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Τροπολογία 1
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα επιδιώκει 
ρητά να αξιοποιήσει την κινητικότητα 
εντός της ΕΕ για την αντιστοίχιση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας με τις 
δεξιότητες σε ολόκληρη την Ένωση, 
καθιστώντας ευκολότερη την εύρεση 
εργασίας για ορισμένους επαγγελματίες σε 
διάφορα κράτη μέλη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα επιδιώκει 
να δώσει τη δυνατότητα στους 
επαγγελματίες να εργάζονται ή να 
εγκαθίστανται σε ολόκληρη την Ένωση 
και να καταστήσει ευκολότερη την εύρεση 
εργασίας για ορισμένους επαγγελματίες σε 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 2
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τα επαγγελματικά προσόντα 
διευκολύνει την ενδοενωσιακή 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και η οδηγία για τις υπηρεσίες υλοποιεί 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
αλλά το πλήρες δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς για τις υπηρεσίες και τους 
επαγγελματίες μπορεί ακόμη να βελτιωθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω και να 
αρθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και των 
επαγγελματιών·

Or. en
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Τροπολογία 3
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δικαίωμα 
όλων των πολιτών και έχει ουσιαστική 
σημασία για την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού δεν θα πρέπει να είναι μόνο 
ελεύθερη, αλλά και δίκαιη και να 
κατοχυρώνεται με ισχυρά δικαιώματα, 
ούτως ώστε να δημιουργούνται 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 4
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορετικές ρυθμιστικές επιλογές τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
η ατελής και ανεπαρκής μεταφορά των 
σχετικών οδηγιών, οι υπερβολικές 
απαιτήσεις, η έλλειψη σαφών κανόνων 
και ο κατακερματισμός δημιουργούν 
εμπόδια για την πλήρη αξιοποίηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
και των υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 5
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων και 
προσόντων είναι καίριας σημασίας για τη 
στήριξη της κινητικότητας, της διά βίου 
μάθησης και των ευκαιριών 
σταδιοδρομίας για όλους σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με αναπηρίες, συμβάλλοντας έτσι στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 6
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
ενισχύει την ασφαλή επαγγελματική 
κινητικότητα και δημιουργεί ένα πλαίσιο 
για απλούστερη, ταχύτερη και 
διαφανέστερη αναγνώριση των 
προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 7
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για 
μια εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 8
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 έχει προκαλέσει μια άνευ 
προηγουμένου οικονομική κρίση και ότι η 
απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού 
της ενιαίας αγοράς, καθώς και η 
ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων και των υπηρεσιών μέσω 
της πλήρους αξιοποίησης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων και της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών στο πλαίσιο της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες, μπορούν να διευκολύνουν 
τη διαδικασία ανάκαμψης και να θέσουν 
εκ νέου την οικονομία σε τροχιά μετά την 
κρίση·

Or. en

Τροπολογία 9
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)



AM\1215391EL.docx 7/50 PE658.913v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο έχει εκδώσει σύσταση για μια 
συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τους περιορισμούς της ελεύθερης 
κυκλοφορίας ως απάντηση στην 
πανδημία COVID-19, η οποία αποσκοπεί 
στην αύξηση της διαφάνειας και της 
προβλεψιμότητας της ελεύθερης 
κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ τόσο 
για τους πολίτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις· 

Or. en

Τροπολογία 10
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες, η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα και η οδηγία για 
τον έλεγχο αναλογικότητας θέσπισαν 
διατάξεις που διασφαλίζουν την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των εργαζομένων 
και των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 11
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορετικές ρυθμιστικές επιλογές τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
η ατελής και ανεπαρκής μεταφορά των 
σχετικών οδηγιών, οι υπερβολικές 
απαιτήσεις, η έλλειψη σαφών κανόνων 
και ο κατακερματισμός δημιουργούν 
εμπόδια για την πλήρη αξιοποίηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
και των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 12
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενιαία 
αγορά με υψηλά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, ποιοτικές 
υπηρεσίες και θεμιτό ανταγωνισμό 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερομένων·

