
AM\1002617EL.doc PE519.470v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2013/2093(INI)

11.9.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 92

Σχέδιο έκθεσης
Cornelis de Jong
(PE516.620v02)

σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος 
όλων των παραγόντων
(2013/2093(INI))



PE519.470v01-00 2/57 AM\1002617EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\1002617EL.doc 3/57 PE519.470v01-00

EL

Τροπολογία 1
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης 
Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με «τη 
διερεύνηση και την αντιμετώπιση 
κατάχρησης εξουσίας μεγάλων 
σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση»1,

Or. en

Τροπολογία 2
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης 
Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με «τη 
διερεύνηση και την αντιμετώπιση 
κατάχρησης εξουσίας μεγάλων 
σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση»1,

Or. en

Τροπολογία 3
María Irigoyen Pérez

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(208)0054.
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό
ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας του 
λιανικού εμπορίου λόγω της συμβολής 
του στην προώθηση της ανταγωνιστικής 
και ισόρροπης ανάπτυξης, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στη 
διάρθρωση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις πόλεις, καθώς και 
στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των ευρωπαίων πολιτών στην εσωτερική 
αγορά·

Or. es

Τροπολογία 4
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιοπρέπεια του λιανικού εμπορίου 
πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ως 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια κοινωνία 
που χαρακτηρίζεται ολοένα και 
περισσότερο από την εικονική επαφή μέσω 
του διαδικτύου, τα καταστήματα 
εξακολουθούν να είναι ο χώρος όπου οι 
άνθρωποι συναντιούνται με άλλους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα οι κεντρικοί 
δρόμοι και τα αστικά κέντρα λειτουργούν 
ως πλαίσιο για κοινές εμπειρίες, 
αποτελώντας κομβικό σημείο της τοπικής
ταυτότητας, της υπερηφάνειας των 
επιμέρους κοινοτήτων καθώς και της 
κοινής κληρονομιάς και των κοινών αξιών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια κοινωνία 
που χαρακτηρίζεται ολοένα και 
περισσότερο από την εικονική επαφή μέσω 
του διαδικτύου, τα καταστήματα 
εξακολουθούν να είναι ο χώρος όπου οι 
άνθρωποι συναντιούνται με άλλους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα οι κεντρικοί 
δρόμοι και τα αστικά κέντρα καθώς και η 
άμεση πώληση από παραγωγούς
λειτουργούν ως πλαίσιο για κοινές 
εμπειρίες, αποτελώντας κομβικό σημείο 
της τοπικής ταυτότητας, της υπερηφάνειας 
των επιμέρους κοινοτήτων καθώς και της 
κοινής κληρονομιάς και των κοινών αξιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα 
παραδοσιακά καταστήματα δεν 
αποκλείουν το ένα το άλλο και είναι, στην 
ουσία, συμπληρωματικά·

Or. en

Τροπολογία 6
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα στο 
λιανικό εμπόριο, επηρεάζοντας κυρίως τα 
μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα στο 
παραδοσιακό λιανικό εμπόριο, 
επηρεάζοντας κυρίως τα μικρότερα, 
ανεξάρτητα καταστήματα και τις μικρές 
εμπορικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα τη 
συνεχή μείωση της απασχόλησης στο 
λιανικό εμπόριο·

Or. es
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Τροπολογία 7
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα στο
λιανικό εμπόριο, επηρεάζοντας κυρίως τα 
μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα στο 
λιανικό εμπόριο και το πλανόδιο εμπόριο, 
επηρεάζοντας κυρίως τα μικρότερα, 
ανεξάρτητα καταστήματα, και επιπλέον σε 
μία περίοδο όπου ανοίγουν όλο και 
περισσότερα εμπορικά κέντρα·

Or. it

Τροπολογία 8
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (ΑθΕΠ) που επηρεάζουν 
αρνητικά, συγκεκριμένα, τους γεωργούς 
και τις μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ) επιδρούν 
αρνητικά στα συμφέροντα των 
καταναλωτών, καθώς και στην ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
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να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (ΑθΕΠ) που επηρεάζουν 
αρνητικά, συγκεκριμένα, τους γεωργούς 
και τις μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις·

να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (ΑθΕΠ) που επηρεάζουν 
αρνητικά ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωργών και των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (ΑθΕΠ) που επηρεάζουν 
αρνητικά, συγκεκριμένα, τους γεωργούς 
και τις μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές (ΑθΕΠ) που επηρεάζουν 
αρνητικά, συγκεκριμένα, τους γεωργούς,
τις μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις και 
τους μικρούς εμπόρους λιανικής·

Or. en

Τροπολογία 11
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί 
συχνά δεν έχουν επαρκή 
διαπραγματευτική ισχύ ώστε να 
διασφαλίζουν δίκαιη τιμή για τα προϊόντα 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περισσότερα κέρδη του τομέα της 
γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων 
είναι συγκεντρωμένα στις ενδιάμεσες 
εταιρείες, όπως οι διανομείς και οι 
μεταποιητές·
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Τροπολογία 12
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος δεν είναι δυνατό για τους 
καταναλωτές να λαμβάνουν αξιόπιστες 
και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
τη δομή κόστους των διαφόρων 
προϊόντων· 

Or. en

Τροπολογία 13
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης θα 
έπρεπε να έχει επιστήσει μεγαλύτερη 
προσοχή στις επιπτώσεις της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης στο λιανικό εμπόριο 
και ιδίως στα μικρότερα, ανεξάρτητα 
καταστήματα·

2. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης θα 
έπρεπε να έχει επιστήσει μεγαλύτερη 
προσοχή στις επιπτώσεις της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης στο λιανικό εμπόριο 
και ιδίως στα μικρότερα, ανεξάρτητα 
καταστήματα και τις μικρές εμπορικές 
αλυσίδες, καθώς και στις προσπάθειες 
ενίσχυσης της θέσης των καταναλωτών, 
ιδίως των πλέον ευάλωτων εξ αυτών·

Or. es

Τροπολογία 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, 
των φορέων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών συμφερόντων·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης· καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόσει μια ολιστική 
προσέγγιση στο λιανικό εμπόριο, με την 
αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και 
πρόσθετης γραφειοκρατίας, και να 
διασφαλίσει τη συνοχή και τη στενή 
συνεργασία με άλλα υφιστάμενα φόρα, 
όπως η ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα για το 
λιανικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 15
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των 
φορέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
προμηθευτών τους, καθώς και των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των 
φορέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

Or. de
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Τροπολογία 16
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των 
φορέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
παραγωγών, των προμηθευτών, των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των 
φορέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

Or. pl

Τροπολογία 17
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των 
φορέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών, των προμηθευτών και των 
καταναλωτών, των φορέων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

Or. en
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Τροπολογία 18
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών και των καταναλωτών, των 
φορέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
συστήσει μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
εντούτοις τονίζει τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης με τη 
συμπερίληψη και των μεγάλων και των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των 
συνεταιρισμών, των προμηθευτών και των 
καταναλωτών, των φορέων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 19
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. χαιρετίζει τη σύσταση από την 
Επιτροπή της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου για την καινοτομία στο 
λιανικό εμπόριο και ζητεί από την 
Επιτροπή να επανεξετάσει άμεσα τις 
επικείμενες συστάσεις της ομάδας, με 
σκοπό την περαιτέρω προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, την τόνωση της 
καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση 
στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. στηρίζει τη Στρογγυλή Τράπεζα για το 
λιανικό εμπόριο, που διοργανώνεται από 
την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, ως το 
θεσμικό φόρουμ για τη διατήρηση του 
λιανικού εμπορίου ως σημαντική 
προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα 
της ΕΕ, για την επανεξέταση της 
προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των 
σχετικών πτυχών του σχεδίου δράσης για 
το λιανικό εμπόριο, για την υποβολή 
έκθεσης σχετικά με τις εργασίες της 
μόνιμης ομάδας για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, 
και για την ενημέρωση σχετικά με την 
πρόοδο σε άλλες υπάρχουσες πλατφόρμες 
και μηχανισμούς άτυπου διαλόγου· ζητεί 
από τη μόνιμη ομάδα για την 
ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο 
να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την προετοιμασία της 
ετήσιας Στρογγυλής Τράπεζας για το 
λιανικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν 
μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών 
λιτότητας που υπονομεύουν την 

