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Τροπολογία 1
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), όπου αναφέρει ότι η Ένωση 
βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, η οποία πρέπει να διέπει 
εκτός των άλλων, όλες τις πτυχές της 
εργασίας, συμπεριλαμβανόμενων των 
εργασιακών δικαιωμάτων, όρων εργασίας 
και της αμοιβής·

Or. el

Τροπολογία 2
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο είναι ένας δίαυλος με τεράστιες 
δυνατότητες για δημιουργία οικονομικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής 
του Ιανουαρίου 2012 για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες 
αναγνωρίζει την παράδοση των αγορών 
που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο ως
μία από τις πέντε προτεραιότητες για την 
ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου έως 
το 2015, ενώ η σημασία της έχει τονιστεί 
επανειλημμένως από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο είναι ένας δίαυλος με τεράστιες 
δυνατότητες για καταπολέμηση της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, και 
δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιανουαρίου 
2012 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνωρίζει την 
παράδοση των αγορών που 
πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο ως μία 
από τις πέντε προτεραιότητες για την 
ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου έως 
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το 2015, ενώ η σημασία της έχει τονιστεί 
επανειλημμένως από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο·

Or. pt

Τροπολογία 3
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ σημείωσε 
ανάπτυξη που ξεπέρασε το 20% το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, 
προβλέπεται ότι θα τετραπλασιαστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
παράδοσης δεμάτων υφίσταται ριζικούς 
μετασχηματισμούς, με την εισαγωγή νέων 
παρόχων στην αγορά και την εμφάνιση 
νέων υπηρεσιών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ σημείωσε 
ανάπτυξη που ξεπέρασε το 20% το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, 
προβλέπεται ότι θα τετραπλασιαστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
παράδοσης δεμάτων υφίσταται ριζικούς 
μετασχηματισμούς, με την εισαγωγή νέων 
παρόχων στην αγορά, επενδύσεις που 
προσανατολίζονται στην καινοτομία και 
την εμφάνιση νέων υπηρεσιών·

Or. pt

Τροπολογία 4
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίως οι 
μεγαλύτεροι παράγοντες της αγοράς 
ηλεκτρονικών πωλήσεων εξ’ αποστάσεως 
ασκούν τεράστια πίεση στις τιμές του 
τομέα εφοδιαστικής, κάτι που σε 
ορισμένα κράτη μέλη έχει προκαλέσει 
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σαφή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας 
στον τομέα της παράδοσης·

Or. de

Τροπολογία 5
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να υπερκεραστεί η παρούσα κατάσταση, 
είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
παράδοση προϊόντων, η εμπιστοσύνη στην 
αγορά και η γνώση των δικαιωμάτων τους, 
διασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση και 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
συνθήκες παράδοσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να υπερκεραστεί η παρούσα κατάσταση, 
είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους 
παρόχους υπηρεσιών παράδοσης και στις 
υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων, η 
εμπιστοσύνη στην αγορά και η γνώση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, 
διασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση και 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
συνθήκες παράδοσης·

Or. pt

Τροπολογία 6
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να υπερκεραστεί η παρούσα κατάσταση, 
είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
παράδοση προϊόντων, η εμπιστοσύνη στην 
αγορά και η γνώση των δικαιωμάτων τους, 
διασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση και 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να υπερκεραστεί η παρούσα κατάσταση, 
είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
παράδοση προϊόντων, η εμπιστοσύνη στην 
αγορά και η γνώση των δικαιωμάτων τους, 
διασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση, 
μεγαλύτερη ευκολία όσον αφορά την 
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συνθήκες παράδοσης· κατανόηση και μεγαλύτερη διαφάνεια 
όσον αφορά τις συνθήκες παράδοσης·

Or. fi

Τροπολογία 7
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να δημιουργηθεί η 
ολοκληρωμένη ενιαία αγορά παράδοσης 
δεμάτων, είναι ζωτικής σημασίας η 
ύπαρξη σταθερής και συνεκτικής 
κοινωνικής διάστασης και η εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας απασχόλησης και διά 
βίου μάθησης·

