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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

25.11.2014 B8-0286/23 

Τροπολογία  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο απρόσκοπτος 
ανταγωνισµός και οι ίσοι όροι 

ανταγωνισµού για τις εταιρείες, που θα 

ευνοήσουν τις επενδύσεις, έχουν ζωτική 

σηµασία για τον συγκεκριµένο τοµέα της 

οικονοµίας, διότι θα εξασφαλίσουν τη 

µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξή του 

προς όφελος των τελικών χρηστών· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ουσιαστικός 

ανταγωνισµός συνιστά ισχυρή κινητήρια 

δύναµη  για αποδοτικές επενδύσεις και 

µπορεί να προσφέρει οφέλη στους 

καταναλωτές όσον αφορά τις επιλογές, την 

τιµή και την ποιότητα· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο θεµιτός, 
βιώσιµος ανταγωνισµός και οι ίσοι όροι 
ανταγωνισµού για τις εταιρείες, που θα 

ευνοήσουν τις επενδύσεις, έχουν ζωτική 

σηµασία για τον συγκεκριµένο τοµέα της 

οικονοµίας, διότι θα εξασφαλίσουν τη 

µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξή του 

προς όφελος των τελικών χρηστών· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ουσιαστικός 

ανταγωνισµός συνιστά ισχυρή κινητήρια 

δύναµη  για αποδοτικές επενδύσεις και 

µπορεί να προσφέρει οφέλη στους 

καταναλωτές όσον αφορά τις επιλογές, την 

τιµή και την ποιότητα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/24 

Τροπολογία  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις 

εργασίας που δηµιουργούνται µέσω της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς κατά κανόνα 
απαιτούν υψηλά προσόντα και 

προσφέρουν υψηλές αποδοχές, και 

συµβάλλουν εποµένως στη δηµιουργία 

ποιοτικής και βιώσιµης απασχόλησης· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένες 
θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται µέσω 

της ψηφιακής ενιαίας αγοράς απαιτούν 

υψηλά προσόντα και προσφέρουν υψηλές 

αποδοχές, και συµβάλλουν εποµένως στη 

δηµιουργία ποιοτικής και βιώσιµης 

απασχόλησης· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται, ωστόσο, προστασία από νέες 
µορφές παράκαµψης των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωµάτων· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Τροπολογία  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΒ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να µην επιτρέπει συµπεριφορές 
που επηρεάζουν αρνητικά τον 
πλουραλισµό των µέσων, όσον αφορά την 
παροχή περιεχοµένου ή το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, δεδοµένου ότι η πρόσβαση σε 
πληροφορίες είναι καθοριστικός 
παράγοντας ισχυρής δηµοκρατίας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/26 

Τροπολογία  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή 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 αδικαιολόγητα 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· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Τροπολογία  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή 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 οδηγίας για τις 
υπηρεσίες 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· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Τροπολογία  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή 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 της νέας, 

εκσυγχρονισµένης δέσµης για την 

προστασία των δεδοµένων, προκειµένου 

να εξασφαλίζονται υψηλό επίπεδο 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, 

ασφάλεια των χρηστών και έλεγχος των 
προσωπικών δεδοµένων από το 

υποκείµενο των δεδοµένων, αφενός, και 

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· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Τροπολογία  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 7 α. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβει µέτρα για τη δηµιουργία και τη 
διασφάλιση ενός νοµοθετικού 
περιβάλλοντος που να προσφέρει 
ασφάλεια δικαίου και να ενθαρρύνει τη 
δηµιουργικότητα και την καινοτοµία από 
νεοσύστατες, µικρές και µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Τροπολογία  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή 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 κατά τη χρήση των 

υπηρεσιών αναζήτησης, δεν θα πρέπει η 
διαδικασία αναζήτησης και τα 

αποτελέσµατα να επηρεάζονται από 
ενέργειες του κράτους ή τρίτων, 
προκειµένου να µην εισάγονται διακρίσεις 

