταση των οικονομικών αναγκών πρέπει 
να βασίζονται σε λόγους δημοσίου 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 121
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
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κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά 
τους· τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι 
εδαφικοί περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

μπορούν να επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος για την 
προστασία της εγχώριας αγοράς τους· 
τονίζει ότι τυχόν μελλοντική αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα πρέπει 
να διευρύνει αυτή την πρόβλεψη καθώς 
και άλλες παρεκκλίσεις και περιορισμούς 
που προβλέπονται στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να εισαγάγει 
την αρχή της χώρας προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 122
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν θεμιτώς να επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους·

Or. fr

Τροπολογία 123
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται χωρίς 
δικαιολόγηση λόγους δημοσίου 
συμφέροντος για να στεγανοποιήσουν την 
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τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

εγχώρια αγορά τους· τονίζει ότι απαιτήσεις 
όπως οι εδαφικοί περιορισμοί, οι 
υποχρεωτικές γλωσσικές απαιτήσεις και 
η εξέταση των οικονομικών αναγκών 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 124
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες 
τα κράτη μέλη επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. de

Τροπολογία 125
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 



PE653.761v01-00 66/147 AM\1207103EL.docx

EL

οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους και δυσανάλογους 
φραγμούς στη διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 126
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στις 
διασυνοριακές συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 127
Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη συχνά επικαλούνται λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να 
στεγανοποιήσουν την εγχώρια αγορά τους· 
τονίζει ότι απαιτήσεις όπως οι εδαφικοί 
περιορισμοί και η εξέταση των 
οικονομικών αναγκών δημιουργούν 
φραγμούς στη διασυνοριακή εγκατάσταση·
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Or. en

Τροπολογία 128
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την κατοχύρωση 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΚΥΚΩ), 
μέσα σε ένα πλαίσιο καθολικής 
πρόσβασης, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικής προσιτότητας και σαφών 
κανόνων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει 
πρωτοβουλίες, κάνοντας χρήση όλων των 
διαθέσιμων επιλογών, με βάση και 
σύμφωνα με το άρθρο 14 και το 
πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι 
ΥΓΟΣ και οι ΚΥΚΩ μπορούν να 
εκτελούνται σε κατάλληλο επίπεδο, 
τηρουμένης της αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 129
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εγκρίνει εποικοδομητικό 
διάλογο με τα κράτη μέλη, προκειμένου 
να επιλύσει και να ξεπεράσει τις 



PE653.761v01-00 68/147 AM\1207103EL.docx

EL

αμφιλεγόμενες περιπτώσεις εφαρμογής 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες μέσω 
προσεκτικής αξιολόγησης των νομικών 
λόγων που παρέχονται από τα κράτη και 
σχετίζονται με στην εθνική νομοθεσία 
χωρίς να θίγουν την πλήρη υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών, όπως η 
δυνατότητα διαμόρφωσης συμβάσεων 
παραχώρησης παραθαλάσσιων 
εκτάσεων, όπως παραχωρήσεις αγαθών 
και όχι υπηρεσιών· 

Or. it

Τροπολογία 130
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αποθαρρύνει την επίκληση της 
COVID-19 ως δικαιολογητικού λόγου για 
την εισαγωγή μέτρων προστατευτισμού 
για δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί, 
εκτός αν τα μέτρα αυτά δικαιολογούνται 
δεόντως· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξακολουθήσει να επαγρυπνεί όσον αφορά 
την κατάχρηση αυτού του 
δικαιολογητικού λόγου· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των εθνικών εξουσιών έκτακτης 
ανάγκης υπόκειται σε έλεγχο, ωστόσο η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
παρακολουθεί την κατάσταση σε όλα τα 
κράτη μέλη, ακόμα και αν οι άμεσοι 
κίνδυνοι που συνεπάγεται η νόσος 
COVID-19 τεθούν υπό έλεγχο 

Or. en

Τροπολογία 131
Marion Walsmann, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι ένας αναλογικός και 
χωρίς διακρίσεις σχεδιασμός 
επαγγελματικών κανονισμών είναι 
απαραίτητος προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
διατήρησης της ποιότητας στην παροχή 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ 
και, συνεπώς, της υψηλής προστασίας 
των καταναλωτών και, αφετέρου, της 
πρόσβασης στην αγορά για τους 
διασυνοριακούς παρόχους υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 132
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη ενίοτε 
χρησιμοποιούν την έννοια των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας μη οικονομικού 
χαρακτήρα για να εξαιρέσουν ολόκληρους 
τομείς από το πεδίο εφαρμογής των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς, ακόμα 
και αν αυτό δεν επιβάλλεται από το γενικό 
συμφέρον που ισχυρίζονται ότι επιθυμούν 
να προστατεύσουν· τονίζει την ανάγκη 
ορισμού του όρου στο πλαίσιο της 
παράγωγης νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να 
αποφευχθεί ο εθνικός κατακερματισμός 
και οι διαφορετικές ερμηνείες 

Or. en
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Τροπολογία 133
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η ακεραιότητα και η 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
απρόσκοπτη λειτουργία της τελωνειακής 
ένωσης· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να διασφαλίσει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι 
σε ολόκληρη την ΕΕ ακολουθούν τα ίδια 
πρότυπα, μέσω ενός άμεσου ενιαίου 
μηχανισμού τελωνειακού ελέγχου, σε 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε 
πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας 

Or. en

Τροπολογία 134
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει το ειδικό καθεστώς 
στο οποίο υπάγονται τα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο πλαίσιο 
της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά και τον ρόλο που 
διαδραματίζουν στην προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος· τονίζει ότι το 
ειδικό αυτό καθεστώς δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με τρόπο που να 
συνεπάγεται τη διατήρηση εθνικών 
μονοπωλίων στην παροχή υπηρεσιών με 
αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
ενιαίας αγοράς 

Or. en
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Τροπολογία 135
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο·

6. υπενθυμίζει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για μια αναθεωρημένη 
διαδικασία κοινοποίησης των υπηρεσιών 
θα μπορούσε να υπονομεύσει το δικαίωμα 
των δημοσίων αρχών να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις για την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και θα μπορούσε 
να θέσει υπερβολικούς περιορισμούς στη 
δημοκρατική κανονιστική διαδικασία· 
επισημαίνει ότι η πρόταση δεν κατέστη 
δυνατό να εγκριθεί λόγω έλλειψης 
συμφωνίας στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 136
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο·

6. υπενθυμίζει τη θέση της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών σχετικά με την προταθείσα 
διαδικασία κοινοποίησης· είναι 
πεπεισμένο ότι η πρόταση αυτή αποτελεί 
ένα δίκαιο σημείο εκκίνησης όσον αφορά 
τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για 
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διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της 
υποχρέωσης κοινοποίησης, που αφορά 
επίσης τη διαχείριση του πολεοδομικού 
σχεδιασμού και την κοινοποίησή του 
στην Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι η 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
νομοθεσία· τονίζει ότι οι τριμερείς 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία 
για την κοινοποίηση των υπηρεσιών θα 
πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου, το 
συντομότερο δυνατόν, ώστε να επιλυθούν 
αυτά τα εκκρεμή ζητήματα και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση 
δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί λόγω 
έλλειψης συμφωνίας στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 137
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο·

6. εκτιμά ότι η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών προβλέπει διαδικασία 
αναφορών η οποία αντίκειται καταφανώς 
στην αρχή της επικουρικότητας· θεωρεί 
ότι η Επιτροπή υπερβαίνει τα καθήκοντά 
της· καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τη 
συγκεκριμένη πρόταση λόγω της 
αντίθετης γνώμης του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 138
Morten Løkkegaard



AM\1207103EL.docx 73/147 PE653.761v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο·

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών, στόχος της οποίας είναι 
να αποφεύγεται η εισαγωγή νέων 
κανονιστικών φραγμών, με την εφαρμογή 
μιας προσέγγισης σύμπραξης μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση 
δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί λόγω 
έλλειψης συμφωνίας στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 139
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο·