Or. hu

Τροπολογία 8
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, 
προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
παράδοσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο 
στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και 
πρέπει να προωθούνται με τη διασφάλιση 
του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί 
καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, 
ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας 
σε σχέση με την τελική παράδοση, το 

1. επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, 
προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
παράδοσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο 
στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και 
πρέπει να προωθούνται με τη διασφάλιση 
του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού 
με την προϋπόθεση ότι πάντοτε υπάρχει 
σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα, 
στους όρους εργασίας και αμοιβής, 
καθώς και τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα· σημειώνει, 
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κόστος παράδοσης ή την αξιοπιστία· ωστόσο, ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι 
πρόθυμοι να πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές αγορές, ιδίως διασυνοριακές, 
λόγω αβεβαιότητας σε σχέση με την τελική 
παράδοση, το κόστος παράδοσης ή την 
αξιοπιστία·

Or. el

Τροπολογία 9
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, 
προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
παράδοσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο 
στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και 
πρέπει να προωθούνται με τη διασφάλιση 
του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί 
καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, 
ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας 
σε σχέση με την τελική παράδοση, το 
κόστος παράδοσης ή την αξιοπιστία·

1. επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, 
προσιτές, αποτελεσματικές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης 
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στην 
ηλεκτρονική αγορά αγαθών και πρέπει να 
προωθούνται με τη διασφάλιση του 
ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλοί 
καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, 
ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας 
σε σχέση με τις διαθέσιμες επιλογές 
παράδοσης, την τελική παράδοση, το 
κόστος παράδοσης ή την αξιοπιστία·

Or. pt

Τροπολογία 10
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
διαδικασία παράδοσης· θεωρεί ότι η 
μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη 
ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, τις 
τιμές και τις συνθήκες παράδοσης είναι 
υψίστης σημασίας για τους καταναλωτές, 
ιδίως σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις 
οποίες αποστέλλονται οι παραγγελίες των 
καταναλωτών και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση 
καθυστέρησης, φθοράς ή απώλειας των 
προϊόντων·

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
διαδικασία παράδοσης· θεωρεί ότι η 
μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη 
ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, τις 
τιμές και τις συνθήκες παράδοσης είναι 
υψίστης σημασίας για τους καταναλωτές, 
ιδίως σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις 
οποίες αποστέλλονται οι παραγγελίες των 
καταναλωτών και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση 
φθοράς ή απώλειας των προϊόντων ή 
καθυστέρησης κατά την παράδοση ή 
επιστροφής τους·

Or. pt

Τροπολογία 11
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
διαδικασία παράδοσης· θεωρεί ότι η 
μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη 
ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, τις 
τιμές και τις συνθήκες παράδοσης είναι 
υψίστης σημασίας για τους καταναλωτές, 
ιδίως σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις 
οποίες αποστέλλονται οι παραγγελίες των 
καταναλωτών και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση 
καθυστέρησης, φθοράς ή απώλειας των 
προϊόντων·

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
διαδικασία παράδοσης· θεωρεί ότι η 
μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη και 
ευχερέστερα συγκρίσιμη ενημέρωση για 
τις διαθέσιμες επιλογές, τις τιμές και τις 
συνθήκες παράδοσης είναι υψίστης 
σημασίας για τους καταναλωτές, ιδίως σε 
σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες 
αποστέλλονται οι παραγγελίες των 
καταναλωτών και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση 
καθυστέρησης, φθοράς ή απώλειας των 
προϊόντων·

Or. fi
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Τροπολογία 12
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθούν μέτρα για τη διασφάλιση της 
επιλογής των καταναλωτών κατά τη στιγμή 
της αγοράς· επισημαίνει το σημαντικό 
χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των 
καταναλωτών και στη διαθεσιμότητα 
εξυπηρετικών, καινοτόμων υπηρεσιών, 
όπως σημεία παραλαβής σε κατάστημα ή 
θυρίδες δεμάτων, λύσεις παρακολούθησης 
και εντοπισμού της παραγγελίας ή 
πολιτικές εύκολης επιστροφής προϊόντων·