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν 
μέτρα που εισάγουν διακριτική 
μεταχείριση στο πλαίσιο των πολιτικών 
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εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα 
λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του 
ΦΠΑ ή η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων·

λιτότητας που υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα 
λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του 
ΦΠΑ ή η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων· εκφράζει την ανησυχία 
του, κυρίως, για ορισμένους εθνικούς 
νόμους που αφορούν το εμπόριο και τη 
φορολογία, οι οποίοι επηρεάζουν 
ορισμένους τομείς ή επιχειρηματικά 
μοντέλα και στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό, και που αποτελούν μια ντε 
φάκτο διάκριση εναντίον αλλοδαπών 
εμπόρων λιανικής· καλεί την Επιτροπή να 
δράσει πιο αποφασιστικά ώστε να 
διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του 
δικαίου για την εσωτερική αγορά και την 
ανταγωνιστικότητα, επιταχύνοντας 
παράλληλα τη διαδικασία επί παραβάσει 
μέσω μιας προσέγγισης «ταχείας 
διεκπεραίωσης»·

Or. en

Τροπολογία 22
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν 
μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών 
λιτότητας που υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα 
λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του 
ΦΠΑ ή η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν 
μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών 
λιτότητας που υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα 
λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του 
ΦΠΑ, η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων, των τύπων και των 
αναταξινομήσεων των προϊόντων, η άρση 
της πίστωσης, κ.λπ.·

Or. es
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Τροπολογία 23
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν 
μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών 
λιτότητας που υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα 
λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του 
ΦΠΑ ή η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν 
μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών 
λιτότητας που υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα 
λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του 
ΦΠΑ ή η αύξηση των τελών των 
καταστημάτων· για τους λόγους αυτούς, 
θα πρέπει να προβλεφθεί η εναρμόνιση 
του ΦΠΑ σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι εθνικοί περιοριστικοί 
κανόνες, διαφορετική ερμηνεία και 
ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς εμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι 
απαιτήσεις για συμπληρωματικές δοκιμές 
και καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση 
πιστοποιητικών και προτύπων, οι 
εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού και 
άλλα παρόμοια μέτρα δημιουργούν 
πρόσθετες δαπάνες για τους καταναλωτές 
και για τους εμπόρους λιανικών 
προϊόντων, κυρίως τις ΜΜΕ, στερώντας 
έτσι από τους ευρωπαίους πολίτες τα 
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πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 25
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί τη λήψη ισχυρών μέτρων 
επιβολής για τη διατήρηση της πίεσης 
στα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει 
με επιτυχία την οδηγία για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 26
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί τη διεύρυνση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς 
ώστε να καλύπτεται η εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική 
προβολή στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 
πυλώνα της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, και να άρουν πρακτικά 
εμπόδια που αποτελούν πηγή δυσχερειών 
για τους εμπόρους λιανικής πώλησης 
προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από 
την εσωτερική αγορά·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική 
προβολή στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 
πυλώνα της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, και να άρουν 
ρυθμιστικά και πρακτικά εμπόδια που 
αποτελούν πηγή δυσχερειών για τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης προκειμένου 
να επωφελούνται πλήρως από την 
εσωτερική αγορά· καλεί ακόμα την 
Επιτροπή να ασκεί, με σκοπό την 
επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης, 
πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των 
κρατών μελών, τα οποία δεν εφαρμόζουν 
ορθώς τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, 
με κίνηση, εφόσον χρειάζεται, 
διαδικασίας επί παραβάσει·

Or. de

Τροπολογία 28
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική 
προβολή στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 
πυλώνα της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, και να άρουν πρακτικά 
εμπόδια που αποτελούν πηγή δυσχερειών 
για τους εμπόρους λιανικής πώλησης 
προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από 
την εσωτερική αγορά·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική 
προβολή στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 
πυλώνα της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, και να άρουν πρακτικά 
εμπόδια που αποτελούν πηγή δυσχερειών 
για τους εμπόρους λιανικής πώλησης 
προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από 
την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι η 
νομοθεσία που αφορά τη λιανική αγορά 
θα πρέπει να είναι πιο καλά 
τεκμηριωμένη, ιδίως όσον αφορά την 
ανάγκη να εξετάζεται και να κατανοείται 
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επαρκώς ο αντίκτυπός της στις μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική 
προβολή στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 
πυλώνα της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, και να άρουν πρακτικά 
εμπόδια που αποτελούν πηγή δυσχερειών 
για τους εμπόρους λιανικής πώλησης 
προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από 
την εσωτερική αγορά·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική 
προβολή στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 
πυλώνα της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, και να άρουν πρακτικά 
εμπόδια, και κυρίως τα διοικητικά και 
γραφειοκρατικά εμπόδια, που εμποδίζουν 
την ανάληψη, την ανάπτυξη και τη 
συνέχιση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
και αποτελούν πηγή δυσχερειών για τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης και τους 
επιχειρηματίες προκειμένου να 
επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική 
αγορά·

Or. es

Τροπολογία 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς με 
συνεκτικό και συνεπή τρόπο και να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
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αμοιβαία αναγνώριση αγαθών και 
υπηρεσιών, να άρουν επικαλύψεις, και να 
μειώσουν τα διοικητικά βάρη και τους 
κανονιστικούς φραγμούς που πιθανόν 
περιορίζουν την οικονομική μεγέθυνση 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά τους 
κανόνες και τη νομοθεσία της 
εσωτερικής αγοράς – ιδίως σε ό,τι αφορά 
τη δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για 
τις υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις – Small Business Act –
καθώς και την οδηγία σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων και τις ενώσεις 
καταναλωτών να παρέχουν περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά 
με τα δικαιώματά τους και τα όργανα 
επίλυσης προβλημάτων στη διάθεσή 
τους, όπως το SOLVIT, και να 
προωθήσουν μεταξύ τους την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς 
και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συστήσει μια εύκολα 
προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και 
εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· 
ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον 
πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που 
αφορούν τα σήματα και την επισήμανση 
και ζητά την απλοποίηση, κατά προτίμηση 
συγκεντρώνοντας διάφορες πτυχές της 
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε μία ετικέτα, με 
παράλληλη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήμανσης·

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς 
και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συστήσει μια εύκολα 
προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και 
εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· 
ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον 
πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που 
αφορούν τα σήματα και την επισήμανση 
και ζητά την απλοποίηση, μεταξύ άλλων 
με τη μείωση των διαφορών στις εθνικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης 
και τη θέσπιση κοινών σημείων 
αναφοράς/κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ, 
ανάλογα με την περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 33
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς 
και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συστήσει μια εύκολα 
προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και 

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς, 
συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές, την ποιότητα και τη 
βιωσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συστήσει μια 
εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που 
θα περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και 
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εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· 
ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον 
πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που 
αφορούν τα σήματα και την επισήμανση 
και ζητά την απλοποίηση, κατά προτίμηση 
συγκεντρώνοντας διάφορες πτυχές της 
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε μία ετικέτα, με 
παράλληλη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήμανσης·

εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· 
ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον 
πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που 
αφορούν τα σήματα και την επισήμανση 
και ζητά την απλοποίηση, κατά προτίμηση 
συγκεντρώνοντας διάφορες πτυχές της 
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε μία ετικέτα, με 
παράλληλη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 34
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς 
και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συστήσει μια εύκολα 
προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και 
εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· 
ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον 
πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που
αφορούν τα σήματα και την επισήμανση 
και ζητά την απλοποίηση, κατά προτίμηση 
συγκεντρώνοντας διάφορες πτυχές της 
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε μία ετικέτα, με 
παράλληλη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήμανσης·

6. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς, 
κατανοητές και αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές, την ποιότητα και τη 
βιωσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συστήσει μια 
εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που 
θα περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και 
εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· 
ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον 
πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που 
αφορούν τα σήματα και την επισήμανση 
και ζητά την απλοποίηση, κατά προτίμηση 
συγκεντρώνοντας διάφορες πτυχές της 
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε μία ετικέτα, με 
παράλληλη μείωση των διαφορών μεταξύ 
των εθνικών υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήμανσης·

Or. es
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία 
οι μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής 
λειτουργούν ως «μέντορες» σε μικρότερα 
καταστήματα στο άμεσο περιβάλλον 
τους· την προώθηση ομάδων ανεξάρτητων 
εμπόρων λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνεταιρισμών, οι οποίες θα επωφελούνται 
από την αμοιβαία συνδρομή και από 
ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα 
καταστήματα μειώνοντας τους 
συντελεστές για την ενέργεια και τα 
ενοίκια μέσω συμπράξεων μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους 
ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής, και 
προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω 
περιοχές·

7. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της 
λιανικής αγοράς βασίζεται στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών· ζητεί από 
την Επιτροπή να συμπληρώσει το σχέδιο 
δράσης της με μια σειρά από δράσεις που 
αποσκοπούν στη στήριξη της ανεξάρτητης 
λιανικής πώλησης, την προώθηση ομάδων 
ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνεταιρισμών, οι οποίες θα επωφελούνται 
από την αμοιβαία συνδρομή και από 
ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία τους 
και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω 
περιοχές·

Or. en
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπληρώσει το σχέδιο δράσης της με 
μια σειρά από δράσεις που αποσκοπούν 
στη στήριξη της ανεξάρτητης λιανικής 
πώλησης, όπως: την ενθάρρυνση της 
αρχής της «υιοθεσίας καταστήματος», 
σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτεροι 
έμποροι λιανικής λειτουργούν ως 
«μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στο άμεσο περιβάλλον τους· την 
προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιρισμών, οι οποίες θα 
επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή 
και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα 
καταστήματα μειώνοντας τους 
συντελεστές για την ενέργεια και τα 
ενοίκια μέσω συμπράξεων μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους 
ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής, και 
προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω 
περιοχές·

7. ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να 
προωθήσουν δράσεις που θα αποσκοπούν 
στη διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης και 
της δημιουργίας ίσων όρων 
ανταγωνισμού για την ανεξάρτητη 
λιανική πώληση, με πλήρη σεβασμό του 
ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού,
όπως: την ενθάρρυνση της αρχής της 
«υιοθεσίας καταστήματος», σύμφωνα με 
την οποία οι μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής 
λειτουργούν ως «μέντορες» σε μικρότερα 
καταστήματα στο άμεσο περιβάλλον τους· 
την προώθηση ομάδων ανεξάρτητων 
εμπόρων λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνεταιρισμών, οι οποίες θα επωφελούνται 
από την αμοιβαία συνδρομή και από 
ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· την τόνωση των συμπράξεων 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, για παράδειγμα στους τομείς της 
ενέργειας και της ανάπτυξης των 
ακινήτων στον τομέα της λιανικής, για τη 
δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις 
ΜΜΕ και την άρση των φραγμών στην 
επιχειρηματικότητα·

Or. en
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι 
μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν 
ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στο άμεσο περιβάλλον τους· την 
προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιρισμών, οι οποίες θα 
επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή 
και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα 
μειώνοντας τους συντελεστές για την 
ενέργεια και τα ενοίκια μέσω συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους 
εμπόρους λιανικής, και προωθώντας τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές·

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι 
μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν 
ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στον ίδιο τόπο, ιδίως όσον αφορά τις 
νεοεισερχόμενες εταιρείες στην αγορά· 
την προώθηση ομάδων ανεξάρτητων 
εμπόρων λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνεταιρισμών, οι οποίες θα επωφελούνται 
από την αμοιβαία συνδρομή και από 
ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· την προαγωγή του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν ένα κλίμα που θα ευνοεί τα 
μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα τα οποία 
βρίσκονται συνήθως σε αστικά κέντρα,
μειώνοντας τους συντελεστές για την 
ενέργεια και τα ενοίκια μέσω συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους 
εμπόρους λιανικής, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων, 
ανταγωνισμού και δημοσίων συμβάσεων 
της εσωτερικής αγορά της ΕΕ, καθώς και 
προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω 
περιοχές·

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι 
μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν 
ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στο άμεσο περιβάλλον τους· την 
προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιρισμών, οι οποίες θα 
επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή 
και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα 
μειώνοντας τους συντελεστές για την 
ενέργεια και τα ενοίκια μέσω συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους 
εμπόρους λιανικής, και προωθώντας τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές·

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι 
μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν 
ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στο άμεσο περιβάλλον τους· την 
προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιρισμών, οι οποίες θα 
επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή 
και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα 
μειώνοντας τους συντελεστές για την 
ενέργεια και τα ενοίκια μέσω συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους 
εμπόρους λιανικής, και προωθώντας τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές· την 
προώθηση της ιδέας για τη δημιουργία 
μιας επιγραμμικής εμπορικής στοάς με 
τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής της ίδιας εμπορικής ζώνης, με 
την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης, 
μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης, 
και ενδεχομένως, τη δυνατότητα 
διανομής κατ’ οίκον· τη στήριξη του 
πλανόδιου εμπορίου στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. fr
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι 
μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν 
ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στο άμεσο περιβάλλον τους· την 
προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιρισμών, οι οποίες θα 
επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή 
και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα 
μειώνοντας τους συντελεστές για την 
ενέργεια και τα ενοίκια μέσω συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή 
επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους 
εμπόρους λιανικής, και προωθώντας τη 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές·

7. ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει 
το σχέδιο δράσης της με μια σειρά από 
δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανεξάρτητης λιανικής πώλησης, όπως: την 
ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας 
καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι 
μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν 
ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα 
στο άμεσο περιβάλλον τους· την 
προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων 
λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιρισμών, οι οποίες θα 
επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή 
και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, 
διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία 
τους· τον σεβασμό του δικαιώματος των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών να 
ενισχύσουν σε ορισμένες εμπορικές 
περιοχές (π.χ. στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους) ένα κλίμα που θα 
ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα 
μειώνοντας τους συντελεστές για την 
ενέργεια, όπως για τις επιγραφές που 
ανάβουν τη νύχτα, και τα ενοίκια μέσω 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, θεσπίζοντας μειωμένο 
συντελεστή επιχειρήσεων στα τοπικά τέλη 
για τις μικρές επιχειρήσεις και τους 
ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής, και 
προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω 
περιοχές·

Or. it
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του 
σχεδίου δράσης, να αναπτύξει δράσεις με 
σκοπό τη στήριξη της καινοτομίας, της 
εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητας 
στο λιανικό εμπόριο· την προώθηση των 
κοινοτικών αγορών και του εμπορικού 
τουρισμού· την ενίσχυση της ανανέωσης 
των γενεών και των επιχειρηματιών· τη 
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για 
το εμπόριο·

Or. es

Τροπολογία 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί για την διαρκούσα τάση 
ορισμένων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών να αναπτύσσουν έργα μεγάλης 
κλίμακας, όπως εμπορικά κέντρα εκτός 
των αστικών κέντρων, δεδομένου ότι, 
ιδίως ενόψει της οικονομικής κρίσης, το 
σημείο κορεσμού έχει ήδη επιτευχθεί· 
επισημαίνει ότι τα ενοίκια στα εν λόγω
εμπορικά κέντρα είναι συνήθως πολύ 
υψηλά για τα μικρότερα, ανεξάρτητα 
καταστήματα και καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, έρευνα για τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους·