Or. en

Τροπολογία 13
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή εξέδωσε 
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κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
έξαρσης της νόσου COVID-19, στις 
οποίες καθορίζονται οι αρχές για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
εσωτερικών συνόρων με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας, με 
παράλληλη διαφύλαξη της ακεραιότητας 
της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 14
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική ανάκαμψη από την κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-
19 πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και όχι εις βάρος 
των κοινωνικών δικαιωμάτων ή των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 15
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο έχει εκδώσει σύσταση για μια 
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συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τους περιορισμούς της ελεύθερης 
κυκλοφορίας ως απάντηση στην 
πανδημία COVID-19, η οποία αποσκοπεί 
στην αύξηση της διαφάνειας και της 
προβλεψιμότητας της ελεύθερης 
κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ τόσο 
για τους πολίτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα·

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 
όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών 
υγείας, καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
σε ολόκληρη την ΕΕ και ζητεί να 
υποστηριχθεί επαρκώς αυτή η ελεύθερη 
κυκλοφορία με δικαιώματα προστασίας 
των συνθηκών εργασίας, της υγείας και 
της ασφάλειάς τους, ιδίως για τους 
εποχιακούς και τους διασυνοριακούς 
εργαζομένους· υπογραμμίζει, επιπλέον, 
ότι η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με 
την πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα, 
όπως η κοινωνική ασφάλιση, 
συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής 
τους, πρέπει να γίνεται σεβαστή όταν οι 
εργαζόμενοι ασκούν τα δικαιώματά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. en



AM\1215391EL.docx 11/50 PE658.913v01-00

EL

Τροπολογία 17
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα·

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα, ιδίως 
δεδομένων των ψηφιακών στοιχείων της 
και της αποδεδειγμένης 
αποτελεσματικότητάς της όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού1α· ζητεί να 
διευρυνθεί περαιτέρω ο κατάλογος των 
επαγγελμάτων που θα μπορούσαν να 
διέπονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, ώστε να 
προσφέρεται ένας γρήγορος και λιγότερο 
επαχθής τρόπος αναγνώρισης των 
προσόντων των Ευρωπαίων 
εργαζομένων·
__________________
1 Koumenta, M. και Pagliero, M., 
Measuring Prevalence and Labour 
Market Impacts of Occupational 
Regulation in the EU, 2016, σ. 88.

Or. en

Τροπολογία 18
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
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ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα·

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα· 
υπενθυμίζει ότι στόχος της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα είναι να 
διευκολύνει τους επαγγελματίες να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
ένα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για 
τους καταναλωτές και τους πολίτες, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την 
κρίση της πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα·

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, η 
τρέχουσα κρίση ανέδειξε και όξυνε τις 
υφιστάμενες ελλείψεις όσον αφορά την 
προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 20
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα·

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας υγειονομικής κρίσης, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στον τομέα των υπηρεσιών υγείας 
καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα, 
αναδεικνύοντας παράλληλα τις ελλείψεις 
των εν λόγω ρυθμίσεων·

Or. ro

Τροπολογία 21
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων και των υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση της ύφεσης και των 
αυξημένων ποσοστών ανεργίας που 
προκαλούνται από την πανδημία COVID-
19, επαναλαμβάνει δε ότι η περαιτέρω 
άρση των υφιστάμενων φραγμών εντός 
της ενιαίας αγοράς είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το 
δυναμικό της· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης που 
προτάθηκε από την Επιτροπή στερείται 
φιλοδοξίας όσον αφορά την κυκλοφορία 
των εργαζομένων και των υπηρεσιών και 
δεν αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της 
ως εργαλείου για την οικονομική 
ανάκαμψη·