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθούν μέτρα για τη διασφάλιση της 
επιλογής των καταναλωτών κατά τη στιγμή 
της αγοράς· επισημαίνει το σημαντικό 
χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των 
καταναλωτών και στη διαθεσιμότητα 
εξυπηρετικών, καινοτόμων υπηρεσιών, 
όπως σημεία παραλαβής σε κατάστημα ή 
θυρίδες δεμάτων, λύσεις παρακολούθησης 
και εντοπισμού της παραγγελίας, φιλικοί 
προς τον καταναλωτή τόποι και χρόνοι 
παράδοσης ή πολιτικές εύκολης 
επιστροφής προϊόντων·

Or. pt

Τροπολογία 13
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθούν μέτρα για τη διασφάλιση της 
επιλογής των καταναλωτών κατά τη στιγμή 
της αγοράς· επισημαίνει το σημαντικό 
χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των 
καταναλωτών και στη διαθεσιμότητα 
εξυπηρετικών, καινοτόμων υπηρεσιών, 
όπως σημεία παραλαβής σε κατάστημα ή 
θυρίδες δεμάτων, λύσεις παρακολούθησης 
και εντοπισμού της παραγγελίας ή 
πολιτικές εύκολης επιστροφής προϊόντων·

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθούν μέτρα για τη διασφάλιση της 
επιλογής των καταναλωτών κατά τη στιγμή 
της αγοράς· επισημαίνει το σημαντικό 
χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των 
καταναλωτών και στη διαθεσιμότητα 
εξυπηρετικών, καινοτόμων υπηρεσιών, 
όπως σημεία παραλαβής σε κατάστημα ή 
θυρίδες δεμάτων ή τερματικά αυτόματης 
παραλαβής, υπηρεσίες σε 
εικοσιτετράωρη βάση που θα είναι 
διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, λύσεις 
παρακολούθησης και εντοπισμού της 
παραγγελίας ή πολιτικές εύκολης 
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επιστροφής προϊόντων·

Or. fi

Τροπολογία 14
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το υψηλό κόστος της 
διασυνοριακής παράδοσης είναι ένας από 
τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των 
καταναλωτών· τονίζει ότι, προκειμένου να 
αυξηθούν οι πωλήσεις και οι αγορές 
μεγάλων αποστάσεων, είναι επιτακτική η 
ανάγκη ύπαρξης περισσότερο οικονομικά 
προσιτών επιλογών για τους καταναλωτές 
και τις ΜΜΕ·

6. επισημαίνει ότι το υψηλό κόστος της 
διασυνοριακής παράδοσης ή της 
παράδοσης σε απομακρυσμένες περιοχές 
ή σε εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι 
ένας από τους βασικούς λόγους 
δυσαρέσκειας των καταναλωτών· τονίζει 
ότι, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις 
και οι αγορές μεγάλων αποστάσεων και να 
υπάρχει λόγος συζήτησης για μια 
πραγματικά ενιαία αγορά, είναι 
επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης περισσότερο 
οικονομικά προσιτών επιλογών για τους 
καταναλωτές και τους πωλητές, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία 15
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
γεωγραφικής κάλυψης και της 
προσβασιμότητας σε καθολικές 
υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στις 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 16
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού σήματος αξιοπιστίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο θα 
εγγυάται ότι μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο 
συμμορφώνεται πλήρως με το δίκαιο της 
ΕΕ· το εν λόγω σήμα θα πρέπει να είναι 
απλό και καλά δομημένο καθώς και 
πλούσιο σε περιεχόμενο με προστιθέμενη 
αξία για ολόκληρη την αλυσίδα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να ενισχύει 
την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, 
καθώς και την ασφάλεια δικαίου τόσο για 
τους καταναλωτές όσο και για τις 
επιχειρήσεις, και να παρέχει πληροφορίες 
σύμφωνα με τα ισχύοντα, νομικώς μη 
δεσμευτικά πρότυπα της κοινοπραξίας 
παγκόσμιου ιστού (W3C) και προς όφελος 
των ατόμων με αναπηρίες· επιπλέον, 
τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον 
αφορά την πρόσβασή τους σε νόμιμες 
διασυνοριακές διαδικτυακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 17
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, 
μαζί με τη βιομηχανία και οργανώσεις 
προστασίας των καταναλωτών, κοινούς 
δείκτες όσον αφορά την ποιότητα των 
υπηρεσιών παράδοσης που θα 
επιτρέψουν στους καταναλωτές να 
προβαίνουν σε καλύτερη σύγκριση των 
διαφόρων προσφορών·