8. υπενθυμίζει ότι, ενώ η συγκέντρωση 
καταστημάτων εκτός αστικών κέντρων 
μπορεί να εξυπηρετεί ορισμένους 
καταναλωτές, μπορεί επίσης να αποτελεί 
πρόκληση, ιδίως για τους ηλικιωμένους, 
τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή τα 
άτομα που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο· 
υπογραμμίζει τη σημασία να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία όσον αφορά την 
ανάπτυξη νέων έργων μεγάλης κλίμακας 
στον τομέα λιανικής, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά κέντρα θα 
εξακολουθήσουν να αποτελούν μοχλούς 
οικονομικής μεγέθυνσης, απασχόλησης 
και βιωσιμότητας, με την παράλληλη 
παροχή των κατάλληλων συνθηκών για 
την πρόσβαση των μικρών 



AM\1002617EL.doc 27/57 PE519.470v01-00

EL

καταστημάτων στην αγορά, 
εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να απολαύσουν ένα ευρύ μείγμα 
λιανικής πώλησης και ότι διαθέτουν 
πραγματική ελευθερία επιλογών·

Or. en

Τροπολογία 42
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί για την διαρκούσα τάση 
ορισμένων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών να αναπτύσσουν έργα μεγάλης 
κλίμακας, όπως εμπορικά κέντρα εκτός 
των αστικών κέντρων, δεδομένου ότι, 
ιδίως ενόψει της οικονομικής κρίσης, το 
σημείο κορεσμού έχει ήδη επιτευχθεί·
επισημαίνει ότι τα ενοίκια στα εν λόγω
εμπορικά κέντρα είναι συνήθως πολύ 
υψηλά για τα μικρότερα, ανεξάρτητα 
καταστήματα και καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, έρευνα για τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους·

8. επισημαίνει ότι τα ενοίκια στα εμπορικά 
κέντρα είναι συνήθως πολύ υψηλά για τα 
μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα και 
καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, έρευνα για 
τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 43
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί για την διαρκούσα τάση 8. προειδοποιεί για την διαρκούσα τάση 
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ορισμένων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών να αναπτύσσουν έργα μεγάλης 
κλίμακας, όπως εμπορικά κέντρα εκτός 
των αστικών κέντρων, δεδομένου ότι, 
ιδίως ενόψει της οικονομικής κρίσης, το 
σημείο κορεσμού έχει ήδη επιτευχθεί· 
επισημαίνει ότι τα ενοίκια στα εν λόγω 
εμπορικά κέντρα είναι συνήθως πολύ 
υψηλά για τα μικρότερα, ανεξάρτητα 
καταστήματα και καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, έρευνα για τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους·

ορισμένων τοπικών και περιφερειακών 
αρχών να επιδιώκουν και να συναινούν σε 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, όπως 
εμπορικά κέντρα εκτός των αστικών 
κέντρων, δεδομένου ότι, ιδίως ενόψει της 
οικονομικής κρίσης, σε πολλές περιφέρειες
το σημείο κορεσμού έχει ήδη επιτευχθεί· 
επισημαίνει ότι τα ενοίκια στα εν λόγω 
εμπορικά κέντρα είναι συνήθως πολύ 
υψηλά για τα μικρότερα, ανεξάρτητα 
καταστήματα και καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, έρευνα για τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους·

Or. pl

Τροπολογία 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών 
αρχών να μην επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέων εμπορικών κέντρων και 
υπεραγορών όπου αυτό θα έχει αρνητικές 
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ενώ ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που 
θα διασφαλίζουν ποικιλία καταστημάτων, 
η οποία είναι απαραίτητη για τις εμπορικές 
περιοχές, ιδίως στα αστικά κέντρα, 
προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές·

9. αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των 
τοπικών αρχών όσον αφορά τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό· τονίζει, ωστόσο, 
ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα 
για την καταστρατήγηση του 
δικαιώματος της ελεύθερης 
εγκατάστασης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία της ορθής εφαρμογής 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί τα 
κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς 
ενάντια στην ελεύθερη κυκλοφορία και να 
ανοίξουν τις αγορές τους, προκειμένου να 
τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
υπάρχει ποικιλία καταστημάτων, η οποία 
είναι απαραίτητη για τις εμπορικές 
περιοχές, ιδίως στα αστικά κέντρα, 
προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές·
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Or. en

Τροπολογία 45
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών 
αρχών να μην επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέων εμπορικών κέντρων και υπεραγορών 
όπου αυτό θα έχει αρνητικές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
ειδικούς κανόνες που θα διασφαλίζουν 
ποικιλία καταστημάτων, η οποία είναι 
απαραίτητη για τις εμπορικές περιοχές, 
ιδίως στα αστικά κέντρα, προκειμένου να 
παραμείνουν ελκυστικές·

9. αναγνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών 
αρχών να μην επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέων εμπορικών κέντρων και υπεραγορών 
όπου αυτό θα έχει αρνητικές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 46
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών 
αρχών να μην επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέων εμπορικών κέντρων και υπεραγορών 
όπου αυτό θα έχει αρνητικές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
ειδικούς κανόνες που θα διασφαλίζουν 
ποικιλία καταστημάτων, η οποία είναι 
απαραίτητη για τις εμπορικές περιοχές, 
ιδίως στα αστικά κέντρα, προκειμένου να 
παραμείνουν ελκυστικές·

9. αναγνωρίζει το δικαίωμα των τοπικών 
αρχών να μην επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέων εμπορικών κέντρων και υπεραγορών 
όπου αυτό θα έχει αρνητικές κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
ειδικούς κανόνες που θα βελτιώνουν τις 
πιθανότητες εισόδου στην αγορά των 
μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης και 
θα διασφαλίζουν ποικιλία καταστημάτων, 
καθώς αυτή είναι απαραίτητη για τις 
εμπορικές περιοχές, ιδίως στα αστικά 
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κέντρα, προκειμένου να παραμείνουν 
ελκυστικές·

Or. de

Τροπολογία 47
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για τη διασφάλιση 
καθαρών, ασφαλών και προσβάσιμων 
εμπορικών περιοχών στα αστικά κέντρα, 
καθώς προσφέρονται μεταξύ άλλων για να 
αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
από τα κενά κτήρια σε εμπορικές περιοχές, 
π.χ. θέτοντας αυτούς τους χώρους στη 
διάθεση νεοσύστατων επιχειρήσεων με 
χαμηλότερο μίσθωμα από το συνηθισμένο·

10. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για τη διασφάλιση 
καθαρών, ασφαλών και προσβάσιμων 
εμπορικών περιοχών στα αστικά κέντρα, 
καθώς προσφέρονται μεταξύ άλλων για να 
αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
από τα κενά κτήρια σε εμπορικές περιοχές, 
π.χ. θέτοντας αυτούς τους χώρους στη 
διάθεση νεοσύστατων επιχειρήσεων με 
χαμηλότερο μίσθωμα από το συνηθισμένο, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 48
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα 
καταστήματα αντιμετωπίζουν νέες 
προκλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο 
σημαντικές τις πολυκαναλικές στρατηγικές 

11. επισημαίνει ότι η ταχεία ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επιφέρει 
σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις όσον αφορά την 
καινοτομία, τις νέες ευκαιρίες στην αγορά 
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στο λιανικό εμπόριο· σε αυτό το πλαίσιο, 
εκφράζει την ανησυχία του, ενόψει του 
κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζει το 
λιανικό εμπόριο, ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο θα μπορούσε να καταλάβει 
ολόκληρους κλάδους λιανικού εμπορίου, 
όπως φαίνεται να συμβαίνει επί του 
παρόντος στους τομείς των 
οπτικοακουστικών μέσων και των 
βιβλίων· ενθαρρύνει τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης να αναπτύξουν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα για την επέκταση 
της αγοραστικής εμπειρίας στο 
παραδοσιακό κατάστημα, μεταξύ άλλων 
βελτιώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών 
τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, και 
συνδέοντας την παρουσίαση στο
διαδίκτυο με το προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για τις πωλήσεις στο 
παραδοσιακό κατάστημα·

