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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. επιδοκιµάζει την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων για µια νέα 

διακυβερνητική συµφωνία σχετικά µε τη 

βελτίωση της νοµοθεσίας· θεωρεί ότι η 

διαδικασία αυτή θα πρέπει να οδηγήσει 

στη βελτίωση της ποιότητας των 

νοµοθετικών κειµένων της Επιτροπής, στη 

βελτίωση της εκτίµησης αντικτύπου των 

νοµοσχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων των 

οικονοµικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και σχετικών µε τις 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

εκτιµήσεων αντικτύπου και, όπου είναι 

ενδεδειγµένο, στη χρήση κανονισµών αντί 

οδηγιών βάσει των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 

αναµένει από την Επιτροπή να 

αντιµετωπίζει ισότιµα τα δύο σκέλη της 

νοµοθετικής αρχής όσον αφορά την 

ενηµέρωση και την τεκµηρίωση που 

παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια των 

νοµοθετικών διαδικασιών· αναµένει 

µεγαλύτερη προσήλωση στην εξασφάλιση 

κατάλληλης διοργανικής διαβούλευσης, 

πλήρη συνέχεια στις προτάσεις και 

συστάσεις του Κοινοβουλίου και 

αναλυτική αιτιολόγηση κάθε 

σχεδιαζόµενης απόσυρσης· υπενθυµίζει ότι 

ο πολυετής προγραµµατισµός, που 

3. λαµβάνει υπό σηµείωση την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων για µια νέα 

διακυβερνητική συµφωνία σχετικά µε τη 

βελτίωση της νοµοθεσίας και το σκοπό 
της, που είναι η βελτίωση της ποιότητας 
των νοµοθετικών κειµένων της 
Επιτροπής, στη βελτίωση της εκτίµησης 
αντικτύπου των νοµοσχεδίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών, 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών 
εκτιµήσεων αντικτύπου· αναµένει από την 
Επιτροπή να αντιµετωπίζει ισότιµα τα δύο 

σκέλη της νοµοθετικής αρχής όσον αφορά 

την ενηµέρωση και την τεκµηρίωση που 

παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια των 

νοµοθετικών διαδικασιών· αναµένει 

µεγαλύτερη προσήλωση στην εξασφάλιση 

κατάλληλης διοργανικής διαβούλευσης, 

πλήρη συνέχεια στις προτάσεις και 

συστάσεις του Κοινοβουλίου και 

αναλυτική αιτιολόγηση κάθε 

σχεδιαζόµενης απόσυρσης· υπενθυµίζει ότι 

ο πολυετής προγραµµατισµός, που 

συµφωνείται µεταξύ των τριών θεσµικών 

οργάνων, θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο 

για το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας και να 

αποτελεί τη βάση των συζητήσεων για το 

ειδικό ετήσιο πρόγραµµα εργασίας·  

θυµίζει την άποψή του ότι η βελτίωση της 
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συµφωνείται µεταξύ των τριών θεσµικών 

οργάνων, θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο 

για το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας και να 

αποτελεί τη βάση των συζητήσεων για το 

ειδικό ετήσιο πρόγραµµα εργασίας·  

θυµίζει την άποψή του ότι η βελτίωση της 

νοµοθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 

ένα µέσο υποβάθµισης της προτεραιότητας 

τοµέων που υπάγονται στην αρµοδιότητα 

της ΕΕ και ότι οι πολιτικές αποφάσεις στο 

πλαίσιο µιας δηµοκρατικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 

υπερισχύουν των τεχνικών αξιολογήσεων· 

νοµοθεσίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 

ένα µέσο υποβάθµισης της προτεραιότητας 

τοµέων που υπάγονται στην αρµοδιότητα 

της ΕΕ και ότι οι πολιτικές αποφάσεις στο 

πλαίσιο µιας δηµοκρατικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 

υπερισχύουν των τεχνικών αξιολογήσεων· 

Or. en 



 

AM\1072783EL.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

βελτιώνει τη συνοχή του νοµοθετικού της 

προγράµµατος και να ενισχύει την 

ανεξάρτητη εκτίµηση αντικτύπου των 

νοµοθετικών προτάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων µιας δοκιµής ΜΜΕ 