Or. de

Τροπολογία 18
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικτυακοί τόποι σύγκρισης

Or. en

Τροπολογία 19
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι ολοένα περισσότεροι 
καταναλωτές χρησιμοποιούν δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης για να συγκρίνουν 
τιμές, χαρακτηριστικά ή όρους 
παράδοσης των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά το 
ηλεκτρονικό εμπόριο· τονίζει ότι οι 
δικτυακοί τόποι σύγκρισης δεν παρέχουν 
πάντοτε στους καταναλωτές διαφανείς, 
ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες· 
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επικροτεί τις εργασίες που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 
πολυσυμμετοχικού διαλόγου για τα 
εργαλεία σύγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 20
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ιδίως ότι οι δικτυακοί τόποι 
σύγκρισης πρέπει να είναι διαφανείς, 
αξιόπιστοι και να τελούν υπό λειτουργικά 
ανεξάρτητη διαχείριση ώστε να παρέχουν 
οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις, και ιδίως 
στις ΜΜΕ, όσο και στους καταναλωτές, 
και να διασφαλίζουν ότι στους 
καταναλωτές παρέχονται διαφανείς και 
ακριβείς πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 21
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τις ΜΜΕ·

Ο καθοριστικός ρόλος των καταναλωτών 
και των ΜΜΕ στην πραγματική 
οικονομία και η ανάγκη δημιουργίας
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ·

Or. el
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Τροπολογία 22
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που θα διασφαλίζει
διαφορετικές επιλογές παράδοσης σε 
οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 
καταναλωτών εντός της ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που διασφαλίζει οικονομικά 
προσιτές τιμές και διαφορετικές επιλογές 
παράδοσης που προϋποθέτουν υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών, διαφάνεια, 
προσβασιμότητα με σεβασμό των 
εργασιακών δικαιωμάτων, όρων εργασίας 
και αμοιβής, καθώς και κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πρότυπων, αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 
καταναλωτών εντός της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που θα διασφαλίζει 

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που θα διασφαλίζει 
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διαφορετικές επιλογές παράδοσης σε 
οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 
καταναλωτών εντός της ΕΕ·

διαφορετικές επιλογές παράδοσης σε 
οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 
καταναλωτών εντός της ΕΕ· συνιστά, ως 
εκ τούτου, να γίνουν οι κατάλληλες 
προσαρμογές στο κανονιστικό πλαίσιο 
που θα παρέχουν στους ευρωπαίους 
καταναλωτές ελευθερία επιλογής, 
πρακτικότητα, διαφάνεια και – όσον 
αφορά τον ανταγωνισμό – περισσότερα 
κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα 
και πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα 
προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι ΜΜΕ 
θα αποκτήσουν άφθονες ευκαιρίες για την 
παροχή καινοτόμων, ποιοτικών και 
φιλικών προς τον καταναλωτή προϊόντων 
και υπηρεσιών στο σύνολο της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής διαδικτυακής 
αγοράς, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση 
τους και να μπορέσουν να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια 
οικονομία·