Or. en
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Τροπολογία 22
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι τελευταίες 
αποφάσεις ορισμένων κρατών μελών 
σχετικά με τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς λόγω της κρίσης της 
COVID-19 έχουν δημιουργήσει 
αβεβαιότητα τόσο στους πολίτες όσο και 
στις επιχειρήσεις, ιδίως δε στους 
διασυνοριακούς εργαζομένους· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συντονίσουν τα εν λόγω μέτρα, 
έτσι ώστε να υπάρξει προετοιμασία για τα 
μελλοντικά κύματα και να διασφαλιστεί η 
ασφαλής κινητικότητα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 23
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η συνολική και 
αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων 
της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων και των υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, 
προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι 
επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές, και 
να τονωθεί η καινοτομία και η 
ανταγωνιστικότητα υπό δίκαιες και 
ισορροπημένες συνθήκες, με τήρηση των 
αρχών της ενιαίας αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 24
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι, στο μέτρο του 
δυνατού, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
αδιάλειπτη κινητικότητα των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και 
των φροντιστών, ενόψει τόσο της 
πανδημίας COVID-19 όσο και των 
μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση 
της Επιτροπής σχετικά με τους 
κατώτατους μισθούς που μπορούν να 
στηρίξουν την ενιαία αγορά της ΕΕ, ιδίως 
στον τομέα των υπηρεσιών, και να 
επιτρέψουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 26
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της·

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων και την 
αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων τους εντός της ΕΕ εις βάρος 
των εργαζομένων και της ευρωπαϊκής 
οικονομίας στο σύνολό της· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων πρέπει να αποτελεί επιλογή 
και όχι το αποτέλεσμα οικονομικής 
πίεσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της·

2. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη 
δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα σε 
ολόκληρη την Ένωση· αποδοκιμάζει, 
ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται ανεπαρκής εφαρμογή και 
επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας σε 
εθνικό επίπεδο, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην κινητικότητα των εργαζομένων εντός 
της ΕΕ και στην ευρωπαϊκή οικονομία 
στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 28
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της·

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ελλιπής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο 
εξακολουθεί να παρεμποδίζει σοβαρά την 
ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων 
εντός της ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων 
και της ευρωπαϊκής οικονομίας στο 
σύνολό της·

2. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν 
καλύτερα την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε 
να διασφαλιστεί η ελεύθερη κινητικότητα 
των εργαζομένων εντός της ΕΕ, η οποία 
θα ωφελήσει τους εργαζομένους, τους 
πολίτες και την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 30
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
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νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της·

νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να απέχουν 
από τον νομοθετικό υπερθεματισμό που 
αποσκοπεί στην προστασία των αγορών 
τους από τον θεμιτό ανταγωνισμό· 
επισημαίνει την έλλειψη εναρμονισμένης 
ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη, όπως η πρόσφατα 
αναθεωρημένη οδηγία 2018/957/ΕΕ για 
την απόσπαση εργαζομένων, η οποία 
οδηγεί σε έλλειψη νομικής σαφήνειας και 
σε γραφειοκρατικό φόρτο για τις 
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 31
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της·

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της, 
επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι με την 
ίδια θέση εργασίας και με τις ίδιες 
ευθύνες αντιμετωπίζονται με διαφορετικό 
τρόπο·

Or. ro

Τροπολογία 32
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της·

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της 
και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όποτε 
χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 33
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει την εισαγωγή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ1α για 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου της 
αναγνώρισης και την περαιτέρω 
βελτίωση του συστήματος αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων 
ορισμένων επαγγελμάτων· επισημαίνει 
τον αποτελεσματικό ρόλο της στην 
ενίσχυση της κινητικότητας των 
επαγγελματιών σε όλα τα κράτη μέλη1β 
και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της 
επέκτασης της χρήσης της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενοι 
αδικαιολόγητοι φραγμοί που στερούν από 
τους πολίτες θέσεις εργασίας, τους 
καταναλωτές από επιλογές και τους 
επιχειρηματίες από ευκαιρίες στην ενιαία 
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αγορά·
__________________
1α Οδηγία 2005/36 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Νοεμβρίου 2013.
1β Έκθεση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά με την 
εφαρμογή ορισμένων νέων στοιχείων που 
θεσπίστηκαν με την οδηγία 2013/55/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά 
με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 
συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ») 
{SWD(2020) 79 final}.

