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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

25.11.2014 B8-0286/7 

Τροπολογία  7 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. ζητεί από τα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή να καταβάλουν συστηµατικές 

προσπάθειες για την εφαρµογή και την 

επιβολή των ισχυόντων κανόνων, στο 

πλαίσιο µιας γενικότερης στρατηγικής, 

προκειµένου να εξαλειφθούν οι φραγµοί 

που εµποδίζουν σήµερα την ανάπτυξη της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνιστούν 

τον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ να 

επιτύχει οικονοµική ανάπτυξη και 

απασχόληση, και να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα και την αντοχή της στο 

πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας· 

1. ζητεί από τα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή να καταβάλουν συστηµατικές 

προσπάθειες για την εφαρµογή και την 

επιβολή των ισχυόντων κανόνων, στο 

πλαίσιο µιας γενικότερης στρατηγικής, 

προκειµένου να εξαλειφθούν οι φραγµοί 

που εµποδίζουν σήµερα την ανάπτυξη της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι τα µέτρα έχουν 
αξιολογηθεί βάσει του αντικτύπου τους, 
ότι είναι ανθεκτικά στον χρόνο και ότι 
είναι προσαρµοσµένα στην ψηφιακή 
εποχή· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές 
θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα 
των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει 
οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση, 
και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα 
και την αντοχή της στο πλαίσιο της 
παγκόσµιας οικονοµίας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/8 

Τροπολογία  8 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2 α. τονίζει, ιδίως, το δυναµικό του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, το οποίο 
υπολογίζεται ότι θα µπορούσε να 
βοηθήσει τους καταναλωτές να 
εξοικονοµήσουν περισσότερα από 11,7 
δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, καθώς θα 
καθιστούσε δυνατή την επιλογή 
προϊόντων από το πλήρες φάσµα των 
προϊόντων της ΕΕ κατά τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών αγορών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/9 

Τροπολογία  9 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. τονίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστεί 
και να καταπολεµηθεί το ψηφιακό χάσµα, 
προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι 

δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

και να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των 
πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής 

εποχής, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, την 

κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική 

θέση, την υγεία ή την ηλικία τους· 

3. τονίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστεί 
και να καταπολεµηθεί το ψηφιακό χάσµα, 

προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι 

δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

και να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων 
των πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής 

εποχής, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, την 

κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική 

θέση, την υγεία ή την ηλικία τους· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Τροπολογία  10 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3 α. επισηµαίνει, ιδίως, την ανάγκη 
υπέρβασης των εµποδίων που 
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν 
καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τοµέα 
του ηλεκτρονικού εµπορίου, όσον αφορά 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την 
πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόµενο, την 
πρόληψη της απάτης, την εγγραφή σε 
ιστοτόπους, την εµπορική προώθηση και 
την επισήµανση· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/11 

Τροπολογία  11 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. τονίζει ότι όλες οι νοµοθετικές 
προτάσεις που σχετίζονται µε την 
ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να είναι 
σύµφωνες προς τον Χάρτη των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ, 
προκειµένου να προστατεύονται πλήρως 
στον ψηφιακό τοµέα τα δικαιώµατα που 
κατοχυρώνονται σ’ αυτόν· 

2. ζητεί να γίνονται, κατά την ανάπτυξη 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, σεβαστά 
τα θεµελιώδη δικαιώµατα προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία 
των ευρωπαίων πολιτών στον ψηφιακό 
κόσµο· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Τροπολογία  12 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την 
ταχεία υλοποίηση της ενιαίας αγοράς 

υπηρεσιών και να µεριµνήσει για την 

εφαρµογή και την επιβολή των κανόνων, 

για παράδειγµα της οδηγίας για τα 

δικαιώµατα των καταναλωτών, της 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της 

ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών 
διαφορών, µειώνοντας παράλληλα τα 

διοικητικά εµπόδια· 

4. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την 
ταχεία υλοποίηση της ενιαίας αγοράς  
υπηρεσιών, προάγοντας την τοµεακή 
προσέγγιση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανάπτυξη τοµέων, όπως οι 
επιχειρηµατικές υπηρεσίες και οι 
ασφαλίσεις, οι οποίοι έχουν το υψηλότερο 
οικονοµικό δυναµικό· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή να µεριµνήσει για την 
εφαρµογή και την επιβολή των κανόνων, 

για παράδειγµα της οδηγίας για τα 

δικαιώµατα των καταναλωτών, της 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της 

ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών 

διαφορών, µειώνοντας παράλληλα τα 

διοικητικά εµπόδια· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Τροπολογία  13 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. ζητεί την ταχεία έγκριση της νέας, 
εκσυγχρονισµένης δέσµης για την 
προστασία των δεδοµένων, προκειµένου 