Or. hu

Τροπολογία 24
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που θα διασφαλίζει 
διαφορετικές επιλογές παράδοσης σε 
οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που θα διασφαλίζει 
διαφορετικές επιλογές παράδοσης σε 
οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 
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καταναλωτών εντός της ΕΕ· καταναλωτών εντός της ΕΕ· τονίζει τη 
σημασία της βελτίωσης της ροής 
πληροφοριών προς τις ΜΜΕ όσον αφορά 
δυνατότητες ενοποίησης των όγκων των 
δεμάτων τους και καινοτόμες λύσεις 
παράδοσης και παραλαβής που θα 
μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στο 
τελευταίο στάδιο της παράδοσης·

Or. en

Τροπολογία 25
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ειδικότερα της 
απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι 
υπηρεσίες παράδοσης έχουν εξέχουσα 
σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι 
μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική αγορά 
παράδοσης που θα διασφαλίζει 
διαφορετικές επιλογές παράδοσης σε 
οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες 
αγορές και την προσέγγιση περισσότερων 
καταναλωτών εντός της ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των 
ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της 
καινοτομίας και της απασχόλησης, 
ειδικότερα της απασχόλησης των νέων· 
τονίζει ότι οι υπηρεσίες παράδοσης έχουν 
εξέχουσα σημασία για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, και ότι μια ολοκληρωμένη 
ανταγωνιστική αγορά παράδοσης που θα 
διασφαλίζει διαφορετικές επιλογές 
παράδοσης και εφοδιαστικής 
υποστήριξης σε οικονομικά προσιτές τιμές 
αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε 
νέες αγορές και την προσέγγιση 
περισσότερων καταναλωτών εντός της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 26
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να είναι 
σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και τις προσδοκίες των καταναλωτών 
παρέχοντας απλούστερες, γρηγορότερες, 
περισσότερο προσιτές οικονομικά, 
διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες 
αποστολής στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου· τονίζει ότι οι 
λύσεις παράδοσης που δεν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
καταναλωτών επηρεάζουν άμεσα το 
εμπορικό σήμα, την εικόνα και την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης·

8. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και 
ιδίως οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των καταναλωτών παρέχοντας 
απλούστερες, γρηγορότερες, περισσότερο 
προσιτές οικονομικά, διαφανείς και 
αποτελεσματικές υπηρεσίες αποστολής στο 
πλαίσιο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού 
εμπορίου· τονίζει ότι οι λύσεις παράδοσης 
που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
των καταναλωτών επηρεάζουν άμεσα το 
εμπορικό σήμα, την εικόνα και την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης·

Or. pt

Τροπολογία 27
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει ανησυχία για τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας της 
έλλειψης μιας πραγματικά ανεπτυγμένης 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στις 
υπηρεσίες παράδοσης· τονίζει ότι οι ΜΜΕ 
βρίσκονται, επί του παρόντος, αντιμέτωπες 
με υψηλότερο κόστος, μεγάλη 
πολυπλοκότητα και έλλειψη διαφάνειας·

9. εκφράζει ανησυχία για τα 
μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΜΕ εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους· 
τονίζει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται, επί του 
παρόντος, αντιμέτωπες με υψηλότερο 
κόστος, μεγάλη πολυπλοκότητα λόγω του 
κατακερματισμού της ευρωπαϊκής 
αγοράς και της έλλειψης ενημέρωσης για 
τις διαθέσιμες επιλογές και τιμές 
παράδοσης·

Or. en

Τροπολογία 28
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση συνθηκών απασχόλησης 
χαρακτηριζόμενων από κοινωνική 
υπευθυνότητα στον ευρωπαϊκό τομέα 
παράδοσης

