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Τροπολογία  33 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει την επείγουσα 

ανάγκη να εξαλειφθούν από την ενιαία 

αγορά οι εναπομείναντες αδικαιολόγητοι 

φραγμοί προκειμένου να επιτευχθούν 

απτά και γρήγορα αποτελέσματα από 

άποψη ανάπτυξης, καινοτομίας, 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών 

των καταναλωτών και νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων· 

3. υπογραμμίζει την επείγουσα 

ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες 

εντός και μεταξύ των κρατών μελών, που 

απορρέουν από τον ανταγωνισμό προς τα 

κάτω όσον αφορά τα κοινωνικά 

δικαιώματα και τη φορολογία των 

επιχειρήσεων· 
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Τροπολογία  34 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Emmanuel Maurel, Martin 

Schirdewan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η 

ελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των 

δημόσιων υπηρεσιών έχει εντείνει τις 

ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών 

μελών και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη 

στις εθνικές κυβερνήσεις και στην ίδια 

την Ένωση, και ζητεί μια πιο ευέλικτη 

πολιτική στο θέμα αυτό, που να επιτρέψει 

στα κράτη μέλη να αντιστρέψουν 

προηγούμενες αποφάσεις όσον αφορά την 

ελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση 

αυτών των υπηρεσιών· 
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Τροπολογία  35 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. τονίζει ταυτόχρονα ότι όποτε η 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ή 

των υπηρεσιών οδηγεί σε στρέβλωση της 

εθνικής αγοράς εργασίας, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν προσωρινά μέτρα για την 

αντιμετώπιση αυτών των στρεβλώσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  36 

Dennis de Jong, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. επισημαίνει ότι η ενιαία αγορά 

υφίσταται όλο και μεγαλύτερη πίεση από 

εθνικούς κανόνες που αντιβαίνουν στις 

θεμελιώδεις αρχές της, ιδίως κανόνες σε 

εθνικό επίπεδο που επηρεάζουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 

υπηρεσιών· αναγνωρίζει ότι 

αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εθνικά 

μέτρα, όπως επίσης μέτρα χωρίς 

συντονισμό, θα μπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο την ενότητα και την 

αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  37 

Dennis de Jong, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, 

Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 τη 

μεταρρύθμιση και 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· 

Or. en 

 

 


