
 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

25.11.2014 B8-0286/34 

Τροπολογία  34 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα 
άρθρα 8, 11, 21 και 38, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα 

άρθρα 7, 8, 11, 21, 38 και 52, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/35 

Τροπολογία  35 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη διαδικασία 
συναπόφασης 2013/0309 σχετικά µε την 
πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση 

µέτρων σχετικά µε την ενιαία ευρωπαϊκή 

αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 

επίτευξη µιας συνδεδεµένης ηπείρου 
(COM(2013)0627), 

– έχοντας υπόψη τη θέση του σχετικά µε 
την πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση 

µέτρων σχετικά µε την ενιαία ευρωπαϊκή 

αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 

επίτευξη µιας συνδεδεµένης ηπείρου1
, 

 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0281. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/36 

Τροπολογία  36 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 
12ης Μαρτίου 2014, σχετικά µε το 
πρόγραµµα παρακολούθησης της 
υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των 
ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε 
διάφορα κράτη µέλη και τον αντίκτυπό 
τους στα θεµελιώδη δικαιώµατα των 
πολιτών της ΕΕ1, 

 1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/38 

Τροπολογία  38 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 18 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη µελέτη που εκπόνησε 
το Θεµατικό του Τµήµα Α το 2013, 
σχετικά µε διακρίσεις σε βάρος 
καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/39 

Τροπολογία  39 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 18 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την απόφαση του 
∆ικαστηρίου, της 8ης Απριλίου 2014, στις 
κοινές υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, 
στην οποία κηρύσσεται άκυρη η οδηγία 
για τη διατήρηση δεδοµένων, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/40 

Τροπολογία  40 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς θα µπορούσε να οδηγήσει 
στη δηµιουργία εκατοµµυρίων θέσεων 
εργασίας και να δώσει τη δυνατότητα 
στην Ευρώπη να αυξήσει το ΑΕγχΠ της 
κατά 4% έως το 2020· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/41 

Τροπολογία  41 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A β. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά το 
διάστηµα 2013-2018 αναµένεται η 
οικονοµία των εφαρµογών, µόνο, να 
τριπλασιάσει τα έσοδά της, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία 3 
εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/42 

Τροπολογία  42 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι εκπονήθηκε 
για λογαριασµό του Κοινοβουλίου µελέτη 
για την ανάλυση του κόστους της µη 
Ευρώπης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η 
οποία καταδεικνύει ότι είναι σηµαντικό 
να αντιµετωπίζονται οι ψηφιακές λύσεις 
ως ευκαιρία για τους καταναλωτές, τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, και όχι ως 
απειλή· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/43 

Τροπολογία  43 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A δ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
πρέπει να ενθαρρύνει τη µαζική 
υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους στην Ευρώπη, καθότι αυτές 
αποτελούν σηµαντικό παράγοντα 
ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονοµία· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη 
µελέτη, η ταχεία ανάπτυξη των 
υπηρεσιών αυτών αναµένεται να 
οδηγήσει σε σηµαντικά οφέλη· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/44 

Τροπολογία  44 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός 
ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα 
χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει 
κλονίσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των 
πολιτών στις υπηρεσίες αυτές, µε 
αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις 
που επενδύουν στην ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών µε τη χρήση «µεγάλων όγκων 
δεδοµένων» ή νέων εφαρµογών, όπως το 
«∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/45 

Τροπολογία  45 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A στ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εµπόδια 
στη συµµετοχή των καταναλωτών στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά σχετίζονται µε 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, όπως 
ο περιορισµός των παρόχων υπηρεσιών 
σε συγκεκριµένες χώρες ή επικράτειες, η 
απλή άρνηση πώλησης, η αυτόµατη 
αναδροµολόγηση και η αδικαιολόγητη 
διαφοροποίηση των όρων πώλησης· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/46 

Τροπολογία  46 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς, 
αποτελεσµατικές, ανταγωνιστικές και 
καινοτόµες πληρωµές µέσω κινητού και 
ηλεκτρονικές πληρωµές είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές προκειµένου να µπορούν οι 
καταναλωτές να απολαµβάνουν πλήρως 
τα οφέλη της ενιαίας αγοράς· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/47 

Τροπολογία  47 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α η (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A η. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταναλωτές δεν γνωρίζουν τις 
εναλλακτικές επιλογές εκτός των εθνικών 
ταχυδροµικών υπηρεσιών ή έχουν την 
τάση να πιστεύουν ότι οι διαθέσιµες 
εναλλακτικές συνεπάγονται υπηρεσίες 
χαµηλότερης ποιότητας· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/48 