Or. en

Τροπολογία 29
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η παράδοση δεμάτων 
αποτελεί τομέα ιδιαίτερα υψηλής έντασης 
εργατικού δυναμικού, με συνθήκες 
εργασίας που χαρακτηρίζονται από 
επισφαλείς συμβάσεις εργασίας, μεγάλο 
αριθμό ωρών εργασίας, πολύ υψηλό 
φόρτο εργασίας (ανεπαρκής χρόνος για 
την εξασφάλιση καλής ποιότητας), 
πιεστικές συνθήκες εργασίας, χαμηλές 
αποδοχές και ελάχιστες δυνατότητες 
πρόσβασης σε συνεχή επαγγελματική 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 30
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. τονίζει ότι η εξασφάλιση συνθηκών 
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απασχόλησης που χαρακτηρίζονται από 
κοινωνική υπευθυνότητα στον τομέα της 
παράδοσης αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και τη διασφάλιση της 
κοινωνικής διάστασης μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς παράδοσης 
δεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την ύπαρξη δίκαιων και αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας και όρων αμοιβής 
στον τομέα της παράδοσης και να 
καταπολεμήσουν την αδήλωτη 
απασχόληση καθώς και τις περιπτώσεις 
κατάχρησης του εργασιακού καθεστώτος 
της αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 32
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις υπηρεσιών 
παράδοσης συχνά αναθέτουν εργασίες 
παράδοσης σε εργολάβους και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε 
υπεργολάβους· τονίζει ότι το γεγονός αυτό 
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μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της 
πίεσης που υφίστανται οι εργαζόμενοι και 
επισημαίνει ότι η πίεση του 
ανταγωνισμού και το μεγάλο ποσοστό 
των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων 
στον τομέα της παράδοσης μπορούν 
επίσης να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό 
την ποιότητα της παράδοσης·

Or. en

Τροπολογία 33
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τους 
ελέγχους των υπεργολάβων ώστε να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με 
τους νομικούς και συλλογικούς όρους 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 34
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9στ. θεωρεί ότι για την επίτευξη μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς παράδοσης 
δεμάτων απαιτείται η δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας με μια υγιή, 
πλήρως ενσωματωμένη κοινωνική 
διάσταση, η οποία θα καθιστά δυνατό τον 
αναπροσδιορισμό των υφιστάμενων 
δεξιοτήτων και την αναβάθμισή τους·
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Or. en

Τροπολογία 35
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ζ. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος δεν εστιάζει σε θέματα σχετικά με 
τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επαρκείς αποδοχές και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· 
επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ρύθμιση της 
εσωτερικής αγοράς πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την κοινωνική διάσταση, ιδίως 
όσον αφορά τα μοντέλα απασχόλησης 
που βασίζονται στην αυτοαπασχόληση, 
την προσωρινή απασχόληση και τη 
μερική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 36
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9η. επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά στις 
επιδόσεις παράδοσης, τα οποία 
οφείλονται στη μη συμμόρφωση των 
εργαζομένων στον τομέα της παράδοσης 
με τις οδηγίες παράδοσης λόγω της 
έλλειψης κατάρτισης, και ζητεί από τις 
επιχειρήσεις υπηρεσιών παράδοσης να 
στηρίξουν την κατάρτιση και την 
εκπαίδευση του προσωπικού·

Or. en
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Τροπολογία 37
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, 
με στόχο τη μείωση του κόστους, την 
αύξηση της διαθεσιμότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης και 
την παροχή οικονομικά προσιτών, 
ευέλικτων τιμών αποστολής τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις·

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, 
με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, 
όρους εργασίας και αμοιβής, καθώς και 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
και στόχο τη μείωση του κόστους 
παράδοσης, την αύξηση της 
διαθεσιμότητας και της ποιότητας των 
υπηρεσιών παράδοσης και την παροχή 
οικονομικά προσιτών, ευέλικτων τιμών 
αποστολής τόσο στους καταναλωτές όσο 
και στις επιχειρήσεις·

Or. el

Τροπολογία 38
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, 
με στόχο τη μείωση του κόστους, την 
αύξηση της διαθεσιμότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης και 
την παροχή οικονομικά προσιτών, 
ευέλικτων τιμών αποστολής τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις·