Or. en

Τροπολογία 34
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
εργαζόμενοι που μετακινούνται εντός της 
ΕΕ και καλύπτονται από τους κανόνες για 
τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης αντιμετωπίζουν σημαντικό 
διοικητικό φόρτο και ζητήματα όπως η 
αβεβαιότητα όσον αφορά τις εισφορές και 
τα δικαιώματά τους, καθώς και η 
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έλλειψη ανταλλαγής δεδομένων και η 
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων, 
που επηρεάζουν την ελεύθερη 
κινητικότητα των εργαζομένων· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και την Επιτροπή να προωθήσει και να 
υποστηρίξει τη συνεργασία αυτή· ζητεί 
επίσης την αναθεώρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων για τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 35
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. αποδοκιμάζει την ανεπαρκή 
πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά 
την κινητικότητα των υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες που 
διατίθενται σε ενιαίους επίσημους 
εθνικούς δικτυακούς τόπους συχνά 
παρέχονται μόνο σε λίγες γλώσσες και 
έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής· 
υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εγχώριες 
συλλογικές συμβάσεις είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη· καλεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές 
και εθνικές αρχές να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα με στόχο τη δημιουργία 
ενιαίου υποδείγματος για τους ενιαίους 
επίσημους εθνικούς δικτυακούς τόπους 
και να τους καταστήσουν συμβατούς με 
τους ΣΒΑ, ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 36
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Petra Kammerevert, Marc Angel, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό 
πρωτοβουλιών όπως η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επεκτείνει την ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα σε περισσότερα επαγγέλματα, 
καθώς προσφέρει μια ευνοϊκή επιλογή για 
τους επαγγελματίες που επιθυμούν να 
εργαστούν είτε προσωρινά είτε μόνιμα σε 
άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 37
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι τα ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα αντιπροσωπεύουν έως και 
το 22 % του εργατικού δυναμικού στην 
ΕΕ και καλύπτουν πολλούς κρίσιμους 
τομείς, όπως οι υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες, οι επιχειρηματικές 
υπηρεσίες, οι κατασκευές, οι δικτυακές 
υπηρεσίες, οι μεταφορές, ο τουρισμός, ο 
κτηματομεσιτικός τομέας, οι δημόσιες 
υπηρεσίες και η εκπαίδευση1α.
__________________
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1α A8-0401/2017.

Or. en

Τροπολογία 38
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

3. τονίζει ότι η ρύθμιση των 
επαγγελμάτων είναι συχνά απαραίτητη 
για τη διασφάλιση στόχων δημόσιου 
συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, 
η δημόσια υγεία, η προστασία των 
καταναλωτών ή η προστασία του 
περιβάλλοντος, και η απορρύθμιση δεν 
πρέπει να αποτελεί στόχο για το μέλλον 
της ρύθμισης των επαγγελμάτων σε 
επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, 
προκειμένου η ρύθμιση να είναι δίκαιη 
για τους επαγγελματίες και να καθιστά 
δυνατή την κινητικότητα εντός της ΕΕ, 
τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τα όρια 
των αρχών της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της αναλογικότητας, και 
να είναι διαφανή όσον αφορά τη ρύθμιση 
που θεσπίζουν, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλα 
κράτη μέλη για θέματα που καλύπτονται 
από την οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 39
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου, 
θρησκείας, φυλής, εθνοτικής καταγωγής 
και ηλικίας, καθώς και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

Or. ro

Τροπολογία 40
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά 
στην οδηγία για τον έλεγχο 
αναλογικότητας·

3. τονίζει ότι η ρύθμιση σχετικά με 
την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την 
άσκησή τους μπορεί να είναι αναγκαία 
και θεμιτή για την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος και να 
προστατεύει τους εργαζομένους και τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 41
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
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που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας· 
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