Τροπολογία  48 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α θ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής καθώς και η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και δικτύων συνιστούν 
προτεραιότητα όσον αφορά την ψηφιακή 
ενιαία αγορά, δεδοµένου ότι αποτελούν 
ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία της και για την οικοδόµηση 
της εµπιστοσύνης των πολιτών και των 
καταναλωτών· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/49 

Τροπολογία  49 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ι (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η δικτυακή 
ουδετερότητα είναι απαραίτητη για την 
προστασία της καινοτοµίας στο 
∆ιαδίκτυο· 

Or. en 



 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/50 

Τροπολογία  50 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A ια (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ια. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας 
του πολιτισµού πλήττεται σοβαρά από 
την κρίση· λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
νοµικό πλαίσιο για τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την κατάλληλη αµοιβή των 
κατόχων δικαιωµάτων· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, 
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
της συνδεδεµένης τηλεόρασης 
εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική 
πρόκληση και δεν θα πρέπει να λειτουργεί 
σε βάρος των κλάδων του πολιτισµού και 
της δηµιουργίας, οι οποίοι παράγουν 
θέσεις εργασίας και συµβάλλουν 
σηµαντικά στο ΑΕγχΠ· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/51 

Τροπολογία  51 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιβ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
υστερεί σε σχέση µε τους κύριους 
ανταγωνιστές της, όπως τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, όσον αφορά τις επενδύσεις σε 
ΤΠΕ, την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 
και την ψηφιακή καινοτοµία, κυρίως 
λόγω του κατακερµατισµού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/52 

Τροπολογία  52 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιγ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιγ. λαµβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
επαρκείς πόροι ραδιοφάσµατος 
προκειµένου να καλυφθεί η εκθετική 
αύξηση του όγκου των δεδοµένων 
κινητής τηλεφωνίας και η αντίστοιχη 
αύξηση της ζήτησης· 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/53 

Τροπολογία  53 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιδ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιδ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο για την κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική 
συνοχή και την ενιαία αγορά να 
διατίθενται ευρέως, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ασφαλής πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο σε υψηλή ταχύτητα και 
αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες 
δηµόσιου συµφέροντος· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/54 

Τροπολογία  54 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας 
θα ευνοηθεί από τα ευρωπαϊκά τεχνικά 
πρότυπα· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται ενωσιακά ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράµµατα και αυξηµένη 
παρακολούθηση των διαδικασιών 
τυποποίησης, προκειµένου η Ένωση να 
αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών· 

Or. en 



 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/55 

Τροπολογία  55 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιστ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιστ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα, 
η ανάπτυξη και η καινοτοµία στην 
ψηφιακή οικονοµία θα συµβάλουν στην 
εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης µεσοµακροπρόθεσµα· 

Or. en 



 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/56 

Τροπολογία  56 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία 
εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων υψηλής 
ταχύτητας είναι κρίσιµης σηµασίας για 
την αύξηση της παραγωγικότητας στην 
Ευρώπη και για τη δηµιουργία νέων και 
µικρών επιχειρήσεων που να µπορούν να 
αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε διάφορους 
τοµείς, όπως η υγειονοµική περίθαλψη, η 
µεταποίηση και οι υπηρεσίες· 

  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/57 

Τροπολογία  57 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιη (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιη. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός 
τοµέας πρέπει να διαδραµατίσει ηγετικό 
ρόλο στην εγκατάσταση και στον 
εκσυγχρονισµό των ευρυζωνικών 
δικτύων, υποστηριζόµενος από ένα 
ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις 
επενδύσεις κανονιστικό πλαίσιο· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/58 

Τροπολογία  58 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α ιθ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 A ιθ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσουν 
σαφώς τις προσπάθειές τους, ώστε να 
πρωτοστατήσουν στην ψηφιοποίηση των 
δηµόσιων υπηρεσιών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/59 

Τροπολογία  59 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
πρωτοβουλία για τη σύσταση ενιαίας 
ευρωπαϊκής ρυθµιστικής αρχής 
τηλεπικοινωνιών, η οποία θα συµβάλει 
καθοριστικά στην άρση του 
κατακερµατισµού της υφιστάµενης 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/60 