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η 
μελλοντική συμβιβαστική λύση δεν θα 
πρέπει να αποδυναμώνει κανόνες που 
είναι ήδη σε ισχύ αλλά να βελτιώνει τον 
τρόπο λειτουργίας αυτών των κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 140
Arba Kokalari
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο·

6. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πρότασης της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη διαδικασία κοινοποίησης 
των υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η πρόταση δεν κατέστη δυνατό να 
εγκριθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο 
Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν νέες 
προσπάθειες ώστε η διαδικασία 
κοινοποίησης των υπηρεσιών να εγκριθεί 
επειγόντως·

Or. en

Τροπολογία 141
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 142
Martin Schirdewan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Adriana Maldonado 
López, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών απέρριψε την πρόταση για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών· αναγνωρίζει ότι τα 
εμπόδια αυτά είναι δαπανηρά για τους 
παρόχους υπηρεσιών και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την 
κατάσταση 

Or. en
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Τροπολογία 144
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

7. εκτιμά ότι o σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών δεν ευσταθεί διότι, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
διοικητικών εμποδίων, καταλήγει να 
δημιουργεί νέες διοικητικές επιβαρύνσεις· 
υποστηρίζει, επιπλέον, ότι η πρόταση της 
Επιτροπής αποσκοπεί έμμεσα στην 
επαναφορά της αρχής της εφαρμογής του 
κανονιστικού πλαισίου του κράτους 
μέλους εγκατάστασης του παρόχου· 
επικροτεί την απόρριψη της εν λόγω 
πρότασης από το Κοινοβούλιο· καλεί την 
Επιτροπή αποσύρει οριστικά την 
πρότασή της·

Or. fr

Τροπολογία 145
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται για τις 
περιπτώσεις δευτερεύουσας 
εγκατάστασης· υπογραμμίζει ότι εμπόδια 
όπως η έλλειψη νομικής σαφήνειας και 
ασφάλειας δικαίου, καθώς και η έλλειψη 
αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δαπανηρά 
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ενιαία αγορά· για τους παρόχους υπηρεσιών και 
εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό 
αντικίνητρο για τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 146
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών, 
ιδίως τις ΜΜΕ με περιορισμένο 
χρηματοοικονομικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 147
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 

7. υπογραμμίζει ότι τα διοικητικά 
εμπόδια είναι δαπανηρά για τους παρόχους 
υπηρεσιών και εξακολουθούν να 
αποτελούν σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
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που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

ενιαία αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν πρότεινε νέες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση 
αυτού του ζητήματος στο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα·

Or. en

Τροπολογία 148
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό αντικίνητρο για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

7. σημειώνει ότι σκοπός της 
νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
κάρτας υπηρεσιών ήταν να 
αντιμετωπιστούν τα διοικητικά εμπόδια 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια αυτά είναι 
δαπανηρά για τους παρόχους υπηρεσιών 
και τους καταναλωτές και εξακολουθούν 
να αποτελούν σημαντικό αντικίνητρο για 
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 149
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. προτρέπει την Επιτροπή να 
καθορίσει τη διάρθρωση και τον τρόπο 
λειτουργίας της νεοσυσταθείσας ειδικής 
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ομάδας για την επιβολή των κανόνων της 
ενιαίας αγοράς (SMET), 
συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής της 
διάστασης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η 
ειδική ομάδα να είναι σε θέση να παρέχει 
λύσεις και όχι μόνο να συζητά απλώς 
διάφορα προβλήματα· πιστεύει ότι το 
είδος των υφιστάμενων ζητημάτων είναι 
ευρέως γνωστό αλλά ότι η πραγματική 
αξία της προσφοράς της ειδικής ομάδας 
έγκειται στην εξασφάλιση της συνέπειας 
στην εφαρμογή όλων των στρατηγικών 
της ενιαίας αγοράς και η ανταλλαγή 
δεδομένων και μετρήσεων σχετικά με την 
επίτευξη στόχων·

Or. en

Τροπολογία 150
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. πιστεύει ότι η SMET θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια ανοικτή και διαφανή 
βάση δεδομένων στην οποία θα 
συγκεντρώνονται ειδικοί εθνικοί μη 
δασμολογικοί φραγμοί και οι διαδικασίες 
επί παραβάσει που βρίσκονται σε εξέλιξη· 
πιστεύει ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα πρέπει 
να επιτρέπει τις ανώνυμες συνεισφορές 
ώστε να παρέχεται προστασία σε όσους 
διατυπώνουν ανησυχίες·

Or. en

Τροπολογία 151
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συγκροτήσουν μία ομάδα 
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη με 
ειδίκευση στους μη δασμολογικούς 
φραγμούς στην ενιαία αγορά, η οποία θα 
υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
στο πλαίσιο της ανάλυσης υποθέσεων που 
περιέρχονται σε γνώση της Επιτροπής· 
θεωρεί ότι η ομάδα αυτή θα πρέπει να 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες της 
SMET και μπορεί να προσφέρει ένα 
φόρουμ για τη διεξαγωγή διεξοδικών 
συζητήσεων σχετικά με διατάξεις ή 
πρακτικές που συνιστούν πραγματικούς 
φραγμούς για τις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 152
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές 
απαιτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και 
να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, Monika Beňová, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές 
απαιτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τους εργαζομένους, για την 
αποφυγή του ανταγωνισμού που 
βασίζεται σε χαμηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, κοινωνικό ντάμπινγκ και 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση του υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον 
τρόπο με τον οποίο ένα ευρωπαϊκό 
μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 
και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Κοινωνικής 
Ασφάλισης θα μπορούσαν να συμβάλουν, 
με τη θέσπισή τους, στο να καταστεί 
δυνατός ο έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, 
του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων από τις 
αρχές επιθεώρησης εργασίας, και στην 
καλύτερη καταπολέμηση των πρακτικών 
εξαπάτησης στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 154
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
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ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές απαιτήσεις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

ισχύουσας νομοθεσίας, να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τυχόν νέους νόμους και 
προτάσεις νόμων, νέες κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που καθορίζουν 
απαιτήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 6 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, μαζί με τους λόγους εισαγωγής 
αυτών των απαιτήσεων, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές απαιτήσεις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 155
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές απαιτήσεις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές απαιτήσεις 
και να επιτρέπουν μια απλή ηλεκτρονική 
αίτηση για έγγραφα που είναι απαραίτητα 
για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 156
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές απαιτήσεις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές απαιτήσεις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι η 
αυξημένη διασυνοριακή κινητικότητα 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
υλοποίησης της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης, καθώς και με την 
εναρμόνιση των κανόνων σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 157
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και τις περιττές 
απαιτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και να 
αποφεύγουν τις αδικαιολόγητες 
απαιτήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 158
Jordi Cañas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρία 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά εμπόδια εξ αιτίας των οποίων 
είναι δύσκολο ή αδύνατο να επωφεληθούν 
πλήρως από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, την 
ευρωπαϊκή πράξη για την 
προσβασιμότητα, ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους 
πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί 
η διαθεσιμότητα προσβάσιμων 
υπηρεσιών, καθώς και η καταλληλότητα 
των συνθηκών υπό τις οποίες παρέχονται 
οι υπηρεσίες· υπογραμμίζει την 
πρωταρχική σημασία της επίτευξης μιας 
πλήρως προσβάσιμης ενιαίας αγοράς που 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και την 
οικονομική και κοινωνική ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 159
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
διαρθρωτική στήριξη και καθοδήγηση 
στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο 
διενέργειας εκ των προτέρων 
αξιολογήσεων της αναλογικότητας των 
νέων εθνικών ρυθμίσεων για τις 
υπηρεσίες σύμφωνα με την οδηγία για τον 
έλεγχο αναλογικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 160
Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί να εξαιρεθούν οι κρατικές 
επιχειρήσεις των κρατών μελών που 
εμποδίζουν ή παρακωλύουν 
αδικαιολόγητα τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών από την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 161
Jean-Lin Lacapelle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
υποστήριξη της επιβολής των υφιστάμενων 
κανόνων και να ασκούν τις εξουσίες 
ελέγχου που διαθέτουν έναντι των εθνικών 
αρχών·

9. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
υποστήριξη της επιβολής των υφιστάμενων 
κανόνων και να ασκούν τις εξουσίες 
ελέγχου που διαθέτουν έναντι των εθνικών 
αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την 
ικανοποίησή του για τη σημαντική 
προσφυγή στη διαδικασία αιτιολογημένης 
γνώμης από διάφορα εθνικά κοινοβούλια 
με την ευκαιρία της πρότασης για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας υπηρεσιών 
και της πρότασης σχετικά με τη 
διαδικασία κοινοποίησης, ώστε να 
διορθωθούν οι σχετικές ελλείψεις·

Or. fr



PE653.761v01-00 86/147 AM\1207103EL.docx

EL

Τροπολογία 162
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
υποστήριξη της επιβολής των υφιστάμενων 
κανόνων και να ασκούν τις εξουσίες 
ελέγχου που διαθέτουν έναντι των εθνικών 
αρχών·

9. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
υποστήριξη της αποτελεσματικής 
επιβολής των υφιστάμενων κανόνων και 
να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που 
διαθέτουν έναντι των εθνικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 163
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών·

10. προτρέπει τους κοινωνικούς 
εταίρους να συμβάλουν στην ενθάρρυνση 
των κυβερνήσεων να διασφαλίσουν τη 
συμμετοχή τους στη θέσπιση της 
επικείμενης νομοθεσίας στον ευρωπαϊκό 
τομέα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 164
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών·

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να 
προωθούν μια δίκαιη ενιαία αγορά 
υπηρεσιών, που βασίζεται σε κανόνες, με 
υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα, ποιοτικές υπηρεσίες και θεμιτό 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 165
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών·

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών και να ενισχύσουν τόσο τη 
τομεακή όσο και τη διατομεακή 
διαλειτουργικότητα σε τομείς όπως το 
περιβάλλον, οι μεταφορές και η υγεία, 
προς την κατεύθυνση διασυνδεδεμένων 
διασυνοριακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 166
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών·

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών· καταδικάζει τις διοικητικές 
προσπάθειες που στοχεύουν στην 
τιμώρηση των επιχειρηματιών που 
έρχονται αντιμέτωποι με 
αδικαιολόγητους φραγμούς·

Or. en

Τροπολογία 167
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών·

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν 
να διαδραματίζουν τον αναντικατάστατο 
ρόλο τους στην ενθάρρυνση των 
κυβερνήσεων να αναζωογονήσουν τον 
ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 168
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 

10. προτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και 
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τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να 
αναζωογονήσουν τον ευρωπαϊκό τομέα 
υπηρεσιών·

τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν 
στην ενθάρρυνση και στη στήριξη των 
κυβερνήσεων να αναζωογονήσουν τον 
ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 169
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andreas 
Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της επιβολής της κείμενης 
νομοθεσίας

Διασφάλιση της αποτελεσματικής 
επιβολής της κείμενης νομοθεσίας

Or. en

Τροπολογία 170
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται 
στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, εφόσον εφαρμόζεται 
επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τα εθνικά 
δικαστήρια και την Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
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Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, εφόσον εφαρμόζεται 
επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια 
και την Επιτροπή·

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, όταν τηρείται η 
ισορροπία μεταξύ της οικονομίας της 
αγοράς και της κοινωνικής ολοκλήρωσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της ΣΕΕ, εφόσον εφαρμόζεται 
επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια 
και την Επιτροπή, και οι επιχειρήσεις 
συμμορφώνονται με τους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς·

Or. en

Τροπολογία 172
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, εφόσον εφαρμόζεται 
επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια 
και την Επιτροπή·

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, υπό την προϋπόθεση 
της τήρησης υψηλών προτύπων 
προστασίας για το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές και τους εργαζομένους, 
εφόσον εφαρμόζεται επαρκώς και ενεργά 
από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
τα εθνικά δικαστήρια και την Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 173
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, εφόσον εφαρμόζεται 
επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια 
και την Επιτροπή·

11. σημειώνει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη, εφόσον εφαρμόζεται 
επαρκώς και ενεργά από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια 
και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 174
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι, όσον αφορά τη φυσική 
παροχή υπηρεσιών σε περιόδους κρίσης, 
το κλείσιμο των συνόρων πρέπει να 
πραγματοποιείται με προσοχή, βάσει 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών και με επείγουσες 
προσπάθειες για τη μείωση του χρόνου 
αναμονής στα σύνορα· υπογραμμίζει ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
συντονίζουν τη θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών διατάξεων για τις 
μεταφορές, με στόχο την άρση των 
ελέγχων στα σύνορα και των 
κανονιστικών μέτρων το συντομότερο 
δυνατό· τονίζει ότι, κατά την άρση των 
εθνικών περιοριστικών κανόνων, η 
προσοχή πρέπει να στρέφεται αμέσως 
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στην άρση των ελέγχων στα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 175
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτρέπει την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των υφιστάμενων μέσων στην 
ενιαία αγορά υπηρεσιών, ιδίως για την 
αμοιβαία αναγνώριση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων· 
υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα 
χρησιμοποιείται μόνο για πέντε 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
και δεν αξιοποιούνται πλήρως οι 
δυνατότητές της, και καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να εντείνει τη χρήση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
και να επισπεύσει την επέκταση της 
χρήσης της και στα υπόλοιπα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 176
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 

διαγράφεται
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την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα 
στα μέτρα για την επιβολή της 
νομοθεσίας και να περιορίσει τους 
φραγμούς σε τομείς που έχουν σημαντικό 
οικονομικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 177
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα 
στα μέτρα για την επιβολή της 
νομοθεσίας και να περιορίσει τους 
φραγμούς σε τομείς που έχουν σημαντικό 
οικονομικό αντίκτυπο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα 
στα μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας 
και να περιορίσει τους φραγμούς σε τομείς 

12. επισημαίνει ότι, για διάφορους 
λόγους, μεταξύ των οποίων η δομή της 
αγοράς, οι ελλιπείς γνώσεις των 
επιχειρήσεων που ασκούν διασυνοριακές 
δραστηριότητες σχετικά με τους 
ευρωπαϊκούς ή τους εθνικούς κανόνες, η 
γλώσσα ή ο πολιτισμός, η ανεπαρκής 
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που έχουν σημαντικό οικονομικό 
αντίκτυπο·

εφαρμογή μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους 
καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συμμετάσχει πιο ενεργά στα μέτρα για την 
επιβολή της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
και με την έγκαιρη διεξαγωγή 
διαδικασιών επί παραβάσει, και να 
περιορίσει τους φραγμούς σε τομείς που 
έχουν αντίκτυπο στην αύξηση της 
απασχόλησης με δίκαιους μισθούς και 
δίκαιες συνθήκες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 179
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα 
μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας και 
να περιορίσει τους φραγμούς σε τομείς που 
έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο·

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα 
μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας και 
να περιορίσει τους φραγμούς σε τομείς που 
έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο· 
καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει ταχείες 
αποφάσεις σχετικά με καταγγελίες ώστε 
να διασφαλιστεί, από τη σκοπιά του 
τελικού χρήστη, η άμεση διεκπεραίωση 
και η αποτελεσματική διευθέτηση των 
σχετικών ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 180
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα 
μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας και 
να περιορίσει τους φραγμούς σε τομείς που 
έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο·

12. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι καταναλωτές σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουν το τίμημα 
της ανεπαρκούς εφαρμογής· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα 
μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας και 
να περιορίσει τους αδικαιολόγητους 
φραγμούς σε τομείς που έχουν σημαντικό 
οικονομικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 181
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά 
τρόπο που βλάπτει την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της·

13. επισημαίνει ότι συχνά τα κράτη 
μέλη επικαλούνται επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος για να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών, ένδειξη ότι η 
τελευταία δεν είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των πολιτών και των κρατών· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
αυτή την αντίφαση και να δώσει την 
απαιτούμενη συνέχεια στο θέμα, 
καταργώντας πρωτίστως τη νομοθεσία 
που δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη·

Or. fr

Τροπολογία 182
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά 
τρόπο που βλάπτει την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της·

13. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
ζητήματα δημοσίου συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 183
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά 
τρόπο που βλάπτει την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή της·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή της·

Or. de

Τροπολογία 184
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 

13. επισημαίνει ότι οι επιτακτικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 
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λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά 
τρόπο που βλάπτει την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό 
δίκαιο και την εφαρμογή της·

επικαλούνται τα κράτη μέλη συχνά 
δικαιολογούν διατάξεις με τις οποίες 
περιορίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες ή 
η παροχή υπηρεσιών, εφόσον οι διατάξεις 
αυτές είναι αναλογικές, όπως έχει 
επιβεβαιωθεί σε πολλές αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
επισημαίνει ότι πολλές περιπτώσεις 
επιτακτικών λόγων δημοσίου 
συμφέροντος στηρίζονται στο ζήτημα της 
ποιότητας και της προστασίας των 
καταναλωτών, και οι δικαιολογημένες 
εξαιρέσεις δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι 
αναλογικές, κατάλληλες και πρόσφορες· 
ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά 
της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της και να διενεργεί, από κοινού 
με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, διαφανείς και συμμετοχικές 
αξιολογήσεις που θα πρέπει να βασίζονται 
όχι μόνο σε ποσοτικά αλλά και σε 
ποιοτικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 185
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά 
τρόπο που βλάπτει την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό 

13. υποστηρίζει την άποψη ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επικαλούνται 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος μόνον εφόσον είναι θεμιτό· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών, καθώς και την ποιότητα, 
όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας 
στο εθνικό δίκαιο, την εφαρμογή και την 
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δίκαιο και την εφαρμογή της· επιβολή της·

Or. en

Τροπολογία 186
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο 
που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά 
της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της·

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο 
που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 187
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο 
που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά 
της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της·

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο 
που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά 
της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της· υπενθυμίζει τον σημαντικό 
ρόλο της νεοσυσταθείσας ειδικής ομάδας 
για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς ως μέσου για την αντιμετώπιση 
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αυτών των ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 188
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο 
που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά 
της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της·

13. επισημαίνει ότι πολύ συχνά τα 
κράτη μέλη επικαλούνται επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο 
που βλάπτει την ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά 
της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της, μεταξύ άλλων και με την 
εκπόνηση ετήσιας έκθεσης που θα 
περιλαμβάνει αυτά τα ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 189
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι η ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ 
συνδέεται με την επίσημη αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων από το 
κράτος μέλος υποδοχής· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ισχύουσα 
νομοθεσία που αφορά τα επαγγελματικά 
προσόντα και ιδίως τις διατάξεις που 
σχετίζονται με τα νομοθετικά 
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κατοχυρωμένα επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 190
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Andreas 
Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι είκοσι κράτη μέλη επέδειξαν 
καθυστέρηση όσον αφορά τη μεταφορά 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο εθνικό 
δίκαιο· υπενθυμίζει, ιδίως, ότι η εμβέλεια 
ορισμένων μέσων, όπως τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης, εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη και ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν ενημερώνονται επαρκώς 
σχετικά με όλες τις δυνατότητες που 
παρέχει η οδηγία για τις υπηρεσίες και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να 
ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
μέσω, μεταξύ άλλων, διαδικτυακής 
διαφήμισης, σχετικά με τις δυνατότητες 
που προβλέπει η οδηγία, και ιδίως τον 
μηχανισμό των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 191
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. τονίζει ότι η εγκαθίδρυση μιας 
δυναμικής αγοράς για τη διασυνοριακή 
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παροχή υπηρεσιών στην Ένωση αποτελεί 
βασική συνιστώσα της μελλοντικής 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η 
νομοθετική δέσμη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες να αντιμετωπίζει τους 
εναπομείναντες φραγμούς στη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, ώστε 
να ενθαρρύνονται οι επιχειρηματίες να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω 
διαδικτύου σε καταναλωτές σε άλλες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 192
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την 
πλήρη τήρηση των υφιστάμενων 
κανόνων· ζητεί να εφαρμόζονται ταχείες 
διαδικασίες επί παραβάσει όταν 
διαπιστώνονται σημαντικές παραβιάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την 
πλήρη τήρηση των υφιστάμενων 
κανόνων· ζητεί να εφαρμόζονται ταχείες 
διαδικασίες επί παραβάσει όταν 
διαπιστώνονται σημαντικές παραβιάσεις 
της σχετικής νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 194
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
σημαντικές παραβιάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να διενεργηθεί αξιολόγηση των 
μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών και να εφαρμόζονται 
διαδικασίες επί παραβάσει όταν 
διαπιστώνονται παραβιάσεις της 
νομοθεσίας και οι άλλες προσεγγίσεις 
αποδεικνύονται αναποτελεσματικές·

Or. en

Τροπολογία 195
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
σημαντικές παραβιάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 196
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
σημαντικές παραβιάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας οι 
οποίες προσκρούουν στην εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 197
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
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διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
σημαντικές παραβιάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας·

διάθεσή της για να εξασφαλίσει την πλήρη 
τήρηση των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες επί 
παραβάσει όταν διαπιστώνονται 
σημαντικές παραβιάσεις των σχετικών 
κανόνων και όταν εισάγονται 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 198
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν 
εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε ορισμένους 
τομείς παραγωγής οι οποίοι δεν τηρούν 
τους προβλεπόμενους κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 199
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη διαδικασιών και 
ελέγχων που σχετίζονται με τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

15. ζητεί αποτελεσματικό συντονισμό 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών με στόχο τον 
αποτελεσματικό εντοπισμό καταχρήσεων 
και εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι σε 
πολλά κράτη μέλη οι τομεακοί κοινωνικοί 
εταίροι έχουν αναλάβει κοινές 
πρωτοβουλίες και δράσεις για τη 
βελτίωση της επιβολής της ισχύουσας 
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νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι οι τομεακοί 
κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν ειδικές 
εσωτερικές γνώσεις και πείρα και είναι σε 
θέση να προσδιορίζουν ποιες δράσεις και 
μέτρα επιβολής χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, 
της απάτης στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης, της κατάχρησης και της 
καταστρατήγησης, με ταυτόχρονη 
προώθηση της πραγματικής 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 200
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη διαδικασιών και 
ελέγχων που σχετίζονται με τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

15. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό και οικονομικά 
αποδοτικό συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη 
διαδικασιών και ελέγχων που σχετίζονται 
με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 201
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει 
δράση κατά των αποκαλούμενων 
εικονικών εταιρειών, των οποίων η 
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σύσταση είναι τεχνητή και αποσκοπεί 
στην καταστρατήγηση της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας στη χώρα υποδοχής, και 
συνιστά, ταυτόχρονα, σαφή κατάχρηση 
της ελευθερίας εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 202
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν το 
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για 
καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών.

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν ένα 
πρόγραμμα ειδικών δράσεων σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες που καθορίζονται από 
τη SMET, την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Εντοπισμός και 
αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία 
αγορά» COM(2020) 936 final) και με τη 
θέσπιση νέου μακροπρόθεσμου σχεδίου 
δράσης για καλύτερη εφαρμογή και 
επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, 
ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 203
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν το 
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για 
καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς, ώστε να 

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν το 
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης ώστε να 
αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίοι οι 
κανόνες της ενιαίας αγοράς θα μπορούσαν 
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μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς υπηρεσιών.