Τροπολογία 42
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας· 
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

Τροπολογία 43
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σπάνια 
διενεργείται αξιολόγηση της 
αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να 
ορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έννοια 
της αναλογικότητας και να παράσχει στα 
κράτη μέλη πρακτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 44
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο 
που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να 
τηρούν τα όρια των αρχών της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην 
οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τη 
ρύθμιση για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος·

Or. en
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Τροπολογία 45
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια και, το 
συντομότερο δυνατόν, να καταστήσουν 
δυνατή την ηλεκτρονική απόκτηση των 
εγγράφων που απαιτούνται για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καθώς 
και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες των εργαζομένων σε 
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 46
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια και, το 
συντομότερο δυνατόν, να καταστήσουν 
δυνατή την ηλεκτρονική απόκτηση των 
εγγράφων που απαιτούνται για τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καθώς 
και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες των εργαζομένων σε 
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα· 

Or. en

Τροπολογία 47
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι, ενώ ορισμένες 
πτυχές παραμένουν στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, αποτελεί ευθύνη της 
Ένωσης να αντιμετωπίσει το κοινωνικό 
ντάμπινγκ και τις πρακτικές που θα 
μπορούσαν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 48
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η 
εναρμόνιση την οποία ενέπνευσε η οδηγία 
σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα 
απεδείχθη 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 49
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η 
εναρμόνιση την οποία ενέπνευσε η οδηγία 
σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα 
απεδείχθη 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 50
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καταδικάζει τις πρακτικές 
ορισμένων εταιρειών που 
εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν χαμηλότερους μέσους 
μισθούς, καθώς οι μισθοί αποτελούν 
βασική συνιστώσα των συνθηκών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον 
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πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς για το 2020, απαιτούνται 
περαιτέρω βελτιώσεις για να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
επαγγελματιών, ιδίως στον τομέα της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 52
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον 
πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας 
αγοράς για το 2020, απαιτούνται 
περαιτέρω βελτιώσεις για να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
επαγγελματιών, ιδίως στον τομέα της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 53
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Petra Kammerevert, Christel 
Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες βασίζεται στην αρχή της 
χώρας προορισμού και αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και, ως εκ τούτου, δεν 
πρέπει να εμποδίζονται τα κράτη μέλη να 
επιβάλλουν τις αναγκαίες απαιτήσεις 
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περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και η 
οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα 
βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
επαγγελματιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 54
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζεται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των υπηρεσιών και συνιστά να επεκταθεί 
η αρχή αυτή και στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες· πιστεύει ότι η συνεχής 
επικαιροποίηση του Παραρτήματος V 
της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα, στο οποίο απαριθμούνται όλα 
τα προσόντα που πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, θα μπορούσε να ωφελήσει 
περαιτέρω τους επαγγελματίες στην 
Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

Or. en
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Τροπολογία 55
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τις δυνατότητες επέκτασης 
της αμοιβαίας αναγνώρισης σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης χωρίς 
μείωση των εθνικών εκπαιδευτικών 
απαιτήσεων και να βελτιώσουν ή να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 56
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της ίσης μεταχείρισης και στην 
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία για τις υπηρεσίες επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να περιορίζουν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών για λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 57
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν και να 
κοινοποιήσουν τις απαραίτητες 
διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν·

Or. ro

Τροπολογία 58
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν ή να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en
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Τροπολογία 59
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
συντονίσουν και να εναρμονίσουν την 
αναγνώριση των προσόντων που έχουν 
αποκτηθεί εκτός της ΕΕ, ούτως ώστε τα 
εν λόγω προσόντα να τυγχάνουν 
συγκρίσιμης αναγνώρισης παντού εντός 
της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 60
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις 
υπηρεσίες και η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα βασίζονται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την αμοιβαία αναγνώριση σε 
περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να 
βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο 
δυνατόν· υπενθυμίζει ότι η αρχή της 