Τροπολογία  60 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8 β. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση, µέσω 
του ιδιωτικού τοµέα, µαζικής αύξησης 
της χρηµατοδότησης για έργα τα οποία 
συµβάλλουν στην επιτάχυνση της 
εξάπλωσης των ευρυζωνικών δικτύων 
πολύ υψηλής ταχύτητας, ενθαρρύνουν τη 
δηµιουργία και υιοθέτηση ψηφιακών 
υπηρεσιών για ενίσχυση της 
παραγωγικότητας, συµβάλλουν στη 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος στις 
αγροτικές περιοχές όσον αφορά την 
πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, και 
ενισχύουν την ασφάλεια και την 
ανθεκτικότητα των δικτύων και 
εφαρµογών ΤΠΕ µέσω επενδύσεων σε 
υποδοµές εντός της ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/61 

Τροπολογία  61 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8 γ. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής θα πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνουν ως στόχο ενός 
αναθεωρηµένου, φιλόδοξου ψηφιακού 
θεµατολογίου για το 2020, τη δυνατότητα 
πρόσβασης όλων των ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών σε ευρυζωνικές συνδέσεις 
των 100 megabit το δευτερόλεπτο, µε το 
50% των νοικοκυριών να επιλέγουν 
σύνδεση άνω του 1 gigabit το 
δευτερόλεπτο· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/62 

Τροπολογία  62 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8 δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει µια πρωτοβουλία για την 
ψηφιακή επιχειρηµατικότητα, έναν 
ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
καινοτόµων ιδεών, η οποία θα 
περιλαµβάνει µέτρα που θα βελτιώνουν 
την πρόσβαση των νέων ψηφιακών 
επιχειρηµατιών σε χρηµατοδότηση –για 
παράδειγµα µέσω πληθοπορισµού 
(crowdsourcing)– και θα ενθαρρύνουν την 
παροχή δεύτερων ευκαιριών σε 
αποτυχόντες επιχειρηµατίες· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/63 

Τροπολογία  63 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 17 α. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής θα πρέπει ιδίως να περιέχουν 
µια νοµοθετική πρόταση στον τοµέα των 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν η 
έλλειψη ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους και η ασυνέπεια 
των νόµων και κανονισµών σε διεθνές 
επίπεδο· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/64 

Τροπολογία  64 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 17 β. σηµειώνει ότι η εµπιστοσύνη στις 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και 
στους παρόχους τους έχει επηρεαστεί 
αρνητικά από τις πρακτικές µαζικής 
παρακολούθησης· τονίζει, εποµένως, ότι 
η ανάπτυξη υπολογιστικών νεφών και 
λύσεων ΤΠ αποτελεί βασικό στοιχείο για 
την οικονοµική ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την εµπιστοσύνη προς 
τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και 
τους παρόχους τους, καθώς και για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/65 

Τροπολογία  65 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8 ε. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η 
κατάργηση των τελών περιαγωγής έχει 
ήδη καθυστερήσει· τονίζει ότι θα ήταν 
απαράδεκτο να παραταθεί η προθεσµία 
µετά τις 15 ∆εκεµβρίου 2015 και να µην 
καταργηθούν οι πρόσθετες χρεώσεις για 
άτοµα που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ· 

Or. en 



 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/66 

Τροπολογία  66 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι καταναλωτές υφίστανται 
διακρίσεις όταν πραγµατοποιούν τις 
αγορές τους στο ∆ιαδίκτυο· θεωρεί ότι οι 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής θα πρέπει 
εποµένως να αντιµετωπίζουν σε οριζόντιο 
επίπεδο τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή τόπου 
κατοικίας, και οι οποίες παρατηρούνται 
σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς της 
νοµοθεσίας της ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/67 

Τροπολογία  67 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2 β. παρότι εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, επισηµαίνει ότι, σε ορισµένα 
κράτη µέλη, ένας µικρός αριθµός φορέων 
έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση όσον 
αφορά την άµεση πώληση υλικών αγαθών 
ή την παροχή αγορακεντρικής 
πλατφόρµας σε τρίτους για την πώληση 
υλικών αγαθών· τονίζει ότι πρέπει να 
παρακολουθείται και να αποτρέπεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης όσον αφορά τη 
διάθεση αγαθών στους καταναλωτές και 
τον καθορισµό των χρεώσεων για τη 
χρήση µιας αγορακεντρικής πλατφόρµας 
από ΜΜΕ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/68 

Τροπολογία  68 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 του αρµόδιου για τον 
ανταγωνισµό Επιτρόπου ότι η Επιτροπή 
θα συνεχίσει τις έρευνές της όσον αφορά 