να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα 

στο υψηλό επίπεδο προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων, την ασφάλεια των 

χρηστών και τον έλεγχο των προσωπικών 

δεδοµένων από το υποκείµενο των 

δεδοµένων, αφενός, και σε ένα σταθερό, 

προβλέψιµο νοµοθετικό περιβάλλον, το 

οποίο να προσφέρει γόνιµο έδαφος για τις 

επιχειρήσεις σε µια βελτιωµένη ενιαία 

αγορά προς όφελος των τελικών χρηστών, 

ένα πλαίσιο ισότιµου ανταγωνισµού 

ευνοϊκό για τις επενδύσεις, και ένα κλίµα 
που να συµβάλλει στην αύξηση της 

ελκυστικότητας της ΕΕ ως τόπου 

προορισµού για επιχειρήσεις, αφετέρου· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για 

την καταπολέµηση του 

κυβερνοεγκλήµατος, µε τη θέσπιση 
νοµοθετικών µέτρων και τη συνεργασία 

στον τοµέα της επιβολής του νόµου, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· 

5. ζητεί την ταχεία έγκριση του νέου, 
εκσυγχρονισµένου κανονισµού για την 
προστασία των δεδοµένων, προκειµένου 

να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα 

στο υψηλό επίπεδο προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων, την ασφάλεια των 

χρηστών και τον έλεγχο των προσωπικών 

δεδοµένων από το υποκείµενο των 

δεδοµένων, αφενός, και σε ένα σταθερό, 

προβλέψιµο νοµοθετικό περιβάλλον, το 

οποίο να προσφέρει γόνιµο έδαφος για τις 

επιχειρήσεις, την καινοτοµία και την 
οικονοµική µεγέθυνση σε µια βελτιωµένη 
ενιαία αγορά προς όφελος των τελικών 

χρηστών, ένα πλαίσιο ισότιµου 

ανταγωνισµού ευνοϊκό για τις επενδύσεις 

και ένα κλίµα που να συµβάλλει στην 

αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως 

τόπου προορισµού για επιχειρήσεις, 

αφετέρου· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους 

πόρους για την καταπολέµηση του 

κυβερνοεγκλήµατος µε τη θέσπιση 

νοµοθετικών µέτρων και τη συνεργασία 

στον τοµέα της επιβολής του νόµου τόσο 

σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
ιδίως µέσω της αξιοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήµατα 
στον κυβερνοχώρο (EC3)· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Τροπολογία  14 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. επισηµαίνει ότι πρέπει να 

εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισµού 

για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία 

αγορά, ως βάση για την ανάπτυξη µιας 

δυναµικής ψηφιακής οικονοµίας στην ΕΕ· 

τονίζει ότι η πλήρης επιβολή των κανόνων 

ανταγωνισµού της ΕΕ στην ψηφιακή 

ενιαία αγορά θα διαδραµατίσει 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

αγοράς, την πρόσβαση και τις επιλογές των 

καταναλωτών, και τη µακρόπνοη 

ανταγωνιστικότητα· 

7. επισηµαίνει ότι πρέπει να 

εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισµού 

για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία 

αγορά, ως βάση για την ανάπτυξη µιας 

δυναµικής ψηφιακής οικονοµίας στην ΕΕ· 

τονίζει ότι η πλήρης επιβολή των κανόνων 

ανταγωνισµού της ΕΕ στην ψηφιακή 

ενιαία αγορά θα διαδραµατίσει 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

αγοράς, την πρόσβαση και τις επιλογές των 

καταναλωτών, και τη µακρόπνοη 

ανταγωνιστικότητα· υπογραµµίζει ότι 
είναι σηµαντικό να παρέχεται στους 
καταναλωτές που πραγµατοποιούν 
διαδικτυακές αγορές το ίδιο επίπεδο 
προστασίας που τους παρέχεται όταν 
πραγµατοποιούν τις παραδοσιακές 
αγορές τους· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Τροπολογία  15 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8 α. υπογραµµίζει τις δυνατότητες της 
ανάλυσης µαζικών δεδοµένων για την 
προώθηση της µεγέθυνσης και την 
προαγωγή της καινοτοµίας, της έρευνας 
και της ανάπτυξης σε τοµείς όπως η 
υγεία· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Τροπολογία  16 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. τονίζει ότι κατά τη χρήση των 
µηχανών αναζήτησης, θα πρέπει η 
διαδικασία αναζήτησης και τα 