AM\1215391EL.docx 35/50 PE658.913v01-00

EL

δυνατόν· χώρας προορισμού δεν συμπεριλήφθηκε 
στην οδηγία για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 61
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και να 
εντείνει τις προσπάθειες επιβολής, όχι 
μόνο όσον αφορά τη νομοθεσία για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας και την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 62
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες· ζητεί να εξεταστούν 
εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών, οι δε διαδικασίες επί παραβάσει 
να εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά κάθε 
φορά που εντοπίζονται παραβιάσεις της 
σχετικής νομοθεσίας ή επιβάλλονται 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

5. καλεί την Επιτροπή να μην υπερβεί 
δυσανάλογα τις αρμοδιότητές της και, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, να δώσει στα κράτη 
μέλη περιθώριο για ανάπτυξη των 
πολιτικών και της νομοθεσίας τους 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων και των υπηρεσιών· ζητεί να 
εξεταστούν εναλλακτικοί μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών, οι δε διαδικασίες επί 
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παραβάσει να εφαρμόζονται άμεσα και 
αυστηρά κάθε φορά που εντοπίζονται 
παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας ή 
επιβάλλονται μη ρυθμιστικές δυσανάλογες 
επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 63
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες· ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικοί 
μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, οι δε 
διαδικασίες επί παραβάσει να 
εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά κάθε 
φορά που εντοπίζονται παραβιάσεις της 
σχετικής νομοθεσίας ή επιβάλλονται 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες και να λάβει γρήγορα αποφάσεις 
σχετικά με τις καταγγελίες, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα σχετικά ζητήματα 
από την άποψη του τελικού χρήστη 
αντιμετωπίζονται αμέσως και 
διευθετούνται αποτελεσματικά· ζητεί να 
εξεταστούν εναλλακτικοί μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών, οι δε διαδικασίες επί 
παραβάσει να εφαρμόζονται άμεσα και 
αυστηρά κάθε φορά που εντοπίζονται 
παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας ή 
επιβάλλονται δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 64
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες· ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικοί 

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες· ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικοί 
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μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, οι δε 
διαδικασίες επί παραβάσει να 
εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά κάθε 
φορά που εντοπίζονται παραβιάσεις της 
σχετικής νομοθεσίας ή επιβάλλονται 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, οι δε 
διαδικασίες επί παραβάσει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 258 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κάθε φορά 
που εντοπίζονται παραβιάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας ή επιβάλλονται 
αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 65
Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες· ζητεί να εξεταστούν 
εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών, οι δε διαδικασίες επί παραβάσει 
να εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά κάθε 
φορά που εντοπίζονται παραβιάσεις της 
σχετικής νομοθεσίας ή επιβάλλονται 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και 
επιβολή των υφιστάμενων κανόνων· ζητεί 
να εξεταστούν εναλλακτικοί μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών, οι δε διαδικασίες επί 
παραβάσει να εφαρμόζονται κάθε φορά 
που εντοπίζονται παραβιάσεις της σχετικής 
νομοθεσίας ή επιβάλλονται δυσανάλογες 
και αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 66
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους 
κανόνες· ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικοί 

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει πλήρως και αποτελεσματικά 
τους υφιστάμενους κανόνες· ζητεί να 
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μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, οι δε 
διαδικασίες επί παραβάσει να 
εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά κάθε 
φορά που εντοπίζονται παραβιάσεις της 
σχετικής νομοθεσίας ή επιβάλλονται 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