και την οικονομική μεγέθυνση, τη 
βελτίωση των επιλογών, την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα καταστήματα 
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που 
καθιστούν ακόμα πιο σημαντικές τις 
πολυκαναλικές στρατηγικές στο λιανικό 
εμπόριο· ενόψει του κοινωνικού και 
πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει το 
λιανικό εμπόριο, ενθαρρύνει τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης να 
αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
για την επιγραμμική (on-line) πελατειακή 
τους βάση, καθώς και για την επέκταση 
της αγοραστικής εμπειρίας στο 
παραδοσιακό κατάστημα, μεταξύ άλλων 
βελτιώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών 
τόσο πριν όσο και μετά την πώληση·

Or. en

Τροπολογία 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα 
καταστήματα αντιμετωπίζουν νέες 
προκλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο 
σημαντικές τις πολυκαναλικές στρατηγικές 
στο λιανικό εμπόριο· σε αυτό το πλαίσιο, 
εκφράζει την ανησυχία του, ενόψει του 
κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζει το 
λιανικό εμπόριο, ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο θα μπορούσε να καταλάβει 
ολόκληρους κλάδους λιανικού εμπορίου, 
όπως φαίνεται να συμβαίνει επί του 
παρόντος στους τομείς των 
οπτικοακουστικών μέσων και των 
βιβλίων· ενθαρρύνει τους εμπόρους 

11. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα 
καταστήματα αντιμετωπίζουν νέες 
προκλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο 
σημαντικές τις πολυκαναλικές στρατηγικές 
στο λιανικό εμπόριο· ενθαρρύνει τους 
εμπόρους λιανικής πώλησης να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις καινοτόμες 
τεχνολογίες και να αναπτύξουν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα για την επέκταση 
της αγοραστικής εμπειρίας στο 
παραδοσιακό κατάστημα, μεταξύ άλλων 
βελτιώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών 
τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, και 
συνδέοντας την παρουσίαση στο διαδίκτυο 
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λιανικής πώλησης να αναπτύξουν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα για την επέκταση 
της αγοραστικής εμπειρίας στο 
παραδοσιακό κατάστημα, μεταξύ άλλων 
βελτιώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών 
τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, και 
συνδέοντας την παρουσίαση στο διαδίκτυο 
με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 
τις πωλήσεις στο παραδοσιακό κατάστημα·

με το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για 
τις πωλήσεις στο παραδοσιακό κατάστημα·

Or. en

Τροπολογία 50
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προωθήσει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο· ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του 
για την απουσία του στόχου που θα 
καταστήσει προσβάσιμες τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες και αγαθά στους 
καταναλωτές από όλες τις χώρες της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
χάραξη στρατηγικής που θα αποτρέπει 
τους εμπόρους να θεσπίζουν πολιτικές 
που συνεπάγονται διακρίσεις στις οικείες 
πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου, 
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι ευρωπαίοι 
πολίτες θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση 
στο διασυνοριακό επιγραμμικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Morten Løkkegaard, Seán Kelly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 
είναι σημαντικό για τη διασφάλιση των 
επιλογών του καταναλωτή και της 
πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές· 
τονίζει πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα για να αναπτυχθεί πλήρως το 
δυναμικό του, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στηρίζει τα 
μέτρα που ζητούνται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο από το 2012 με στόχο την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την 
απλοποίηση της διασυνοριακής 
καταχώρισης ονομάτων περιοχής, τη 
βελτίωση των ασφαλών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών πληρωμών και παράδοσης, τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
είσπραξης απαιτήσεων και τη βελτίωση 
της ενημέρωσης των καταναλωτών 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, ειδικά σε 
ό,τι αφορά τις αποσύρσεις και τις 
δυνατότητες προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 52
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των φραγμών (γλωσσικών, 
ενημερωτικών και διοικητικών) που 
περιορίζουν τις επιχειρηματικές 
δυνατότητες στο διασυνοριακό 
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ηλεκτρονικό εμπόριο και υπονομεύουν 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά·

Or. es

Τροπολογία 53
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να επιλύσει το 
θέμα των πολυμερών διατραπεζικών 
προμηθειών (ΠΔΠ) και να καταργήσει 
τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα 
καρτών και που ενισχύουν τις 
αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των 
ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη 
διαφανή, ανταγωνιστικά και καινοτόμα 
συστήματα πληρωμών, και να 
χρησιμοποιήσει τα εν λόγω συστήματα 
ως βέλτιστες πρακτικές για την 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας 
οικονομικότερης και πιο δίκαιης αγοράς 
πληρωμών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. χαιρετίζει ιδιαίτερα τις εθελοντικές 
πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που έχουν 
λάβει οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι 
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προμηθευτές για τη μείωση των 
απορριμμάτων τροφών·

Or. en

Τροπολογία 55
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει τη σημασία διαφύλαξης και 
προστασίας του τομέα του λιανικού 
εμπορίου σε δημόσιους χώρους, το οποίο 
συνίσταται κυρίως σε χιλιάδες 
οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις και 
αποτελεί παράλληλα μια ιδιομορφία της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. it

Τροπολογία 56
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αναγνωρίζει και υποστηρίζει 
σθεναρά τον σημαντικό ρόλο του λιανικού 
εμπορίου ως εργοδότη ο οποίος παρέχει 
θέσεις εργασίας χαμηλής και υψηλής 
ειδίκευσης· τονίζει ότι ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των εμπόρων λιανικής δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε ανταγωνισμό όσον αφορά 
τους κανόνες εργασίας και την αμοιβή·

Or. en
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Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής 
εφαρμογής της υφιστάμενης κοινωνικής 
και εργατικής νομοθεσίας· θεωρεί λυπηρή 
την ύπαρξη, σε αυτόν τον τομέα, υψηλού 
ποσοστού αδήλωτης απασχόλησης, που 
συνεπάγεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή και 
εμποδίζει τη διαμόρφωση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών 
επιχειρήσεων εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

13. υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής 
εφαρμογής της υφιστάμενης κοινωνικής 
και εργατικής νομοθεσίας· ζητεί την ίση 
μεταχείριση των εμπορικών επιχειρήσεων 
εντός της εσωτερικής αγοράς με σκοπό 
την καταπολέμηση της αδήλωτης 
απασχόλησης, της φοροδιαφυγής και της 
κοινωνικής απάτης·

Or. fr

Τροπολογία 58
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής 
εφαρμογής της υφιστάμενης κοινωνικής 
και εργατικής νομοθεσίας· θεωρεί λυπηρή 
την ύπαρξη, σε αυτόν τον τομέα, υψηλού 
ποσοστού αδήλωτης απασχόλησης, που 
συνεπάγεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή και 
εμποδίζει τη διαμόρφωση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών 
επιχειρήσεων εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

13. υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής 
εφαρμογής της υφιστάμενης κοινωνικής 
και εργατικής νομοθεσίας· θεωρεί λυπηρή 
την ύπαρξη, σε αυτόν τον τομέα, υψηλού 
ποσοστού αδήλωτης απασχόλησης, που 
συνεπάγεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή και 
εμποδίζει τη διαμόρφωση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών 
επιχειρήσεων εντός της εσωτερικής 
αγοράς· εφιστά την προσοχή στις 
εργασιακές συνθήκες και στις 
περιπτώσεις κακομεταχείρισης που 
σημειώνονται στον τομέα του λιανικού 
εμπορίου, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως 
τις γυναίκες, τους εργαζομένους με 
περιορισμένα προσόντα και τους 
μετανάστες·
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Or. es

Τροπολογία 59
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βελτίωσης των επιχειρηματικών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων με στόχο την 
αύξηση της απασχόλησης στον 
συγκεκριμένο τομέα, και καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν 
την εργασιακή ένταξη των ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 60
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των 
δικαιοδόχων έναντι της εταιρείας 
δικαιόχρησης και ζητεί τη σύναψη 
διαφανών και δίκαιων συμβάσεων· 
ειδικότερα, εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής και των κρατών μελών στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν 
την επιχείρησή τους ή να μεταβάλουν την 
επιχειρησιακή τους μέθοδο, ενώ 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει τις επιπτώσεις των 
μακροχρόνιων ρητρών ανταγωνισμού, 