αποτελέσµατα να είναι αµερόληπτα, 

προκειµένου να µην εισάγονται διακρίσεις 

στις αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο, να 

ενισχύεται ο ανταγωνισµός και να 

αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής για τους 

χρήστες και τους καταναλωτές, και να 

διατηρείται η ποικιλότητα των πηγών 

πληροφοριών· επισηµαίνει, συνεπώς, ότι 
απαιτείται αµεροληψία και διαφάνεια στον 

ευρετηριασµό, την αξιολόγηση, την 

παρουσίαση και την ταξινόµηση του 

περιεχοµένου από τις µηχανές αναζήτησης, 
και ότι στις διασυνδεδεµένες υπηρεσίες οι 
µηχανές αναζήτησης πρέπει να εγγυώνται 
πλήρη διαφάνεια στην εµφάνιση των 
αποτελεσµάτων· καλεί την Επιτροπή να 
αποτρέπει κάθε αθέµιτη πρακτική στην 

εµπορία διασυνδεδεµένων υπηρεσιών από 

φορείς εκµετάλλευσης µηχανών 

αναζήτησης· 

11. τονίζει ότι στις υπηρεσίες αναζήτησης 
που απευθύνονται σε χρήστες, θα πρέπει η 
διαδικασία αναζήτησης και τα 

αποτελέσµατα να είναι αµερόληπτα, 

προκειµένου να µην εισάγονται διακρίσεις 

στις αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο, να 

ενισχύεται ο ανταγωνισµός και να 

αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής για τους 

χρήστες και τους καταναλωτές, και να 

διατηρείται η ποικιλότητα των πηγών 

πληροφοριών· επισηµαίνει, συνεπώς, ότι 
απαιτείται αµεροληψία και διαφάνεια στον 

ευρετηριασµό, την αξιολόγηση, την 

παρουσίαση και την ταξινόµηση του 

περιεχοµένου από τις µηχανές αναζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε 

αθέµιτη πρακτική στην εµπορία 

διασυνδεδεµένων υπηρεσιών από φορείς 

εκµετάλλευσης µηχανών αναζήτησης· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Τροπολογία  17 

Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. υπογραµµίζει ότι πρέπει να 
εφαρµόζεται ίση µεταχείριση στη 
διακίνηση δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο, 
χωρίς διακρίσεις, περιορισµούς ή 
παρεµβολές, ανεξάρτητα από αποστολέα, 
παραλήπτη, µορφή, περιεχόµενο, 
συσκευή, υπηρεσία ή εφαρµογή· 

9. πιστεύει ακράδαντα στην αρχή ενός 
ανοικτού ∆ιαδικτύου, όπου η διαχείριση 
της διακίνησης δεδοµένων θα 
πραγµατοποιείται ισότιµα και χωρίς 
διακρίσεις· αναγνωρίζει ωστόσο ότι η 
αύξηση της χρήσης του ∆ιαδικτύου, και 
ιδίως της διαδικτυακής τηλεόρασης 
(IPTV), έχει συντελέσει στη αύξηση των 
πιέσεων για αποτελεσµατική διαχείριση 
της δυναµικότητας του δικτύου από τους 
παρόχους των υπηρεσιών µέσω 
εργαλείων διαχείρισης της διακίνησης 
δεδοµένων· πιστεύει ότι όλες οι νέες 
νοµοθετικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν 
ως επίκεντρο την προστασία των 
καταναλωτών, επιτρέποντας, ωστόσο, 
την αναγκαία διαχείριση της διακίνησης 
δεδοµένων και τις εξειδικευµένες 
υπηρεσίες υπό τον όρο να µην 
αποβαίνουν ουσιαστικά σε βάρος των 
λοιπών χρηστών, και παρέχοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα στις αρχές να 
αναλαµβάνουν δράση για την 
καταπολέµηση του εγκλήµατος· 
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Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

εξαγγελία της Επιτροπής, ότι θα συνεχίσει 

τις έρευνές της όσον αφορά τις πρακτικές 

που εφαρµόζονται στις µηχανές 

αναζήτησης και την ψηφιακή αγορά 

γενικότερα· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

εξαγγελία της Επιτροπής, ότι θα συνεχίσει 

τις έρευνές της όσον αφορά τις πρακτικές 

που εφαρµόζονται στις µηχανές 

αναζήτησης και την ψηφιακή αγορά 

γενικότερα· επισηµαίνει τη δυνατότητα η 
Επιτροπή να λάβει µέτρα για την 
αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων 
στον τοµέα του ανταγωνισµού· θεωρεί ότι 
τα ειδικά µέτρα που αφορούν τον 
ανταγωνισµό και οι γενικές πρωτοβουλίες 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχουν 
διαφορετικούς σκοπούς και ότι θα πρέπει 
να γίνεται διάκριση µεταξύ τους, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες πολιτικής, οι 
οποίες θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις αρχές για τη βελτίωση της νοµοθεσίας· 
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Τροπολογία  19 