στις αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο, να 

ενισχύεται ο ανταγωνισµός, να αυξάνεται η 
δυνατότητα επιλογής και να βελτιώνεται η 
ποιότητα για τους χρήστες και τους 
καταναλωτές, και να διατηρείται η 

ποικιλότητα των πηγών πληροφοριών· 

επισηµαίνει, συνεπώς, ότι στον 

ευρετηριασµό, την αξιολόγηση, την 

παρουσίαση και την ταξινόµηση του 

περιεχοµένου από τις υπηρεσίες 
αναζήτησης η επιρροή αυτή πρέπει 
αποκαλύπτεται µε διαφάνεια, ενώ στις 
διασυνδεδεµένες υπηρεσίες οι υπηρεσίες 
αναζήτησης πρέπει να εξασφαλίζουν 
διαφάνεια στην εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων· καλεί την Επιτροπή να 

αποτρέπει κάθε αθέµιτη πρακτική στην 

εµπορία και την αδειοδότηση 
διασυνδεδεµένων υπηρεσιών από φορείς 

εκµετάλλευσης µηχανών αναζήτησης και 
άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που 
συνδέονται συµβατικά µε αυτούς· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Τροπολογία  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. ζητεί να εγκριθούν σύντοµα και τεθούν 

σε εφαρµογή διεθνείς ρυθµίσεις που να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών 

µε αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόµενο, 

καθώς και στα έντυπα έργα µέσω 

ψηφιοποίησης· 

15. ζητεί να εγκριθούν σύντοµα και τεθούν 

σε εφαρµογή διεθνείς ρυθµίσεις που να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών 

µε αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόµενο, 

καθώς και στα έντυπα έργα µέσω 

ψηφιοποίησης· υπογραµµίζει, ακόµα, ότι 
η προσβασιµότητα και η άρση των 
τεχνητών εµποδίων στην πρόσβαση 
εξακολουθούν να είναι προς το συµφέρον 
όλων των χρηστών· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Τροπολογία  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 15 α. επισηµαίνει µε ανησυχία τον 
αρνητικό αντίκτυπο των παρεπόµενων 
διατάξεων ορισµένων κρατών µελών για 
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
και ειδικότερα της θέσπισης εθνικής 
νοµοθεσίας που επεκτείνει το πεδίο 
εφαρµογής των αποκλειστικών 
δικαιωµάτων τρίτων µερών, 
προκαλώντας διαφοροποίηση της 
πρόσβασης των καταναλωτών στα 
διάφορα κράτη µέλη, και µπορεί να 
περιορίζει τον ανταγωνισµό, ιδιαίτερα 
στην αγορά αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/33 

Τροπολογία  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την 

χρονίζουσα µεταρρύθµιση των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

ιδιαίτερα για τα µέτρα που αυξάνουν τις 

δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 

πιο συγκεκριµένα δε εκείνα που αφορούν 

την πρόσβαση στο περιεχόµενο, τη 

διάδοση της γνώσης και βιώσιµα µοντέλα 

διασυνοριακών υπηρεσιών· θεωρεί, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση της 

οδηγίας 2001/29/ΕΚ έχει καίρια σηµασία 

για τη µελλοντική µεταρρύθµιση, η οποία 

θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις νέες 

τεχνολογίες και τη συµπεριφορά 

καταναλωτών και χρηστών· 

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την 

χρονίζουσα µεταρρύθµιση των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

ιδιαίτερα για τα µέτρα που αυξάνουν τις 

δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 

πιο συγκεκριµένα δε εκείνα που αφορούν 

την πρόσβαση στο περιεχόµενο, τη 

διάδοση της γνώσης και βιώσιµα µοντέλα 

διασυνοριακών υπηρεσιών· θεωρεί, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση της 

οδηγίας 2001/29/ΕΚ έχει καίρια σηµασία 

για τη µελλοντική µεταρρύθµιση, η οποία 

θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις νέες 

τεχνολογίες και τη συµπεριφορά 

καταναλωτών και χρηστών, και να 
βελτιώνει τη διαπραγµατευτική θέση των 
δηµιουργών έναντι των ενδιάµεσων που 
διαθέτουν τα έργα τους στην αγορά· 
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