να συμβάλουν στη δίκαιη 
κοινωνικοοικολογική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 204
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει ότι η διαδικασία 
έκδοσης προδικαστικής απόφασης 
αποτελεί το έτερο βασικό μέσο για τη 
διασφάλιση της επιβολής των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή είναι 
συχνά επαχθής και χρονοβόρα, κάτι το 
οποίο συνιστά πρόβλημα για τους 
παρόχους και αποδέκτες υπηρεσιών στην 
ενιαία αγορά· καλεί το Δικαστήριο της 
Ε.Ε. να δημιουργήσει μια ταχεία 
διαδικασία ώστε να καταστεί δυνατή η 
επίλυση αυτών των υποθέσεων εντός 
μέγιστου χρονικού διαστήματος έξι 
μηνών·

Or. en

Τροπολογία 205
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
υπηρεσιών που διευκολύνουν μια 
μετρήσιμη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος («πράσινες υπηρεσίες»)1α· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
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ξεκινήσει εργασίες για την ανάπτυξη ενός 
κοινού ορισμού για τις πράσινες 
υπηρεσίες·
__________________
1α Ενημερωτικό σημείωμα του Θεματικού 
Τμήματος Α του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «The European 
Services Sector and the Green Transition» 
(«Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η 
πράσινη μετάβαση») (2020)

Or. en

Τροπολογία 206
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να 
κάνουν καλύτερη χρήση των 
υφιστάμενων προγραμμάτων1α για την 
προώθηση των πράσινων υπηρεσιών 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων1α 
για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας 
__________________
1α Ενημερωτικό σημείωμα του Θεματικού 
Τμήματος Α του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «The European 
Services Sector and the Green Transition» 
(«Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η 
πράσινη μετάβαση»)(2020) 

260

Or. en

Τροπολογία 207
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Maria-Manuel Leitão-Marques, Monika Beňová, Sándor Rónai, Adriana 
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Maldonado López, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενίσχυση της κανονιστικής σαφήνειας: 
εθνικές πύλες πληροφόρησης

Ενίσχυση της πληροφόρησης σχετικά με 
τους κανόνες και της κανονιστικής 
σαφήνειας: αύξηση της ικανότητας της 
ενιαίας ψηφιακής θύρας με τα 
διασυνδεδεμένα εθνικά ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης

Or. en

Τροπολογία 208
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενίσχυση της κανονιστικής σαφήνειας: 
εθνικές πύλες πληροφόρησης

Ενίσχυση της κανονιστικής σαφήνειας: 
ενίσχυση του ρόλου των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης

Or. en

Τροπολογία 209
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
ενιαίας ψηφιακής θύρας ως σημείου 
επιγραμμικής πρόσβασης σε πληροφορίες, 
διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

17. σημειώνει ότι η κρίση του 
κοροναϊού ανέδειξε την έλλειψη 
κανονιστικής σαφήνειας και 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τις συχνά 
τροποποιούμενες ρυθμίσεις· υπογραμμίζει 
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τη σπουδαιότητα της ενιαίας ψηφιακής 
θύρας ως σημείου επιγραμμικής 
πρόσβασης σε πληροφορίες, διαδικασίες 
και υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με την 
ενιαία αγορά σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 210
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
ενιαίας ψηφιακής θύρας ως σημείου 
επιγραμμικής πρόσβασης σε πληροφορίες, 
διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
ενιαίας ψηφιακής θύρας και των ενιαίων 
κέντρων εξυπηρέτησης ως σημείων 
επιγραμμικής πρόσβασης σε πληροφορίες, 
διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 211
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
ενιαίας ψηφιακής θύρας ως σημείου 
επιγραμμικής πρόσβασης σε πληροφορίες, 
διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

17. υπογραμμίζει τη μεγάλη 
σπουδαιότητα της ενιαίας ψηφιακής θύρας 
ως σημείου επιγραμμικής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
υποστήριξης σχετικά με την ενιαία αγορά 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 212
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα 
της ενιαίας ψηφιακής θύρας ως σημείου 
επιγραμμικής πρόσβασης σε πληροφορίες, 
διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

17. επισημαίνει τη χρησιμότητα της 
ενιαίας ψηφιακής θύρας ως σημείου 
επιγραμμικής πρόσβασης σε πληροφορίες, 
διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 213
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με 
φιλικό προς τις ΜΜΕ τρόπο, παρέχοντας 
προσανατολισμένες προς τον χρήστη 
πληροφορίες, υπηρεσίες υποστήριξης και 
διαδικασίες σχετικά με την πύλη, ώστε 
αυτή να καταστεί μια εικονική «υπηρεσία 
μίας στάσης» (one-stop shop) στο μέτρο 
του δυνατού, και να εξασφαλιστεί ο 
μέγιστος βαθμός χρηστοκεντρικότητας·

18. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με 
φιλικό προς τον πολίτη και τις ΜΜΕ 
τρόπο, μετασχηματίζοντας τα ενιαία 
κέντρα εξυπηρέτησης από απλές θύρες 
κανονιστικών πληροφοριών σε θύρες 
πλήρους λειτουργίας· αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί με την παροχή 
προσανατολισμένων προς τον χρήστη 
πληροφοριών, υπηρεσιών υποστήριξης 
και διαδικασιών σχετικά με την πύλη, 
καθώς και με τη σύνδεση της ενιαίας 
ψηφιακής θύρας με τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης, ώστε αυτή να καταστεί μια 
εικονική «υπηρεσία μίας στάσης» (one-
stop shop) στο μέτρο του δυνατού, και να 
εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός 



PE653.761v01-00 112/147 AM\1207103EL.docx

EL

χρηστοκεντρικότητας· προτείνει τη 
διασύνδεση των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης και της ενιαίας ψηφιακής 
θύρας, καθώς και την υιοθέτηση των 
προτύπων σχεδιασμού του ευρωπαϊκού 
οδηγού για το διαδίκτυο «Europa Web 
Guide» (το επίσημο εγχειρίδιο κανόνων 
για τη διαδικτυακή παρουσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ώστε να 
διασφαλιστεί μια φιλική προς τον χρήστη 
και αναγνωρίσιμη διεπαφή για όλα τα 
ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 214
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με 
φιλικό προς τις ΜΜΕ τρόπο, παρέχοντας 
προσανατολισμένες προς τον χρήστη 
πληροφορίες, υπηρεσίες υποστήριξης και 
διαδικασίες σχετικά με την πύλη, ώστε 
αυτή να καταστεί μια εικονική «υπηρεσία 
μίας στάσης» (one-stop shop) στο μέτρο 
του δυνατού, και να εξασφαλιστεί ο 
μέγιστος βαθμός χρηστοκεντρικότητας·

18. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με 
φιλικό προς τις ΜΜΕ τρόπο, παρέχοντας 
προσανατολισμένες προς τον χρήστη 
πληροφορίες, υπηρεσίες υποστήριξης και 
απλοποιημένες διαδικασίες σχετικά με την 
πύλη, ώστε αυτή να καταστεί μια εικονική 
«υπηρεσία μίας στάσης» (one-stop shop) 
στο μέτρο του δυνατού, και να 
εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός 
χρηστοκεντρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 215
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, 
Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με 
φιλικό προς τις ΜΜΕ τρόπο, παρέχοντας 
προσανατολισμένες προς τον χρήστη 
πληροφορίες, υπηρεσίες υποστήριξης και 
διαδικασίες σχετικά με την πύλη, ώστε 
αυτή να καταστεί μια εικονική «υπηρεσία 
μίας στάσης» (one-stop shop) στο μέτρο 
του δυνατού, και να εξασφαλιστεί ο 
μέγιστος βαθμός χρηστοκεντρικότητας·

18. συνιστά στα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή θύρα με 
φιλικό προς τις επιχειρήσεις τρόπο, 
παρέχοντας προσανατολισμένες προς τον 
χρήστη πληροφορίες, υπηρεσίες 
υποστήριξης και διαδικασίες σχετικά με 
την πύλη, ώστε αυτή να καταστεί μια 
εικονική «υπηρεσία μίας στάσης» (one-
stop shop) στο μέτρο του δυνατού, και να 
εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός 
χρηστοκεντρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 216
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά, 
μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, φιλικές 
προς τον χρήστη πληροφορίες για κάθε νέο 
νομοθέτημα της ΕΕ που δημιουργεί 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις·

19. συνιστά στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά, 
μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, φιλικές 
προς τον χρήστη πληροφορίες για κάθε νέο 
νομοθέτημα της ΕΕ που δημιουργεί 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις· υπογραμμίζει 
ότι η διαφάνεια, οι ισότιμοι όροι και η 
απαγόρευση διακρίσεων είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία και προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
ενισχύουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 217
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Adriana 
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Maldonado López, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά, 
μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, φιλικές 
προς τον χρήστη πληροφορίες για κάθε νέο 
νομοθέτημα της ΕΕ που δημιουργεί 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις·