εξεταστούν εναλλακτικοί μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών, οι δε διαδικασίες επί 
παραβάσει να εφαρμόζονται άμεσα και 
αυστηρά κάθε φορά που εντοπίζονται 
παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας ή 
επιβάλλονται δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και η 
πολυπλοκότητα των υπηρεσιών 
αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω του 
αριθμού νέων ευρωπαϊκών και εθνικών 
κανόνων· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει 
τακτικά τις διοικητικές επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με την εσωτερική αγορά και 
να τις εξαλείφει· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διαθέσουν 
πρόσθετους πόρους για τη βελτίωση της 
λειτουργίας του συστήματος SOLVIT, ως 
μέσο για την ταχεία επίλυση των 
διοικητικών προβλημάτων στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 68
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τη 
συνέχεια της εργασίας των 
διασυνοριακών εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους και 
προκειμένου να διατηρηθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και των 
εργαζομένων στα ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 69
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τη 
συνέχεια της εργασίας των 
διασυνοριακών εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους και 
προκειμένου να διατηρηθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και των 
εργαζομένων στα ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 70
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της 
για το 20211α σχετικά με την απόσυρση 
των προτάσεων για την ηλεκτρονική 
κάρτα1β· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πρόταση σχετικά με τη 
διαδικασία κοινοποίησης υπηρεσιών1γ δεν 
μπόρεσε να εγκριθεί λόγω έλλειψης 
συμφωνίας στο Συμβούλιο·
__________________
1α COM(2020) 690 final.
1β COM(2016)823 final 2016/0402 (COD) 
και COM(2016)824 final 2016/0403 
(COD).
1γ COM(2016)821 final 2016/0398 (COD).

Or. en

Τροπολογία 71
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σύσταση 
του Συμβουλίου για μια συντονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τον περιορισμό 
της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση 
στην πανδημία COVID-19, η οποία 
εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2020, 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
διαταραχές στην εσωτερική αγορά και η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και των υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 72
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της διάθεσης 
πληροφοριών και διαδικτυακών 
διαδικασιών για την αποτελεσματική 
χρήση των εν λόγω εργαλείων, 
προκειμένου να παρέχονται στους 
εργαζομένους, στους καταναλωτές και στις 
επιχειρήσεις ακριβείς και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που 
σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της ενιαίας αγοράς, και με ιδιαίτερη 
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα 
άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 73
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
εργαλεία όπως, για παράδειγμα, τα ενιαία 
σημεία επαφής και η ενιαία ψηφιακή πύλη, 
κατά περίπτωση, για την παροχή 
κατευθυντήριων γραμμών που θα 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
εξορθολογίσουν τις διαδικασίες, ιδίως για 
τις ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να 
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τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

παρέχουν στους εργαζομένους, στους 
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις άμεσες, 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 74
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
ενισχύσει τα ενιαία σημεία επαφής και την 
ενιαία ψηφιακή πύλη, , όπως προβλέπεται 
στην οδηγία για τις υπηρεσίες, και, 
αφετέρου, τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να 
παρέχουν στους εργαζομένους, στους 
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 75
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
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τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς· θεωρεί επίσης αναγκαία 
την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI) με την επέκταση, για παράδειγμα, 
των διαθέσιμων λειτουργιών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των 
εθνικών αρχών· ζητεί, ως εκ τούτου, από 
την Επιτροπή να δημιουργήσει 
κατάλληλες δομές στήριξης στους τομείς 
της κατάρτισης και της τεχνικής 
βοήθειας, ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα του 
συστήματος όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα·

Or. hu

Τροπολογία 76
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς.