διαγράφεται
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των επιλογών αγοράς και της 
απαγόρευσης της πολλαπλής 
δικαιόχρησης (multi-franchising), καθώς 
και να επανεξετάσει, στο εν λόγω πλαίσιο, 
την ισχύουσα εξαίρεση από τους κανόνες 
ανταγωνισμού για τα συμβαλλόμενα μέρη 
που κατέχουν μερίδιο αγοράς μικρότερο 
του 30%·

Or. en

Τροπολογία 61
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των 
δικαιοδόχων έναντι της εταιρείας 
δικαιόχρησης και ζητεί τη σύναψη 
διαφανών και δίκαιων συμβάσεων·
ειδικότερα, εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής και των κρατών μελών στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν 
την επιχείρησή τους ή να μεταβάλουν την 
επιχειρησιακή τους μέθοδο, ενώ 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει τις επιπτώσεις των 
μακροχρόνιων ρητρών ανταγωνισμού, των 
επιλογών αγοράς και της απαγόρευσης της 
πολλαπλής δικαιόχρησης (multi-
franchising), καθώς και να επανεξετάσει, 
στο εν λόγω πλαίσιο, την ισχύουσα 
εξαίρεση από τους κανόνες ανταγωνισμού 
για τα συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν 
μερίδιο αγοράς μικρότερο του 30%·

14. χαιρετίζει τη δικαιόχρηση ως ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο που υποστηρίζει 
τις νέες επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες 
μικρών επιχειρήσεων· ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνει την 
ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών στις 
συμβάσεις· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 
για τους κάθετους περιορισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 330/2010· εφιστά, ειδικότερα, την 
προσοχή της Επιτροπής και των κρατών 
μελών στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι που 
επιθυμούν να πουλήσουν την επιχείρησή 
τους ή να μεταβάλουν την επιχειρησιακή 
τους μέθοδο, ενώ εξακολουθούν να 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τις 
επιπτώσεις των μακροχρόνιων ρητρών 
αποκλειστικότητας, των επιλογών αγοράς,
της απαγόρευσης της πολλαπλής 
δικαιόχρησης (multi-franchising), καθώς 
και την ισχύουσα εξαίρεση από τους 
κανόνες ανταγωνισμού για τα 
συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν μερίδιο 
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αγοράς μικρότερο του 30%·

Or. en

Τροπολογία 62
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των 
δικαιοδόχων έναντι της εταιρείας 
δικαιόχρησης και ζητεί τη σύναψη 
διαφανών και δίκαιων συμβάσεων· 
ειδικότερα, εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής και των κρατών μελών στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν 
την επιχείρησή τους ή να μεταβάλουν την 
επιχειρησιακή τους μέθοδο, ενώ 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει τις επιπτώσεις των 
μακροχρόνιων ρητρών ανταγωνισμού, των 
επιλογών αγοράς και της απαγόρευσης της 
πολλαπλής δικαιόχρησης (multi-
franchising), καθώς και να επανεξετάσει, 
στο εν λόγω πλαίσιο, την ισχύουσα 
εξαίρεση από τους κανόνες ανταγωνισμού 
για τα συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν 
μερίδιο αγοράς μικρότερο του 30%·

14. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των 
δικαιοδόχων έναντι της εταιρείας 
δικαιόχρησης και ζητεί τη σύναψη 
διαφανών και δίκαιων συμβάσεων· 
ειδικότερα, εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής και των κρατών μελών στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν 
την επιχείρησή τους ή να μεταβάλουν την 
επιχειρησιακή τους μέθοδο, ενώ 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει την απαγόρευση των 
μηχανισμών καθορισμού των τιμών στο 
πλαίσιο συστημάτων δικαιόχρησης 
καθώς και τις επιπτώσεις των 
μακροχρόνιων ρητρών ανταγωνισμού, των 
επιλογών αγοράς και της απαγόρευσης της 
πολλαπλής δικαιόχρησης (multi-
franchising), καθώς και να επανεξετάσει, 
στο εν λόγω πλαίσιο, την ισχύουσα 
εξαίρεση από τους κανόνες ανταγωνισμού 
για τα συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν 
μερίδιο αγοράς μικρότερο του 30%·

Or. de

Τροπολογία 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
ταχεία ανάπτυξη των ιδιωτικών 
σημάτων· τονίζει ότι τα ιδιωτικά σήματα 
πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο που 
να προσφέρουν βελτιωμένες επιλογές 
στον καταναλωτή, ιδίως από πλευράς 
διαφάνειας, ποιότητας πληροφοριών και 
ποικιλίας, και να δίνουν σαφείς ευκαιρίες 
στις ΜΜΕ να καινοτομούν και να 
επεκτείνονται·

Or. en

Τροπολογία 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· 
τονίζει ότι οι ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην 
αλυσίδα εφοδιασμού καταναλωτικών 
προϊόντων εκτός τροφίμων, ζητεί, δε, από 
την Επιτροπή και από τις ομοσπονδίες των 
επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου, 
ανοικτού τύπου φόρουμ με επίκεντρο το 
λιανικό εμπόριο στο σύνολό του·

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· 
τονίζει ότι οι ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην 
αλυσίδα εφοδιασμού καταναλωτικών 
προϊόντων εκτός τροφίμων· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή και από τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
επιδιώξουν έναν εποικοδομητικό και 
διατομεακό διάλογο στα υφιστάμενα 
φόρα, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας 
Στρογγυλής Τράπεζας για το λιανικό 
εμπόριο και της επικείμενης ομάδας της 
Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα 
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στο λιανικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 65
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· 
τονίζει ότι οι ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην 
αλυσίδα εφοδιασμού καταναλωτικών 
προϊόντων εκτός τροφίμων, ζητεί, δε, από 
την Επιτροπή και από τις ομοσπονδίες των 
επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου, 
ανοικτού τύπου φόρουμ με επίκεντρο το 
λιανικό εμπόριο στο σύνολό του·

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ·
τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεχίσει να παρακολουθεί τις αρνητικές 
εξελίξεις ιδιαίτερα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων προκειμένου να 
αναλάβει περαιτέρω δράση· τονίζει ότι οι 
ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην αλυσίδα 
εφοδιασμού καταναλωτικών προϊόντων 
εκτός τροφίμων, ζητεί, δε, από την 
Επιτροπή και από τις ομοσπονδίες των 
επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου, 
ανοικτού τύπου φόρουμ με επίκεντρο το 
λιανικό εμπόριο στο σύνολό του·

Or. en

Τροπολογία 66
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· 
τονίζει ότι οι ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην 
αλυσίδα εφοδιασμού καταναλωτικών 
προϊόντων εκτός τροφίμων, ζητεί, δε, από 
την Επιτροπή και από τις ομοσπονδίες των 
επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου, 
ανοικτού τύπου φόρουμ με επίκεντρο το 
λιανικό εμπόριο στο σύνολό του·

15. στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ 
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή 
ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· 
τονίζει ότι οι ΑθΕΠ επιδρούν αρνητικά 
στις επιχειρήσεις, τους γεωργούς και τους 
εργαζομένους των τρίτων χωρών και
εμφανίζονται και στην αλυσίδα 
εφοδιασμού καταναλωτικών προϊόντων 
εκτός τροφίμων, ζητεί, δε, από την 
Επιτροπή και από τις ομοσπονδίες των 
επιχειρήσεων να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας ενός νέου, 
ανοικτού τύπου φόρουμ με επίκεντρο το 
λιανικό εμπόριο στο σύνολό του·

Or. en

Τροπολογία 67
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιφέρουν τα παραπάνω ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, είναι σημαντική η 
συμμετοχή όλων των φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ως 
σημείο εκκίνησης για τους νομοθέτες 
προκειμένου να αναπτύξουν ένα συνεπές 
και νομικά εκτελεστό σύνολο αρχών· 
στηρίζει την αναγνώριση των 
επαγγελματικών ενώσεων ως προς την 
ανάγκη για επιβολή, εντούτοις για να 
υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα
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συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα 
αποτελέσματα της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει την 
ανάληψη πρόσθετων δράσεων εφόσον 
κριθεί αναγκαίο·

