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Τροπολογία  6 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

υφήλιο σημειώνονται ραγδαίες και 

σημαντικές αλλαγές, που έχουν επίσης 

αντίκτυπο στην ενιαία αγορά της ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

υφήλιο σημειώνονται ραγδαίες και 

σημαντικές αλλαγές, όπως η αυξανόμενη 

πίεση της κλιματικής αλλαγής και η 

υπέρμετρη χρήση πόρων, που έχουν 

επίσης αντίκτυπο στην ενιαία αγορά της 

ΕΕ· 
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Τροπολογία  7 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τους γενικούς στόχους της ανακοίνωσης 

της Επιτροπής για την ενιαία αγορά σε 

έναν μεταβαλλόμενο κόσμο λίγους μόλις 

μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 

2019 και στην 25η επέτειο της ενιαίας 

αγοράς· 

1. λαμβάνει υπόψη τους γενικούς 

στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για την ενιαία αγορά σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο λίγους μόλις μήνες 

πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 

και στην 25η επέτειο της ενιαίας αγοράς· 
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Τροπολογία  8 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  6α. υπενθυμίζει ότι η εσωτερική 

αγορά θα πρέπει να αποτελέσει μέσο για 

την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα βασισμένης στην αποδοτική 

χρήση των πόρων και την ενεργειακή 

απόδοση, σύμφωνα με τους στόχους της 

ΕΕ για το κλίμα και τη στρατηγική για 

την κυκλική οικονομία· 
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Τροπολογία  9 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι για να 

επιτευχθεί βαθύτερη ολοκλήρωση είναι 

καθοριστικό να υπάρχουν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού για όλους τους παίκτες σε 

όλα τα κράτη μέλη· 

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι για να 

επιτευχθεί βαθύτερη ολοκλήρωση είναι 

καθοριστικό να υπάρχουν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού για όλους τους παίκτες σε 

όλα τα κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 

ένα δίκαιο και διαφανές ρυθμιστικό 

πλαίσιο που θα λαμβάνει αποτελεσματικά 

υπόψη την κοινωνική και την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τα 

πρότυπα για τη βελτίωσή τους· 
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Τροπολογία  10 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

αξιοποιήσει καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα 

για την ανάληψη δράσης κατά των εθνικών 

κανόνων που θέτουν σε αμφισβήτηση την 

ενιαία αγορά· 

15. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

αξιοποιήσει καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα 

για την ανάληψη δράσης κατά των εθνικών 

κανόνων που δεν είναι σύμφωνοι με τη 

νομοθεσία για την ενιαία αγορά· 
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Τροπολογία  11 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν την κατοχύρωση 

των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος (ΥΓΟΣ), 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (ΚΥΓΣ), 

μέσα σε ένα πλαίσιο καθολικής 

πρόσβασης, υψηλής ποιότητας, 

οικονομικής προσιτότητας και σαφών 

κανόνων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει 

πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας όλες τις 

διαθέσιμες επιλογές, με βάση και 

σύμφωνα με το άρθρο 14 και το 

πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ, και να 

διασφαλίσει ότι οι ΥΓΟΣ και οι ΚΥΓΣ 

μπορούν να λειτουργούν στο κατάλληλο 

επίπεδο, τηρουμένης της αρχής της 

επικουρικότητας· 
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Τροπολογία  12 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

να αναλάβει νέα δέσμευση για την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως το 

2025, συμπεριλαμβανομένου νέου 

δημόσιου χρονοδιαγράμματος δράσης, 

όπως έπραξαν οι ευρωπαίοι ηγέτες το 

1985· εκφράζει, επιπλέον, την έντονη 

ανησυχία του για το γεγονός ότι για πολλές 

νομοθετικές πρωτοβουλίες υπάρχει πλήρης 

εμπλοκή στο Συμβούλιο, το οποίο δεν 

μπόρεσε να λάβει θέση· καλεί το 

Συμβούλιο να θέσει τέλος σε αυτή την 

κατάσταση, που είναι επιζήμια τόσο για 

τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις· 

19. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

να αναλάβει νέα δέσμευση για την 

περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένου νέου δημόσιου 

χρονοδιαγράμματος δράσης· εκφράζει, 

επιπλέον, την έντονη ανησυχία του για το 

γεγονός ότι για πολλές νομοθετικές 

πρωτοβουλίες υπάρχει πλήρης εμπλοκή 

στο Συμβούλιο, το οποίο δεν μπόρεσε να 

λάβει θέση· καλεί το Συμβούλιο να θέσει 

τέλος σε αυτή την κατάσταση, που είναι 

επιζήμια τόσο για τους πολίτες όσο και για 

τις επιχειρήσεις· 
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