19. συνιστά στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά, 
μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, στα 
ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, φιλικές προς 
τον χρήστη πληροφορίες για κάθε 
νομοθέτημα της ΕΕ που δημιουργεί 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις· συνιστά στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη να 
διαβουλευθούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους σχετικά με το είδος των 
πληροφοριών που θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν·

Or. en

Τροπολογία 218
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις· επισημαίνει 
τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 και, ως εκ 
τούτου, ζητεί επιτακτικά από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 
εμπλεκόμενα μέρη θα διπλασιάσουν τις 
προσπάθειές τους και ιδίως να στηρίξει 
ενεργά τα κράτη μέλη με χαμηλές 
επιδόσεις·

Or. en
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Τροπολογία 219
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις·

20. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη διασφαλίσει ότι οι 
περισσότερες διοικητικές υπηρεσίες που 
αφορούν τη σύσταση εταιρείας και η 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών μπορούν 
να ολοκληρωθούν σε ψηφιακό 
περιβάλλον· προτρέπει τα κράτη μέλη, 
ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, 
να επιταχύνουν τις εργασίες 
ψηφιοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 220
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις·

20. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της τρέχουσας κρίσης, να επιταχύνουν τις 
εργασίες ψηφιοποίησης, ιδίως όσον αφορά 
τις διαδικασίες που επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις, μολονότι είναι γνωστό ότι οι 
ρυθμοί ανάπτυξης ενδέχεται να είναι 
διαφορετικοί·

Or. en
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Τροπολογία 221
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης 
ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να 
είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν 
διοικητικές διαδικασίες ηλεκτρονικά και 
από απόσταση·

Or. en

Τροπολογία 222
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 223
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 20. προτρέπει τα κράτη μέλη, στο 
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πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις·

πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, να 
επιταχύνουν τις εργασίες ψηφιοποίησης, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 224
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε 
κράτους μέλους στη δημιουργία μιας 
εθνικής πύλης πληροφόρησης για την 
ενιαία αγορά που θα παρέχει στους 
καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις τις ακόλουθες πληροφορίες:

διαγράφεται

α. τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι 
εταιρείες στο οικείο κράτος μέλος·
β. τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι 
εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους 
κανόνες αυτούς, συνοπτικά ανά 
διαδικασία και με οδηγίες βήμα προς 
βήμα·
γ. τα έγγραφα που πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους οι εταιρείες, και εντός 
ποιας προθεσμίας·
δ. τις αρχές με τις οποίες πρέπει να 
επικοινωνήσουν οι εταιρείες για να 
αποκτήσουν την απαραίτητη άδεια κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 225
Adam Bielan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη δημιουργία μιας εθνικής πύλης 
πληροφόρησης για την ενιαία αγορά που 
θα παρέχει στους καταναλωτές, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη δημιουργία μιας εθνικής πύλης 
πληροφόρησης για την ενιαία αγορά που 
θα παρέχει στους καταναλωτές, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις 
ακόλουθες πληροφορίες , καθώς και 
στήριξη, με την τήρηση, ταυτόχρονα 
σύντομων προθεσμιών:

Or. en

Τροπολογία 226
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη δημιουργία μιας εθνικής πύλης 
πληροφόρησης για την ενιαία αγορά που 
θα παρέχει στους καταναλωτές, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη δημιουργία μιας εθνικής πύλης 
πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, σε 
πολύγλωσση μορφή, που θα παρέχει στους 
καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 227
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. συνιστά στην Επιτροπή να 21. συνιστά στην Επιτροπή να 
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συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη δημιουργία μιας εθνικής 
πύλης πληροφόρησης για την ενιαία 
αγορά που θα παρέχει στους 
καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις τις ακόλουθες πληροφορίες:

συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στην ενίσχυση του ρόλου των 
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης τα οποία 
θα πρέπει να παρέχουν στις επιχειρήσεις 
και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 228
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη δημιουργία μιας εθνικής 
πύλης πληροφόρησης για την ενιαία 
αγορά που θα παρέχει στους καταναλωτές, 
τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

21. συνιστά στην Επιτροπή να 
συνδράμει τις εθνικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους στη βελτίωση των ενιαίων 
κέντρων εξυπηρέτησης τα οποία 
παρέχουν στους καταναλωτές, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 229
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι 
εταιρείες στο οικείο κράτος μέλος·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 230
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι 
εταιρείες στο οικείο κράτος μέλος·

α. τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι 
εταιρείες στο οικείο κράτος μέλος και 
πληροφορίες για τους εργαζομένους, 
μεταξύ των οποίων και τη νομοθεσία που 
διέπει την απασχόληση, τα πρωτόκολλα 
υγείας και ασφάλειας, τις εφαρμοστέες 
συλλογικές συμβάσεις, τις οργανώσεις 
των κοινωνικών εταίρων και τις 
συμβουλευτικές δομές όπου οι 
εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι μπορούν να 
ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 231
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι 
εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους 
κανόνες αυτούς, συνοπτικά ανά 
διαδικασία και με οδηγίες βήμα προς 
βήμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Martin Schirdewan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. τα έγγραφα που πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους οι εταιρείες, και εντός 
ποιας προθεσμίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 233
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. τις αρχές με τις οποίες πρέπει να 
επικοινωνήσουν οι εταιρείες για να 
αποκτήσουν την απαραίτητη άδεια κ.λπ.·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ α. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης δεν θα πρέπει απλώς να 
ενοποιούν τα υφιστάμενα σημεία επαφής 
υπό μία γενική πύλη πρόσβασης, αλλά και 
να περιλαμβάνουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες για οποιεσδήποτε άλλες 
σχετικές με τις επιχειρήσεις απαιτήσεις, 
με τις οποίες οι εταιρείες υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται στο οικείο κράτος 
μέλος· σημειώνει ότι παραδείγματα των 
ανωτέρω είναι, μεταξύ άλλων, οι 
απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων, ο 



PE653.761v01-00 122/147 AM\1207103EL.docx

EL

ΦΠΑ (ποσοστά, απαιτήσεις εγγραφής, 
υποχρεώσεις υποβολής κ.λπ.), οι φόροι 
εισοδήματος, οι υποχρεώσεις κοινωνικής 
ασφάλισης και της εργατικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 235
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ α. να διευκολύνει την επικοινωνία 
μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών και να 
λειτουργεί ως ενδιάμεσος σε περίπτωση 
που δεν τηρούνται οι προθεσμίες ή δεν 
παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα·

Or. en

Τροπολογία 236
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – στοιχείο δ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ β. τονίζει ότι όλες οι σχετικές 
νομοθετικές και διοικητικές πληροφορίες, 
καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που 
παρέχονται από κάθε εθνική πύλη 
πληροφόρησης θα πρέπει να διατίθενται 
στην αγγλική γλώσσα, επιπλέον της 
τοπικής γλώσσας·

Or. en

Τροπολογία 237
Martin Schirdewan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
τοπικές εταιρίες που προτίθενται να 
εξάγουν υπηρεσίες και εμπορεύματα σε 
άλλα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 238
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη· σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον καθορισμό – στην 
τοπική γλώσσα – των απαιτήσεων, 
διαδικασιών κ.λπ. με τις οποίες οι 
εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται σε 
άλλα κράτη μέλη, καθώς και των ειδικών 
πληροφοριών ανά τομέα σχετικά με τα 
επαγγελματικά προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 239
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
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Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

22. συνιστά τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 240
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

22. συνιστά τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 241
Maria Grapini, Marc Angel, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν και να 
καθοδηγούν τις ξένες εταιρείες που 
προτίθενται να ασκήσουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο εν λόγω κράτος μέλος, 
καθώς και τις τοπικές εταιρίες που 
προτίθενται να εξάγουν υπηρεσίες και 
εμπορεύματα σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 242
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

22. συνιστά οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης να βοηθούν και τις ξένες 
εταιρείες που προτίθενται να ασκήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις τοπικές 
εταιρίες που προτίθενται να εξάγουν 
υπηρεσίες και εμπορεύματα σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 243
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών 
πληροφόρησης των κρατών μελών, ώστε 