τις πρακτικές που εφαρµόζονται στις 

µηχανές αναζήτησης και την ψηφιακή 

αγορά γενικότερα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/69 

Τροπολογία  69 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. επισηµαίνει ότι η αγορά της 

διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για την εξασφάλιση συνθηκών 

ανταγωνισµού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, 

δεδοµένου ότι οι µηχανές αναζήτησης 

µπορεί να εξελιχθούν σε ρυθµιστές της 

πρόσβασης αλλά και λόγω της 

δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εµπορικά 

τη δευτερογενή εκµετάλλευση των 

πληροφοριών που λαµβάνουν· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 

επιβάλει αποφασιστικά τους κανόνες 

ανταγωνισµού της ΕΕ, µε βάση τις 

τοποθετήσεις όλων των ενδιαφερόµενων 

και λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική 

διάρθρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 

ώστε να εξασφαλίζονται λύσεις που 

ωφελούν πραγµατικά τους καταναλωτές, 

τους  χρήστες του ∆ιαδικτύου και τις 

διαδικτυακές επιχειρήσεις· ζητεί, επιπλέον, 
από την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις 
για την αποδέσµευση των µηχανών 
αναζήτησης από άλλες εµπορικές 
υπηρεσίες, ως µακροπρόθεσµο µέσο που 
θα συνέβαλλε στην επίτευξη των 
προαναφερθέντων στόχων· 

10. επισηµαίνει ότι η αγορά της 

διαδικτυακής αναζήτησης και οι ιστότοποι 
σύγκρισης τιµών έχουν ιδιαίτερη σηµασία 
για την εξασφάλιση συνθηκών 

ανταγωνισµού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, 

δεδοµένου ότι οι µηχανές αναζήτησης 

µπορεί να εξελιχθούν σε ρυθµιστές της 

πρόσβασης αλλά και λόγω της 

δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εµπορικά 

τη δευτερογενή εκµετάλλευση των 

πληροφοριών που λαµβάνουν· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 
ενισχύσει την παρακολούθηση των 
«πλεονεκτηµάτων του πρωτοπόρου» και 
των αποτελεσµάτων δικτύου στον 
ψηφιακό τοµέα, τα οποία µπορούν 
γρήγορα να εξελιχθούν σε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης, και να επιβάλει 
αποφασιστικά τους κανόνες ανταγωνισµού 

της ΕΕ, µε βάση τις τοποθετήσεις όλων 

των ενδιαφερόµενων και λαµβάνοντας 

υπόψη τη συνολική διάρθρωση της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ώστε να 

εξασφαλίζονται λύσεις που ωφελούν 

πραγµατικά τους καταναλωτές, τους  

χρήστες του ∆ιαδικτύου και τις 

διαδικτυακές επιχειρήσεις· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/70 

Τροπολογία  70 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 10 α. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
εξετάσει γρήγορα πιθανές λύσεις που θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια 
ισορροπηµένη, δίκαιη και ανοικτή δοµή 
αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο· 

Or. en 



 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/71 

Τροπολογία  71 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 κατά τη χρήση των µηχανών 

αναζήτησης και των ιστότοπων 
σύγκρισης τιµών, 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, ενώ στις διασυνδεδεµένες 
υπηρεσίες οι µηχανές αναζήτησης και οι 
ιστότοποι σύγκρισης τιµών 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· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/72 

Τροπολογία  72 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

να αναπτύξουν περαιτέρω και να 

εφαρµόσουν ενωσιακά και εθνικά 
κανονιστικά πλαίσια µε στόχο τη 

δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και 

ασφαλούς αγοράς για πληρωµές µέσω 

∆ιαδικτύου ή κινητής συσκευής, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 

των καταναλωτών και των δεδοµένων 

τους· υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη για σαφείς και προβλέψιµους 
κανόνες, παγιωµένους στη νοµοθεσία· 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

να αναπτύξουν περαιτέρω και να 

εφαρµόσουν ενωσιακά κανονιστικά 

πλαίσια που να επιτρέπουν µια 
ολοκληρωµένη, ασφαλή και καινοτόµο 
αγορά για πληρωµές µέσω ∆ιαδικτύου ή 

κινητής συσκευής, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την προστασία των 