απαιτείται η δημιουργία ανεξάρτητου 
μηχανισμού επιβολής· θεωρεί ότι ο εν 
λόγω μηχανισμός θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις, να 
λειτουργεί κατά τρόπο που θα 
αναγνωρίζει το κλίμα φόβου των 
προμηθευτών, και να συντονίζει την 
επιβολή του νόμου σε διάφορα κράτη 
μέλη προκειμένου οι παραβάτες να 
σταματήσουν να αποφεύγουν την επιβολή 
του· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει ότι η εθελοντική 
πρωτοβουλία που έχει προταθεί από 
επαγγελματικές ενώσεις θα είναι 
αναποτελεσματική ελλείψει ενός νομικά 
δεσμευτικού μηχανισμού επιβολής, και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
εγκαίρως τη λήψη πρόσθετων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 68
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να
επιφέρουν τα παραπάνω ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, είναι σημαντική η συμμετοχή 
όλων των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα 

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών·
εκφράζει την ικανοποίησή του όσον 
αφορά την αναγνώριση των εμπορικών 
ενώσεων για ανάγκη επιβολής του νόμου, 
και τονίζει ότι, προκειμένου ένας 
μηχανισμός να επιφέρει ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
σεβασμού και η συμμετοχή όλων των 
φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων των γεωργών, καθώς και των 
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αποτελέσματα της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει την 
ανάληψη πρόσθετων δράσεων εφόσον 
κριθεί αναγκαίο·

μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· θεωρεί 
επίσης απαραίτητη την ύπαρξη ενός 
ανεξάρτητου μηχανισμού επιβολής που 
θα έχει την εξουσία να επιβάλλει 
κυρώσεις, καλεί, δε, την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τα ουσιαστικά 
αποτελέσματα της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας εντός ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει άμεσα
την ανάληψη πρόσθετων δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 69
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιφέρουν τα παραπάνω ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, είναι σημαντική η συμμετοχή 
όλων των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα 
αποτελέσματα της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει την 
ανάληψη πρόσθετων δράσεων εφόσον 
κριθεί αναγκαίο·

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό είναι ένα πρώτο 
βήμα και αμφισβητεί την 
αποτελεσματικότητα της εθελοντικής 
ανάληψης υποχρεώσεων· υπογραμμίζει 
ότι, προκειμένου να επιφέρουν τα 
παραπάνω ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι 
σημαντική η συμμετοχή όλων των φορέων 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει τις μεθόδους 
επιβολής που κατοχυρώνονται από τη 
νομοθεσία, όπως η επιβολή κυρώσεων 
και ο ορισμός ανεξάρτητου 
διαμεσολαβητή, για την επαρκή 
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αντιμετώπιση του «κλίματος φόβου» 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 70
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιφέρουν τα παραπάνω ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, είναι σημαντική η συμμετοχή 
όλων των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα 
αποτελέσματα της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει την 
ανάληψη πρόσθετων δράσεων εφόσον 
κριθεί αναγκαίο·

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών ως 
πρώτο βήμα· υπογραμμίζει ότι, 
προκειμένου να επιφέρουν τα παραπάνω 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι σημαντική η 
συμμετοχή όλων των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης·

Or. de

Τροπολογία 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16



PE519.470v01-00 46/57 AM\1002617EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιφέρουν τα παραπάνω ουσιαστικό 
αποτέλεσμα, είναι σημαντική η συμμετοχή 
όλων των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα 
αποτελέσματα της εθελοντικής 
πρωτοβουλίας εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, και να προτείνει την 
ανάληψη πρόσθετων δράσεων εφόσον 
κριθεί αναγκαίο·

16. επικροτεί τις αρχές της ορθής 
πρακτικής και τον κατάλογο 
παραδειγμάτων αθέμιτων και δίκαιων 
πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 
καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή 
και την επιβολή των εν λόγω αρχών· καλεί 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να τα 
εφαρμόσουν άμεσα και να επιφέρουν 
γρήγορα αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι, 
προκειμένου να επιφέρουν τα παραπάνω 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι σημαντική η 
συμμετοχή όλων των φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γεωργών, καθώς και των 
μεταποιητικών βιομηχανιών και των 
βιομηχανιών χονδρικής πώλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάζει σε 
τακτική βάση τα αποτελέσματα της 
εθελοντικής πρωτοβουλίας, να αξιολογεί 
εάν είναι απαραίτητη η λήψη 
επιπρόσθετων μέτρων και να παρουσιάζει 
τα αποτελέσματα στο φόρουμ υψηλού 
επιπέδου και στη Στρογγυλή Τράπεζα για 
το λιανικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 72
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι τα θέματα που 
αφορούν τις κάθετες εμπορικές σχέσεις 
προκύπτουν επίσης σε σχέση με τις 
συμφωνίες επιλεκτικής και 
αποκλειστικής διανομής στον τομέα της 
λιανικής πώλησης αγαθών συγκεκριμένου 
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σήματος· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα των εμπόρων λιανικής και 
των ιδιοκτητών καταστημάτων με πιο 
περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ·

Or. en

Τροπολογία 73
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. παραπέμπει, ωστόσο, την Επιτροπή 
και στα προβλεπόμενα όρια επιρροής των 
εν λόγω ορθών πρακτικών, οι οποίες δεν 
είναι σε θέση να υπερκεράσουν ορισμένα 
βασικά προβλήματα της ολιγοψωνιακής 
διάρθρωσης της αγοράς, που ορίζεται εν 
προκειμένω ως τέτοια από τον μικρό 
αριθμό πολύ μεγάλων εμπόρων λιανικής 
πώλησης τροφίμων ως αγοραστών έναντι 
μεγάλου αριθμού μικρών προμηθευτών 
ως πωλητών, και επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόταση διαφόρων 
εμπορικών ενώσεων για θέσπιση 
μηχανισμού επιβολής·

Or. de

Τροπολογία 74
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
το βασικό πρόβλημα της διάρθρωσης της 
αγοράς και της ισχύος στην αγορά της 
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αλυσίδας εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου τροφίμων και να συμπληρώσει 
την εθελοντική πρωτοβουλία με νομικά
δεσμευτικό μηχανισμό επιβολής· 

Or. de

Τροπολογία 75
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο 
των ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει την 
εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη 
δράση στην περίπτωση πληροφοριών που 
αφορούν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Catherine Stihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή 
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ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει την 
εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη 
δράση στην περίπτωση πληροφοριών που 
αφορούν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

να εξετάσει τον ορισμό ενός 
πανευρωπαϊκού διαμεσολαβητή που θα 
είναι σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες σε 
ανώνυμη μορφή, να μεταχειρίζεται τις 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, να 
αναλαμβάνει την παρακολούθηση της 
αγοράς και να κινεί έρευνες·

Or. en

Τροπολογία 77
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν διαμεσολαβητή 
ή κριτή που θα έχει την εξουσία να 
αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση στην 
περίπτωση πληροφοριών που αφορούν 
ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει τον ορισμό ενός 
πανευρωπαϊκού διαμεσολαβητή για τα 
τρόφιμα που θα είναι σε θέση να λαμβάνει 
πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, να 
μεταχειρίζεται τις πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, να αναλαμβάνει την 
παρακολούθηση της αγοράς και να κινεί 
έρευνες· παρότι οι ενώσεις επιχειρήσεων 
μπορούν να υποβάλουν λυσιτελώς 
καταγγελίες εξ ονόματος των 
προμηθευτών, θεωρεί ότι μια ευρύτερη 
ομάδα οργανισμών οι οποίοι έχουν επίσης 
γνώση των ΑθΕΠ θα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να υποβάλει ανώνυμες 
αποδείξεις σε έναν διαμεσολαβητή ή κριτή 
που θα έχει την εξουσία να αναλαμβάνει 
αυτεπάγγελτη δράση στην περίπτωση 
πληροφοριών που αφορούν ορισμένες 
ανησυχητικές τάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο 
των ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει την 
εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη 
δράση στην περίπτωση πληροφοριών που 
αφορούν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

17. θεωρεί ότι τα ασθενέστερα μέρη της 
αγοράς δυσκολεύονται συχνά να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει 
επίσης τη δυνατότητα υποβολής 
σύστασης για τον διορισμό ενός 
διαμεσολαβητή ή κριτή και τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων του στο 
πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας·