Vicky Ford 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 15 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές, η 
οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ατόµων µε προβλήµατα 
όρασης στα βιβλία, και προτρέπει όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη να την επικυρώσουν· 
πιστεύει ότι παρά το γεγονός ότι η 
Συνθήκη του Μαρακές αποτελεί ένα 
θετικό βήµα, χρειάζεται να καταβληθούν 
ακόµη πολλές προσπάθειες προκειµένου 
να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο όχι 
µόνο τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, 
αλλά και τα άτοµα µε αναπηρία· 
υπογραµµίζει τη σηµασία της περαιτέρω 
ενίσχυσης της προσβασιµότητας σε ευρύ 
φάσµα τοµέων που εκτείνεται από τα 
πνευµατικά δικαιώµατα και τις µηχανές 
αναζήτησης έως τους φορείς 
εκµετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών· 
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Vicky Ford 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. υπενθυµίζει ότι το υπολογιστικό νέφος 
µπορεί να καταστεί ισχυρό µέσο για την 

ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 

να προσφέρει οικονοµικά οφέλη, ιδιαίτερα 

στις ΜΜΕ, µε τη µείωση του κόστους 

υποδοµής πληροφορικής και άλλων 

συναφών στοιχείων κόστους· τονίζει στο 
πλαίσιο αυτό, ότι, αν οι υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους παρέχονται µόνο 

από περιορισµένο αριθµό µεγάλων 

παρόχων, θα περνάει διαρκώς µεγαλύτερος 

όγκος πληροφοριών στον έλεγχο των 

παρόχων αυτών· υπενθυµίζει, ακόµα, ότι 
το υπολογιστικό νέφος εγκυµονεί 
κινδύνους και για τους χρήστες, ιδιαίτερα 
σε σχέση µε τα ευαίσθητα δεδοµένα· 
ζητεί την ορθή εφαρµογή της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τη διασφάλιση 

ανταγωνιστικών και ασφαλών υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους· 

17. υπενθυµίζει ότι, όπως τονίζεται στην 
έκθεση για το κόστος της µη Ευρώπης, 
το υπολογιστικό νέφος µπορεί να καταστεί 
ισχυρό µέσο για την ανάπτυξη της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να προσφέρει 

οικονοµικά οφέλη, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, µε 

τη µείωση του κόστους υποδοµής 

πληροφορικής και άλλων συναφών 

στοιχείων κόστους· τονίζει στο πλαίσιο 
αυτό, ότι, αν οι υπηρεσίες υπολογιστικού 

νέφους παρέχονται µόνο από περιορισµένο 

αριθµό µεγάλων παρόχων, θα περνάει 

διαρκώς µεγαλύτερος όγκος πληροφοριών 

στον έλεγχο των παρόχων αυτών· ζητεί την 
ορθή εφαρµογή της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τη διασφάλιση 

ανταγωνιστικών και ασφαλών υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους· 
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Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην προώθηση της 

ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και 

προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, 

που να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους χαρακτηριζόµενων 

από σεβασµό της ιδιωτικότητας, 

αξιοπιστία, υψηλή διαλειτουργικότητα, 

ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, ως 

αναπόσπαστο τµήµα µιας µελλοντικής 

βιοµηχανικής πολιτικής της Ένωσης· 
τονίζει ότι για την εξασφάλιση της 

εµπιστοσύνης των καταναλωτών και της 

ανταγωνιστικότητας χρειάζεται αξιοπιστία, 
ασφάλεια και προστασία των δεδοµένων· 

18. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην προώθηση της 

ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και 

προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, 

που να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους χαρακτηριζόµενων 

από σεβασµό της ιδιωτικότητας, 

αξιοπιστία, προσβασιµότητα, υψηλή 
διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και 

ενεργειακή απόδοση, ως αναπόσπαστο 

τµήµα µιας µελλοντικής βιοµηχανικής 

πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι για την 
εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας 
χρειάζεται αξιοπιστία, ασφάλεια και 

προστασία των δεδοµένων· 
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Vicky Ford 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 18 α. υπογραµµίζει την ανάγκη να είναι 
εγγυηµένη η ασφάλεια του ∆ιαδικτύου 
κατά την πλοήγηση, ιδίως για τα παιδιά, 
και να αποτρέπεται η εκµετάλλευση των 
παιδιών, µέσω της εξασφάλισης µέσων 
για τον εντοπισµό και την αποµάκρυνση 
των παράνοµων εικόνων κακοποίησης 
παιδιών από το ∆ιαδίκτυο και µέσων για 
την αποτροπή της πρόσβασης παιδιών 
και εφήβων σε περιεχόµενο ακατάλληλο 
για την ηλικία τους·  
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