καταναλωτών και των δεδοµένων των 
καταναλωτών· ζητεί, εν προκειµένω, να 
προσδιοριστούν µε σαφήνεια τα 
αντίστοιχα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις όλων των µερών, 
συµπεριλαµβανοµένων των τρίτων 
παρόχων· υπογραµµίζει την ανάγκη για 
σαφείς και διαφανείς κανόνες, 
παγιωµένους στη νοµοθεσία, προκειµένου 
να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση και η 
προώθηση νέων τεχνολογικών εξελίξεων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/73 

Τροπολογία  73 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι παρατηρείται σηµαντική 
ανοµοιογένεια µεταξύ των κρατών µελών 
όσον αφορά τις εµπορικές πρακτικές για 
τις πληρωµές µέσω κινητού, και 
υπερβολικό κόστος για την 
πραγµατοποίηση διασυνοριακών 
πληρωµών, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
δυνατή η ταχύτερη ανάπτυξη της αγοράς· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/74 

Τροπολογία  74 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 β. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ενσωµάτωσης ηλεκτρονικών 
συστηµάτων πληρωµών στον ενιαίο χώρο 
πληρωµών σε ευρώ (SEPA)· ζητεί από 
την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες 
της όσον αφορά τις πληρωµές µε κάρτα, 
µέσω του ∆ιαδικτύου και µέσω κινητού, 
µε σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
προτύπων στον συγκεκριµένο τοµέα, και 
να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών της, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 
πρωτοβουλίες δεν θα οδηγούν στον 
αποκλεισµό των νεοεισερχόµενων και δεν 
θα αποθαρρύνουν την καινοτοµία· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/75 

Τροπολογία  75 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 γ. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής θα πρέπει να ενθαρρύνουν την 
αυτορρύθµιση στον τοµέα των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών παράδοσης δεµάτων, 
προκειµένου να καλυφθεί το σηµαντικό 
κενό ενηµέρωσης όσον αφορά την 
ύπαρξη διαφόρων υπηρεσιών παράδοσης 
και αντίστοιχων επιλογών, τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους 
διαδικτυακούς εµπόρους λιανικής· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/76 

Τροπολογία  76 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 δ. τονίζει ότι οι γρήγορες, αξιόπιστες 
και οικονοµικά προσιτές υπηρεσίες 
διατερµατικής παράδοσης δεµάτων είναι 
απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα 
των µικρών διαδικτυακών εµπόρων 
λιανικής· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει τη 
βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών, 
την εναρµόνιση των ρυθµίσεων όσον 
αφορά την αποστολή δεµάτων, και την 
αύξηση των ορίων de minimis για τους 
τελωνειακούς δασµούς· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/77 

Τροπολογία  77 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 ε. καλεί την Επιτροπή να 
καταπολεµήσει τις πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις στον τοµέα της 
διαδικτυακής διανοµής, ο οποίος διέπεται 
από τον κανονισµό σχετικά µε ορισµένες 
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και 
εναρµονισµένων πρακτικών (κανονισµός 
(ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής), 
προκειµένου να διαφυλαχτεί η 
δυνατότητα των διανοµέων να 
χρησιµοποιούν καινοτόµες µεθόδους 
διανοµής και να απευθύνονται σε 
µεγαλύτερο αριθµό και φάσµα 
καταναλωτών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/78 

Τροπολογία  78 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16  στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 στ. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει 
στις πρωτοβουλίες φιλόδοξες προτάσεις 
σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων 
και πρότυπα για την επικοινωνία µεταξύ 
µηχανών, και να εκπονήσει πιλοτικά 
έργα· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα πρέπει 
να διαδραµατίσουν πιο ενεργό ρόλο στην 
κατάρτιση διεθνών προτύπων για το 
∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων· πιστεύει ότι 
η Ευρώπη θα µπορούσε να ταχθεί υπέρ 
της ανάγκης για ισχυρά πρωτόκολλα 
προστασίας δεδοµένων στον τοµέα 
αυτόν, και υπογραµµίζει την ανάγκη 
προστασίας του ∆ιαδικτύου των 
Πραγµάτων από καταχρήσεις, 
χειραγωγήσεις και κυβερνοεπιθέσεις· 
επιµένει, εν προκειµένω, ότι πρέπει να 
θεσπιστούν συγκεκριµένα µέτρα για την 
εξασφάλιση της συµβατότητας του 
τερµατικού εξοπλισµού µε το δικαίωµα 
τον χρηστών να ελέγχουν και να 
προστατεύουν τα προσωπικά τους 
δεδοµένα, και να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 
υπηρεσιών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/79 