Or. de

Τροπολογία 79
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν διαμεσολαβητή 
ή κριτή που θα έχει την εξουσία να 
αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση στην 
περίπτωση πληροφοριών που αφορούν 

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς, ιδιαίτερα 
για τους γεωργούς και τους προμηθευτές,
να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων, οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση 
να υποβάλουν τις εν λόγω καταγγελίες εξ 
ονόματός τους, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την εμπιστευτικότητα, σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει την 
εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη 
δράση στην περίπτωση πληροφοριών που 
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ορισμένες ανησυχητικές τάσεις· αφορούν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση 
μεθόδων επιβολής παράλληλα με το έργο 
της εθελοντικής πρωτοβουλίας για την 
εφαρμογή των αρχών της ορθής 
πρακτικής στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 80
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους,
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν διαμεσολαβητή 
ή κριτή που θα έχει την εξουσία να
αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση στην 
περίπτωση πληροφοριών που αφορούν 
ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

17. θεωρεί ότι λόγω της αγοραστικής 
ισχύος που διαθέτουν οι μεγάλοι έμποροι 
λιανικής πώλησης τροφίμων είναι συχνά 
δύσκολο για τα ασθενέστερα μέρη της 
αγοράς να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά 
με τις ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό 
ρόλο των ενώσεων των επιχειρήσεων και 
άλλων οργανώσεων, οι οποίες πρέπει να 
είναι σε θέση να υποβάλουν τις εν λόγω 
καταγγελίες εξ ονόματός τους ανώνυμα ή
εξασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα σε 
έναν διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει 
την εξουσία, στο πλαίσιο της εποπτείας 
της αγοράς ή στην περίπτωση 
πληροφοριών που αφορούν ορισμένες 
ανησυχητικές τάσεις, να προβαίνει 
αυτεπάγγελτα σε διεξαγωγή ερευνών και 
επιβολή κυρώσεων κατά περίπτωση·

Or. de

Τροπολογία 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly



PE519.470v01-00 52/57 AM\1002617EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν διαμεσολαβητή 
ή κριτή που θα έχει την εξουσία να 
αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση στην 
περίπτωση πληροφοριών που αφορούν 
ορισμένες ανησυχητικές τάσεις·

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα· καλεί την Επιτροπή, 
κατά την εκτίμησή της όσον αφορά τα 
εθελοντικά εκτελεστικά μέτρα, να 
εξετάσει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη 
ορισμού διαμεσολαβητή ή κριτή που θα 
έχει την εξουσία να αναλαμβάνει 
αυτεπάγγελτη δράση στην περίπτωση
τεκμηριωμένων αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 82
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μέρη της αγοράς να 
υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις 
ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ενώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις 
εν λόγω καταγγελίες εξ ονόματός τους, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
εμπιστευτικότητα, σε έναν διαμεσολαβητή 
ή κριτή που θα έχει την εξουσία να 
αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση στην 
περίπτωση πληροφοριών που αφορούν 

17. θεωρεί ότι είναι συχνά δύσκολο για τα 
ασθενέστερα μεμονωμένα μέρη της 
αγοράς να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά 
με τις ΑθΕΠ και τονίζει τον σημαντικό 
ρόλο των ενώσεων των επιχειρήσεων, οι 
οποίες πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλουν τις εν λόγω καταγγελίες εξ 
ονόματός τους, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την εμπιστευτικότητα, σε έναν 
διαμεσολαβητή ή κριτή που θα έχει την 
εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη 
δράση στην περίπτωση πληροφοριών που 
αφορούν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις 



AM\1002617EL.doc 53/57 PE519.470v01-00

EL

ορισμένες ανησυχητικές τάσεις· που σημειώνονται ιδίως στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

Or. pl

Τροπολογία 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και 
να δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη 
μέλη και η επιχειρηματική κοινότητα 
όσον αφορά τις ΑθΕΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη μέλη 
και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τις ΑθΕΠ·

18. τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν το 
δικαίωμα να γνωρίζουν τον τρόπο που 
καθορίζεται η τιμή ενός προϊόντος· 
επισημαίνει ότι οι καταναλωτές συχνά 
δεν γνωρίζουν ότι τα σουπερμάρκετ, με 
την πώληση σε δραματικά μειωμένες 
τιμές, ενδεχομένως επιδρούν αρνητικά 
στο εισόδημα των γεωργών καθώς και 
στις συνθήκες εργασίας και στην αμοιβή 
του προσωπικού των σουπερμάρκετ·
καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
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την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη μέλη 
και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τις ΑθΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 85
Zuzana Roithová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη 
μέλη και η επιχειρηματική κοινότητα 
όσον αφορά τις ΑθΕΠ·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
προτείνει τις κατάλληλες νομοθετικές 
αλλαγές στην ενωσιακή νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού προκειμένου να καλυφθεί 
ένας ευρύς ορισμός για την «οικονομική 
εξάρτηση» που ενδέχεται να οδηγήσει 
στη συσσώρευση αγοραστικής δύναμης 
από τις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 86
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
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κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη μέλη 
και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τις ΑθΕΠ·

κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
προτείνει νομοθετικές αλλαγές όσον 
αφορά τις πολιτικές ανταγωνισμού 
σχετικά με τον ορισμό για την 
«οικονομική εξάρτηση» και άλλες 
συνθήκες που οδηγούν στη συσσώρευση 
αγοραστικής δύναμης από τις εταιρείες,
χάρη στον οποίο θα καθίστανται πιο 
προσεκτικά τα κράτη μέλη και η 
επιχειρηματική κοινότητα όσον αφορά τις 
ΑθΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 87
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη μέλη 
και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τις ΑθΕΠ·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» καθώς και άλλες καταστάσεις 
που παρέχουν μεγάλη αγοραστική ισχύ 
στις επιχειρήσεις, χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη μέλη 
και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τη δημιουργία τέτοιου είδους 
δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, που 
διευκολύνουν συχνά τις ΑθΕΠ·

Or. de

Τροπολογία 88
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα των τροφίμων, και να 
δώσει τον ορισμό για την «οικονομική 
εξάρτηση» χάρη στον οποίο θα 
καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη μέλη 
και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τις ΑθΕΠ·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με στόχο 
την απαγόρευση της πώλησης κάτω του 
κόστους στον τομέα του λιανικού 
εμπορίου, και να δώσει τον ορισμό για την 
«οικονομική εξάρτηση» χάρη στον οποίο 
θα καθίστανται πιο προσεκτικά τα κράτη 
μέλη και η επιχειρηματική κοινότητα όσον 
αφορά τις ΑθΕΠ·

Or. de

Τροπολογία 89
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει 
τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού 
που επιβλήθηκαν από τους κατασκευαστές 
προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος, στο 
πλαίσιο της δράσης για τις ΑθΕΠ·

20. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
ισχύουσα νομοθεσία για τους εδαφικούς 
περιορισμούς εφοδιασμού που 
επιβλήθηκαν από τους προμηθευτές στους 
πελάτες τους·

Or. en

Τροπολογία 90
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει 
τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού 
που επιβλήθηκαν από τους κατασκευαστές 
προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος, στο 
πλαίσιο της δράσης για τις ΑθΕΠ·

20. καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει 
τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού 
που επιβλήθηκαν από τους παραγωγούς 
στους προμηθευτές·
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Or. en

Τροπολογία 91
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εισάγουν 
διακρίσεις έναντι ξένων επιχειρήσεων με 
τη δημιουργία νέων φραγμών, 
καθιστώντας δύσκολο για τις 
επιχειρήσεις αυτές να εγκατασταθούν στο 
εν λόγω κράτος μέλος, γεγονός που 
αποτελεί σαφή παραβίαση των αρχών της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 92
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τα εμπορικά επιμελητήρια και τις 
διάφορες εμπορικές ενώσεις με σκοπό 
την επιδίωξη συνεχούς διαλόγου με τον 
τομέα του λιανικού εμπορίου·

Or. fr