και µιας δοκιµής ανταγωνιστικότητας, 

δεδοµένου ότι τα µέτρα αυτά συµβάλλουν 

στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε όλα 

τα επίπεδα –ευρωπαϊκό, εθνικό και 

περιφερειακό– και για όλους τους 

οικονοµικούς φορείς και τους πολίτες στην 

καθηµερινή ζωή τους, συµβάλλοντας έτσι 

στην προώθηση της δηµιουργίας θέσεων 

εργασίας µε παράλληλο σεβασµό των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προτύπων· εκτιµά πως οι µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ µικρές 

επιχειρήσεις δεν πρέπει να επωµίζονται 

περιττά βάρη κατά την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας και την τήρηση των προτύπων· 

καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη 

µέγιστη απλούστευση και, όπου είναι 

δυνατόν, να προάγει την πλήρη χρήση των 

ψηφιακών λύσεων, για να διευκολύνεται η 

εφαρµογή των κανόνων ΕΕ· θεωρεί ότι, 

όταν οδηγίες και κανονισµοί 

αποδεικνύονται ακατάλληλα για τις µικρές 

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

βελτιώνει τη συνοχή του νοµοθετικού της 

προγράµµατος, που θα βελτιώσει να 
εξαλειφθεί κάθε περιττή διοικητική 
επιβάρυνση σε όλα τα επίπεδα –
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό– και 

για όλους τους οικονοµικούς φορείς και 

τους πολίτες στην καθηµερινή ζωή τους, 

συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση της 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας µε 

παράλληλο σεβασµό των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων· εκτιµά πως οι 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και οι 

πολύ µικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να 

επωµίζονται περιττά βάρη κατά την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας και την τήρηση 

των προτύπων· καλεί την Επιτροπή να 

επιδιώξει τη µέγιστη απλούστευση και, 

όπου είναι δυνατόν, να προάγει την πλήρη 

χρήση των ψηφιακών λύσεων, για να 

διευκολύνεται η εφαρµογή των κανόνων 

ΕΕ· θεωρεί ότι, όταν οδηγίες και 

κανονισµοί αποδεικνύονται ακατάλληλα 

για τις µικρές επιχειρήσεις, ενδέχεται να 

πρέπει να επανεξεταστούν, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι δεν θα επιβαρύνουν τις 

ΜΜΕ· υποστηρίζει την ανάπτυξη 
προσαρµοσµένων λύσεων και λιγότερο 
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επιχειρήσεις, ενδέχεται να πρέπει να 

επανεξεταστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

δεν θα επιβαρύνουν τις ΜΜΕ· ζητεί να 
απαλλαχθούν, στο µέτρο του δυνατού, οι 

πολύ µικρές επιχειρήσεις από κάθε επαχθή 

νοµοθεσία, µε σκοπό ιδίως την 

ενθάρρυνση των νεοφυών επιχειρήσεων 

και των επιχειρηµατιών· 

επαχθών καθεστώτων για τις ΜΜΕ και 
πιθανών εξαιρέσεων για τις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί 
ότι δεν υπονοµεύεται έτσι η 
αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας και 
ότι µε τις εξαιρέσεις ή τα λιγότερο 
επαχθή καθεστώτα δεν ευνοείται ο 
κατακερµατισµός ούτε παρεµποδίζεται η 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά·  
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ελέγχου της 

καταλληλότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας 

(REFIT), να υποβάλει κατάλογο 

νοµοθεσίας καθώς και κατάλογο των 

προτάσεων που θα αναθεωρηθούν ή θα 

καταργηθούν διότι η σκοπιµότητά τους ή η 

προστιθέµενη αξία της ΕΕ δεν φαίνεται να 

είναι πλέον δεδοµένη καιν διότι είναι 

απαρχαιωµένες ή δεν εκπληρώνουν πλέον 

τον αρχικό σκοπό·  τονίζει, ωστόσο, ότι το 

REFIT δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως 

πρόσχηµα για τον περιορισµό του επιπέδου 

φιλοδοξίας σε θέµατα ζωτικής σηµασίας, 

για την απορρύθµιση ή για την 

υποβάθµιση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων· πιστεύει ότι η 
απλούστευση αφορά την ποιότητα και όχι 