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να 
βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
τα ενιαία σημεία επαφής και η ενιαία 
ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά 
για να παρέχουν στους εργαζομένους, 
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις 
ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 
ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει την ανάγκη 
να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός της 
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δημόσιας διοίκησης, ώστε να μπορεί να 
διεκπεραιώνει την επικοινωνία με τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις με ψηφιακό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 77
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 78
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι, όπως έχει 
αποφανθεί το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διασυνοριακές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· 
σημειώνει ότι η οδηγία για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εγκρίθηκε επίσης βάσει του άρθρου 114 
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της ΣΛΕΕ· 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 και τονίζει ότι 
ο καλύτερος συντονισμός και η 
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών και η 
διασυνοριακή κινητικότητα των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας είναι 
επωφελή και ιδιαίτερα σημαντικά 
στοιχεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 79
Dan-Ştefan Motreanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι, όπως έχει 
αποφανθεί το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διασυνοριακές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· 
σημειώνει ότι η οδηγία για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εγκρίθηκε επίσης βάσει του άρθρου 114 
της ΣΛΕΕ· 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 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις 
διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη άρσης αυτών 
των πρόσθετων εμποδίων και τονίζει ότι 
ο καλύτερος συντονισμός και η 
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών και η 
διασυνοριακή κινητικότητα των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας είναι 
επωφελή και ιδιαίτερα σημαντικά 
στοιχεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 80
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι, λόγω του αυξανόμενου 
όγκου της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού και των υπηρεσιών, η 
ψηφιοποίηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη· είναι της γνώμης ότι τα ψηφιακά 
εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού και των υπηρεσιών, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των διαφόρων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως το ψηφιακό 
έντυπο A1Portable Document, θα 
βελτιώσουν την προστασία των 
εργαζομένων, θα μειώσουν τον διοικητικό 
φόρτο και θα βελτιώσουν τη συνεργασία 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 81
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές 
διαδικασίες πρόσβασης στην αγορά 
υπηρεσιών άλλου κράτους μέλους 
συντονίζονται αποτελεσματικά και ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνονται 
δεόντως, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων 
αναλογικών όρων και προϋποθέσεων 
απασχόλησης που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 82
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη 
προώθηση, εφαρμογή και επιβολή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων, ώστε να διασφαλιστεί ένα 
ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο 
αναγνώρισης σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 83
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και η έγκαιρη παροχή 
υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να αρθούν τα 
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων εντός της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 84
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εισαγάγει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να 
προωθήσει δίκαιες συνθήκες εργασίας 
και, ως εκ τούτου, να υλοποιήσει την 
αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία 
στον ίδιο τόπο·

Or. en

Τροπολογία 85
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υποστηρίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Μακροπρόθεσμο 
σχέδιο δράσης για καλύτερη εφαρμογή 
και επιβολή των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς», ιδίως τις προτάσεις: να 
ενισχυθεί το SOLVIT ως εργαλείο για την 
επίλυση διαφορών στην ενιαία αγορά, να 
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αυξηθεί η δραστηριότητα της Επιτροπής 
και η στήριξη των κρατών μελών κατά τη 
μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο 
εθνικό τους δίκαιο, να εξασφαλιστεί ορθή 
και εναρμονισμένη ερμηνεία σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά, να δημιουργηθεί 
ένα εργαλείο για τα εμπόδια στην ενιαία 
αγορά στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής 
πύλης, το οποίο να επιτρέπει στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις να αναφέρουν 
ανώνυμα τα κανονιστικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους στην εσωτερική 
αγορά· επισημαίνει περαιτέρω ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να δρα 
αποφασιστικά για να αμβλύνει τα 
εντοπιζόμενα εμπόδια, δεδομένου ότι στο 
παρελθόν ο ίδιος ο εντοπισμός 
ζητημάτων οδήγησε συχνά σε ελάχιστα 
επιτεύγματα· 

Or. en

Τροπολογία 86
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις επικαιροποιημένες 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-
19, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι, 
ιδίως οι εργαζόμενοι στον τομέα των 
μεταφορών, οι μεθοριακοί, οι 
αποσπασμένοι και οι εποχιακοί 
εργαζόμενοι, καθώς και οι πάροχοι 
υπηρεσιών, να διέρχονται τα σύνορα και 
να έχουν πρόσβαση στον τόπο εργασίας 
τους, εκτός εάν δικαιολογούνται δεόντως 
οι περιορισμοί που επιβάλλονται· καλεί 
την Επιτροπή να συλλέξει ενεργά και να 
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παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο 
όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών 
υποχρεώσεων και περιορισμών που 
ισχύουν σε διάφορα κράτη μέλη·

Or. en