Τροπολογία  79 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 ζ. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει 
σαφείς κανόνες που θα προβλέπουν ότι 
απαιτείται ρητή συγκατάθεση («opt-in») 
των χρηστών όταν δεδοµένα από 
συσκευές που χρησιµοποιούνται για 
σκοπούς υγείας, άσκησης ή άλλους 
σκοπούς παρακολούθησης πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για σκοπούς που 
σχετίζονται µε τη διαφήµιση, την εµπορία 
ή τον τρόπο ζωής· τονίζει ότι οι χρήστες 
πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτουν 
εύκολα αυτές τις πρακτικές χωρίς να 
χάνουν την πρόσβαση σε άλλες συναφείς 
λειτουργίες του υλικού εξοπλισµού ή του 
λογισµικού· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/80 

Τροπολογία  80 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 η (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16 η. καλεί τις επιχειρήσεις που παρέχουν 
νέες υπηρεσίες µε τη χρήση «µεγάλων 
όγκων δεδοµένων» και νέες εφαρµογές, 
όπως το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων, να 
ενσωµατώσουν σε αυτές τα µέτρα 
προστασίας δεδοµένων που βρίσκονται 
ήδη σε στάδιο ανάπτυξης, προκειµένου 
να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η 
εµπιστοσύνη των πολιτών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/81 

Τροπολογία  81 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9 α. υπενθυµίζει ότι η δικτυακή 
ουδετερότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
προκειµένου να µην εισάγονται διακρίσεις 
µεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών και 
να εξασφαλίζεται πλήρως ο 
ανταγωνισµός· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/82 

Τροπολογία  82 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9 β. θεωρεί ότι η δικτυακή ουδετερότητα 
πρέπει να ορίζεται µε σαφήνεια σύµφωνα 
µε τους ορισµούς του Κοινοβουλίου, 
καθώς και να κατοχυρώνεται και να 
θεµελιώνεται νοµικά, προκειµένου να 
µπορούν οι µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, οι µη κυβερνητικοί 
οργανισµοί και άλλοι κοινωνικοί και 
οικονοµικοί φορείς να αξιοποιούν πλήρως 
όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής 
αγοράς· 

Or. en 



 

AM\1041558EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

25.11.2014 B8-0286/83 

Τροπολογία  83 

Dita Charanzová 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9 γ. καλεί την Επιτροπή, τους φορείς 
τυποποίησης και τον ENISA να 
αναπτύξουν ελάχιστα πρότυπα για την 
ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, και 
κατευθυντήριες γραµµές για συστήµατα, 
δίκτυα και υπηρεσίες ΤΠ, 
περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, προκειµένου να 
προστατεύονται καλύτερα τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της 
ΕΕ και η ακεραιότητα όλων των 
συστηµάτων ΤΠ· πιστεύει ότι τα πρότυπα 
αυτά θα µπορούσαν να καταστούν σηµείο 
αναφοράς για νέα πρότυπα σε παγκόσµιο 
επίπεδο, και θα πρέπει να βασίζονται σε 
ανοιχτές και δηµοκρατικές διαδικασίες· 
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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 εξετάσει 
διεξοδικά την υφιστάµενη νοµοθεσία 
στον τοµέα των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) και να 
καταρτίσει πρόταση σχετικά µε τα ∆∆Ι µε 
την οποία θα εξασφαλίζεται η ισορροπία 
µεταξύ των συµφερόντων των 
καταναλωτών και των κατόχων των 
δικαιωµάτων· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα διασυνοριακό, 
εναρµονισµένο σε επίπεδο ΕΕ και 
ολοκληρωµένο σύστηµα δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας το οποίο θα 
εξασφαλίζει την ισορροπία µεταξύ αφενός 
της εγγενούς αξίας και εκτίµησης του 
δηµιουργικού και καλλιτεχνικού 
περιεχοµένου και αφετέρου των 
δικαιωµάτων των καταναλωτών· τονίζει 
ότι οι κλάδοι της δηµιουργίας αποτελούν 
τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο τοµέα στην 
ΕΕ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και 
υποστηρίζοντας παράλληλα την 
καινοτοµία, σύµφωνα µε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»· υπενθυµίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει συστήσει οµάδα 
εργασίας σχετικά µε τη µεταρρύθµιση 
των δικαιωµάτων διανοητικής και 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, προκειµένου να 
διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων στον 
τοµέα αυτόν και να συµβάλει στην 
υλοποίηση της εν λόγω µεταρρύθµισης· 
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