ποσοτικούς στόχους· επισηµαίνει τον 
στόχο της κατά 25% µείωσης του 
διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου 
και του σχετικού κόστους των νέων 
προτάσεων για ολόκληρο τον κύκλο 
πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων της 
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, της 
εφαρµογής και της επιβολής·  ζητεί να 
γίνουν σηµαντικές µειώσεις προκειµένου 

5. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ελέγχου της 

καταλληλότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας 

(REFIT), να υποβάλει κατάλογο 

νοµοθεσίας καθώς και κατάλογο των 

προτάσεων που θα αναθεωρηθούν ή θα 

καταργηθούν διότι η σκοπιµότητά τους ή η 

προστιθέµενη αξία της ΕΕ δεν φαίνεται να 

είναι πλέον δεδοµένη καιν διότι είναι 

απαρχαιωµένες ή δεν εκπληρώνουν πλέον 

τον αρχικό σκοπό·  τονίζει, ωστόσο, ότι το 

REFIT δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως 

πρόσχηµα για τον περιορισµό του επιπέδου 

φιλοδοξίας σε θέµατα ζωτικής σηµασίας, 

για την απορρύθµιση ή για την 

υποβάθµιση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων· εκτιµά πως η 
καλύτερη ποιότητα, διαφάνεια, 
αµεροληψία και απλότητα στη νοµοθεσία 
έχει σηµασία για τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις και για τους πολίτες· καλεί 
την Επιτροπή να στείλει ένα µήνυµα ότι 
είναι πρόθυµη να εργαστεί προς την 
κατεύθυνση µιας πραγµατικά καλύτερης 
νοµοθεσίας και όχι απλώς µιας 
απορύθµισης· εκτιµά πως δεν είναι τα 
χαµηλότερα, αλλά τα βελτιωµένα 
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να δροµολογηθούν καλύτερες συνθήκες 

για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην 

Ευρώπη και τον επαναπατρισµό θέσεων 

εργασίας, για την ενίσχυση του 

ανταγωνισµού και της βιώσιµης 

ανάπτυξης· 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα 
που θα συµβάλλουν στην επίλυση της 
κρίσης, δροµολογώντας καλύτερες 
συνθήκες για τη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας 

στην Ευρώπη και τον επαναπατρισµό 

θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση του 

ανταγωνισµού και της βιώσιµης 

ανάπτυξης· 

Or. en 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

46. χαιρετίζει τη δηµοσίευση µιας νέας 

δέσµης φορολογικής πολιτικής και ζητεί 

από την Επιτροπή να φανεί φιλόδοξη και 

να επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα δίκαιο 

φορολογικό σύστηµα βασισµένο στην 

αρχή ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται 

στη χώρα όπου δηµιουργούνται τα κέρδη, 

αποφεύγοντας τη στρέβλωση της 

εσωτερικής αγοράς και τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό· 

46. χαιρετίζει ως ένα πρώτο βήµα τη 
δηµοσίευση µιας νέας δέσµης φορολογικής 

πολιτικής και ζητεί από την Επιτροπή να 

φανεί φιλόδοξη και να επιδιώξει να 

εξασφαλίσει ένα δίκαιο φορολογικό 

σύστηµα βασισµένο στην αρχή ότι οι 

φόροι πρέπει να καταβάλλονται στη χώρα 

όπου δηµιουργούνται τα κέρδη, 

αποφεύγοντας τη στρέβλωση της 

εσωτερικής αγοράς και τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό· ζητεί την υποχρεωτική 
υποβολή δηµοσίων εκθέσεων ανά χώρα 
για τις πολυεθνικές εταιρίες· καλεί την 
Επιτροπή να νοµοθετήσει σχετικά µε τον 
ορισµό περί «οικονοµικής ουσίας» και 
περί «µόνιµης εγκατάστασης» και να 
ρυθµίσει κανονιστικά την αντιµετώπιση 
της έρευνας και ανάπτυξης και 
ειδικότερα τα φορολογικά καθεστώτα 
που είναι ευνοϊκά για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας· 

Or. en 

 

 