διαγράφεται
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να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες, οι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες λαμβάνουν 
ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 244
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών πληροφόρησης 
των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι 
πολίτες λαμβάνουν ορθές, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες·

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών πληροφόρησης 
των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι 
πολίτες λαμβάνουν ορθές, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σε πολλές 
γλώσσες·

Or. en

Τροπολογία 245
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών 
πληροφόρησης των κρατών μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες, οι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες λαμβάνουν 
ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες·

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των των κρατών μελών όσον 
αφορά την ενιαία ψηφιακή πύλη, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες, οι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες λαμβάνουν 
ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες·

Or. en
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Τροπολογία 246
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών 
πληροφόρησης των κρατών μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες, οι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες λαμβάνουν 
ορθές, πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες·

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης των κρατών μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν ορθές, 
πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 247
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών πληροφόρησης 
των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι 
πολίτες λαμβάνουν ορθές, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες·

23. ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών πυλών πληροφόρησης 
των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι 
πολίτες λαμβάνουν άμεσες, ορθές, πλήρεις 
και επικαιροποιημένες πληροφορίες·

Or. de

Τροπολογία 248
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να διαγράφεται
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διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 249
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η συνεργασία θα 
πρέπει να διασφαλίζει και την ανταλλαγή 
γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών, τόσο 
όσον αφορά τις «βέλτιστες πρακτικές» 
όσο και τους διοικητικούς και 
κανονιστικούς φραγμούς στην ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 250
Marion Walsmann, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης και, κατά 
περίπτωση, να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη με κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
διευκολύνουν τις διαδικασίες, ειδικά για 
τις ΜΜΕ·
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Or. de

Τροπολογία 251
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alex Agius 
Saliba, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης·

24. ζητεί από την Επιτροπή και από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) να 
διαδραματίσουν συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 252
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εθνικών πυλών πληροφόρησης·

24. ζητεί από την Επιτροπή να 
διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 253
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι όλες οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμες μέσω της ενιαίας ψηφιακής 
πύλης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 254
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι όλες οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμες μέσω της ενιαίας ψηφιακής 
πύλης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι όλες οι εθνικές πύλες 
πληροφόρησης θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμες μέσω της ενιαίας ψηφιακής 
πύλης·

25. τονίζει ότι όλα τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμα μέσω της ενιαίας ψηφιακής 
πύλης, να παρέχουν πληροφορίες και 
διοικητικές υπηρεσίες των κρατών 
μελών, σε προσιτή ορολογία και με πλήρη 
διαθεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης («helpdesk») με 
καταρτισμένο προσωπικό που θα παρέχει 
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αποτελεσματική, φιλική προς τον χρήστη 
στήριξη, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν και 
μηχανισμούς ανατροφοδότησης ώστε να 
διασφαλιστεί η προοδευτική ανάπτυξη 
του στοιχείου της χρηστοκεντρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 256
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τυχόν νέες οδηγίες ή 
κανονισμοί σχετικά με την ενιαία αγορά 
θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
ορισμού ενός εθνικού συνδέσμου 
πληροφόρησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 257
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τυχόν νέες οδηγίες ή κανονισμοί 
σχετικά με την ενιαία αγορά θα 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού 
ενός εθνικού συνδέσμου πληροφόρησης·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τυχόν νέες οδηγίες ή κανονισμοί 
σχετικά με την ενιαία αγορά θα 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση υπόδειξης 
ενός εθνικού συνδέσμου πληροφόρησης 
και ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για 
αυτά τα σημεία επαφής ώστε να 
εκτελούνται αυτές οι πρόσθετες 
λειτουργίες·

Or. en
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Τροπολογία 258
Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τυχόν νέες οδηγίες ή κανονισμοί 
σχετικά με την ενιαία αγορά θα 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού 
ενός εθνικού συνδέσμου πληροφόρησης·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τυχόν νέες οδηγίες ή κανονισμοί 
σχετικά με την ενιαία αγορά θα 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού 
ενός εθνικού συνδέσμου πληροφόρησης· 
ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
συνέργειες με τα υφιστάμενα σημεία 
επαφής·

Or. en

Τροπολογία 259
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Edina Tóth, Andrey 
Kovatchev, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τυχόν νέες οδηγίες ή κανονισμοί 
σχετικά με την ενιαία αγορά θα 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού 
ενός εθνικού συνδέσμου πληροφόρησης·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τυχόν νέες οδηγίες, κανονισμοί ή 
συστάσεις σχετικά με την ενιαία αγορά 
υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν την 
υποχρέωση ενίσχυσης των ενιαίων 
κέντρων εξυπηρέτησης με νέες και 
αναγκαίες λειτουργίες·

Or. en

Τροπολογία 260
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης δεν είναι ευρέως γνωστά 
στις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή να ενισχύσει την 
εξοικείωση του κοινού μέσω ευρωπαϊκής 
εκστρατείας για την ενιαία ψηφιακή θύρα 
και τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, με 
την οποία θα παρουσιάζονται οι 
λειτουργίες τους· τονίζει ότι θα πρέπει να 
συσταθεί ειδικό μέσο επικοινωνίας για 
τους κυβερνητικούς φορείς ώστε να 
διασφαλιστεί η κατανόηση του σκοπού 
των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης μέσω 
της υλοποίησής τους στο πλαίσιο των 
εθνικών στρατηγικών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 261
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς και οι δείκτες έντασης των 
ρυθμίσεων

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι 
δείκτες έντασης των ρυθμίσεων

Or. en

Τροπολογία 262
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς και οι δείκτες έντασης των 
ρυθμίσεων

Πραγματοποίηση της αξιολόγησης: 
ανάγκη για έναν επικαιροποιημένο πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς

Or. en

Τροπολογία 263
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη·

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με νέες 
διαστάσεις πολιτικής και νέους τομείς 
πολιτικής για ανάλυση και αξιολόγηση, 
μια νέα δέσμη δεικτών, η οποία θα πρέπει 
να προκύπτει από τη συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ποιότητα της εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 264
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη·

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη· ζητεί να 
ληφθούν υπόψη κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί δείκτες με στόχο την 
προώθηση της δίκαιης και βιώσιμης 
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 265
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη·

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη μη δεσμευτικών δεικτών για 
την αξιολόγηση της εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας για την ενιαία αγορά 
στα κράτη μέλη με στόχο την προώθηση 
μιας δίκαιης και βιώσιμης παροχής 
ποιοτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 266
Adam Bielan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη·

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συμπληρώσει τα δεδομένα που 
δημοσιεύονται με σχετικά δεδομένα που 
απορρέουν από τα συστήματα ΙΜΙ, 
SOLVIT, CHAP και άλλες σχετικές 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 267
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη·

27. αναγνωρίζει την προκαταρκτική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επικαιροποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με μια 
νέα δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για 
την ενιαία αγορά στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 268
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 
να αναλύονται σχετικά ζητήματα από τη 
σκοπιά του τελικού χρήστη και να 
αξιολογείται κατά πόσον αντιμετωπίζονται 
τυχόν ανησυχίες και καταγγελίες, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του SOLVIT·

28. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 
να δίνεται έμφαση στην αναφορά 
σχετικών ζητημάτων από τη σκοπιά του 
τελικού χρήστη και να αξιολογείται κατά 
πόσον αντιμετωπίζονται τυχόν ανησυχίες 
και καταγγελίες, για παράδειγμα στο 
πλαίσιο του SOLVIT· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το εργαλείο 
SOLVIT χρησιμοποιείται ελάχιστα σε 
πολλά κράτη μέλη, ενώ συχνά δεν 
διαθέτει τις πλέον εξελιγμένες ψηφιακές 
ικανότητες·

Or. en

Τροπολογία 269
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie 
Guillaume, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 
να αναλύονται σχετικά ζητήματα από τη 
σκοπιά του τελικού χρήστη και να 
αξιολογείται κατά πόσον αντιμετωπίζονται 
τυχόν ανησυχίες και καταγγελίες, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του SOLVIT·

28. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 
να αναλύονται ζητήματα από τη σκοπιά 
του τελικού χρήστη και να αξιολογείται 
κατά πόσον αντιμετωπίζονται τυχόν 
ανησυχίες και καταγγελίες, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο του SOLVIT ή του δικτύου 
των ΕΚΚ·

Or. en

Τροπολογία 270
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον 
αφορά τις παραβιάσεις της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
κατάλληλες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
καταγγελιών, των αριθμών των 
υποθέσεων για τις οποίες κινήθηκαν 
διαδικασίες, του τομέα στον οποίο 
σημειώθηκε η παραβίαση, του αριθμού 
των περατωθεισών υποθέσεων και της 
έκβασης ή των λόγων για την περάτωση 
κάθε υπόθεσης·

Or. en

Τροπολογία 271
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Jean-Lin Lacapelle, 
Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μια μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται 
εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους 
νομοθέτες της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Sándor Rónai, Marc 
Angel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται 
εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους 
νομοθέτες της ΕΕ·

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης, με τη συμμετοχή 
κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων· υπογραμμίζει ότι η μέθοδος για 
τους ποιοτικούς δείκτες θα πρέπει να 
είναι διαφανής και να αξιολογεί τις 
διαφορές πριν και μετά τη ρύθμιση· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αξιολογείται κατά πόσον οι οδηγίες της ΕΕ 
εφαρμόζονται εγκαίρως και όπως 
προβλέπεται από τους Ευρωπαίους 
συννομοθέτες·

Or. en

Τροπολογία 273
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται 
εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους 
νομοθέτες της ΕΕ·

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να διενεργείται ποιοτική 
ανάλυση των αιτιών όταν παρατηρούνται 
προβλήματα στην εφαρμογή ορισμένων 
πράξεων σε πολλά κράτη μέλη, καθώς 
αυτή η αξιολόγηση θα συμβάλει στην 
κατανόηση των λόγων για τους οποίους 
ορισμένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
δεν εφαρμόζονται εγκαίρως και όπως 
προβλέπεται από τους νομοθέτες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 274
Anna Cavazzini, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται 
εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους 
νομοθέτες της ΕΕ·

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· που θα περιλαμβάνει ιδίως 
τους στόχους γενικού συμφέροντος και τα 
πρότυπα ποιότητας της παρεχόμενης 
υπηρεσίας1α· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται 
εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους 
νομοθέτες της ΕΕ·

__________________
1α όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Ιανουαρίου 2018 με τίτλο «Εφαρμογή της 
οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων 
και η ανάγκη μεταρρύθμισης των 
επαγγελματικών υπηρεσιών»

Or. en

Τροπολογία 275
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον οι 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται 
εγκαίρως και όπως προβλέπεται από τους 
νομοθέτες της ΕΕ·

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
μέθοδο ποσοτικής και ποιοτικής 
αξιολόγησης, με τη συμμετοχή 
κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και ερευνητών· ; 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αξιολογείται κατά πόσον οι σχετικές 
οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται εγκαίρως και 
όπως προβλέπεται από τους νομοθέτες της 
ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 276
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς, να λαμβάνονται υπόψη 
υφιστάμενοι δείκτες έντασης των 
ρυθμίσεων και να προσδιορίζονται οι 
περιορισμοί στις υπηρεσίες, καθώς και τα 
διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής και 
επιβολής της σχετικής νομοθεσίας της 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 277
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 
να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενοι 
δείκτες έντασης των ρυθμίσεων και να 
προσδιορίζονται οι περιορισμοί στις 
υπηρεσίες, καθώς και τα διαφορετικά 
επίπεδα εφαρμογής και επιβολής της 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ·

30. συνιστά, στον επικαιροποιημένο 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, 
να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενοι 
δείκτες ποιότητας της εφαρμογής των 
ρυθμίσεων και να προσδιορίζονται οι 
περιορισμοί στις υπηρεσίες σε νέους και 
υφιστάμενους τομείς πολιτικής, καθώς 
και τα διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής και 
επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 278
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. συνιστά, επίσης, να αξιοποιηθεί το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για την ενίσχυση 
της ενιαίας αγοράς, καθώς η άρση των 
πλέον προβληματικών κανονιστικών και 
διοικητικών επιβαρύνσεων εξακολουθεί 
να αποτελεί πηγή προβληματισμού·

Or. en

Τροπολογία 279
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της προόδου των κρατών μελών όσον 
αφορά την υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να αναλύσει 
και τα επιτεύγματα στον τομέα της 
αξιοποίησης των οικονομικών 
δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 280
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Arba Kokalari, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συμπεριλάβει, κατά την 
παρουσίαση των ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων, τις ενδιάμεσες 
δραστηριότητες των κρατών μελών οι 
οποίες αποσκοπούν στην άρση των 
εναπομεινάντων διοικητικών και 
κανονιστικών φραγμών στην ενιαία 
αγορά υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 281
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους 
δείκτες έντασης των ρυθμίσεων, 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να προσδιορίσουν κατά πόσον πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να μειώσουν 
τους περιορισμούς, καθώς και να 
παρακολουθεί τις σχετικές προσπάθειές 
τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 282
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas 
Schieder, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Monika Beňová, Marc Angel, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους 
δείκτες έντασης των ρυθμίσεων, 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να προσδιορίσουν κατά πόσον πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να μειώσουν 
τους περιορισμούς, καθώς και να 
παρακολουθεί τις σχετικές προσπάθειές 
τους·

31. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους 
δείκτες, καθώς και να εισαγάγει νέους, 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να προσδιορίσουν κατά πόσον θα 
μπορούσαν να καταβάλουν προσπάθειες 
για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των 
πολιτικών τους, καθώς και να 
παρακολουθεί τις σχετικές προσπάθειές 
τους·

Or. en

Τροπολογία 283
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν ετήσιους εθνικούς στόχους 
και να διενεργούν αξιολογήσεις για τη 
βελτίωση του ανοίγματος του εμπορίου 
υπηρεσιών· συνιστά στην Επιτροπή να 
αξιοποιήσει τον πίνακα αποτελεσμάτων 
της ενιαίας αγοράς για την κατάταξη των 
κρατών μελών ανάλογα με το άνοιγμα του 
εμπορίου υπηρεσιών τους, με υπόδειγμα 
τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων 
για την καινοτομία, καθώς με αυτόν τον 
τρόπο θα δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να αναλάβουν αξιόπιστες, 
συγκεκριμένες και μετρήσιμες δεσμεύσεις 
για τη βελτίωση των επιδόσεων 
εφαρμογής και επιβολής στον τομέα του 
ενδοενωσιακού εμπορίου υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 284
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων για τη 
βελτίωση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών στην ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 285
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. Καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να επεκτείνει τον αριθμό των 
επαγγελμάτων στα οποία ισχύει η 
επαγγελματική ταυτότητα, ιδίως στον 
τομέα της μηχανικής, όπως το έχει ήδη 
θεσπίσει.

Or. it

Τροπολογία 286
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31β. Τονίζει την ανάγκη βελτίωσης 
της συγκρισιμότητας του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων προκειμένου 
να ενισχυθεί η ομοιογένεια των 
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επαγγελματικών τίτλων σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 287
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31γ. Πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να εξετάσει άλλα εργαλεία που δεν 
έχουν αναπτυχθεί, όπως οι κοινές αρχές 
κατάρτισης, που εισήχθησαν με την 
οδηγία 2013/55/ΕΕ, καθώς μπορούν να 
τυποποιήσουν τις σπουδές και την 
ακαδημαϊκή κατάρτιση, διευκολύνοντας 
την κινητικότητα των επαγγελματιών 
στην Ευρώπη.

Or. it

Τροπολογία 288
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32δ. Καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εφαρμόσει τα άρθρα 49α και 
49β της οδηγίας 2013/55/ΕΕ σχετικά με 
τις κοινές αρχές κατάρτισης που θα 
επιτρέψουν την πρόοδο προς μια 
μεγαλύτερη επαγγελματική σύγκλιση και 
θα βελτιώσουν την κινητικότητα των 
επαγγελματιών στην Ευρώπη και τον 
επακόλουθο αντίκτυπό της στην ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών.

Or. it
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