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, 
με στόχο τη μείωση του κόστους, την 
ενίσχυση των οικονομιών κλίμακας για 
τις υπηρεσίες παράδοσης, την προώθηση 
της ενοποίησης πολλών μικρών 
παραδόσεων με σκοπό την επίτευξη 
ποσοτικών εκπτώσεων για μικρότερους 
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εμπόρους, την αύξηση της διαθεσιμότητας 
και της ποιότητας των υπηρεσιών 
παράδοσης και την παροχή οικονομικά 
προσιτών, ευέλικτων τιμών αποστολής 
τόσο στους καταναλωτές όσο και στις 
επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 39
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, 
με στόχο τη μείωση του κόστους, την 
αύξηση της διαθεσιμότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης και 
την παροχή οικονομικά προσιτών, 
ευέλικτων τιμών αποστολής τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις·

10. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν 
ήδη αναληφθεί από τους φορείς της 
αγοράς εφοδιασμού, οι οποίες 
αποσκοπούν στην εξεύρεση λύσεων 
καλύτερα προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
των καταναλωτών και των εμπόρων 
λιανικής στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών, 
όπως μεγαλύτερη ευελιξία στη παράδοση 
ή δυνατότητα επιστροφής των 
εμπορευμάτων· ταυτόχρονα ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα 
για την ενθάρρυνση της βιομηχανίας, ώστε 
να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα και να 
επιταχύνει την ανάπτυξη 
εξορθολογισμένων διαδικασιών, με στόχο 
τη μείωση του κόστους, την αύξηση της 
διαθεσιμότητας και της ποιότητας των 
υπηρεσιών παράδοσης και την παροχή 
οικονομικά προσιτών, ευέλικτων τιμών 
αποστολής τόσο στους καταναλωτές όσο 
και στις επιχειρήσεις·

Or. pl

Τροπολογία 40
Mitro Repo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών, 
με στόχο τη μείωση του κόστους, την 
αύξηση της διαθεσιμότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης και 
την παροχή οικονομικά προσιτών, 
ευέλικτων τιμών αποστολής τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις·

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη 
διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την 
ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών 
αποστολής και συλλογής δεμάτων, με 
στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση 
της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των 
υπηρεσιών παράδοσης και την παροχή 
οικονομικά προσιτών, ευέλικτων τιμών 
αποστολής τόσο στους καταναλωτές όσο 
και στις επιχειρήσεις·

Or. fi

Τροπολογία 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική η συνεργασία στους 
κόλπους της βιομηχανίας όσον αφορά τα 
διαλειτουργικά διασυνοριακά συστήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού της 
παραγγελίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και 
χρήσης ανοιχτών διεπαφών προγραμμάτων 
εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η 
δημιουργία ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων παρακολούθησης·

11. πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική η συνεργασία στους 
κόλπους της βιομηχανίας όσον αφορά τα 
διαλειτουργικά διασυνοριακά συστήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού της 
παραγγελίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και 
χρήσης ανοιχτών διεπαφών προγραμμάτων 
εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η 
δημιουργία ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων παρακολούθησης και να 
προαχθεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η 
βιωσιμότητα των ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών εφοδιαστικής που 
εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. hu
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Τροπολογία 42
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική η συνεργασία στους 
κόλπους της βιομηχανίας όσον αφορά τα 
διαλειτουργικά διασυνοριακά συστήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού της 
παραγγελίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και 
χρήσης ανοιχτών διεπαφών 
προγραμμάτων εφαρμογών, ώστε να
καταστεί εφικτή η δημιουργία 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
παρακολούθησης·

11. πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική η συνεργασία στους 
κόλπους της βιομηχανίας όσον αφορά τα 
διαλειτουργικά διασυνοριακά συστήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού της 
παραγγελίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες 
ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων με 
στόχο τη βελτίωση των ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 43
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι η παρακολούθηση και ο 
εντοπισμός θα πρέπει να αποτελούν μέρος 
ενός συνόλου τυποποιημένων 
πληροφοριών που αφορούν την εντολή 
και παρέχονται από τον ηλεκτρονικό 
έμπορο λιανικής στον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 44
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. επισημαίνει ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπλέκονται 
στη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων 
πρέπει να χρησιμοποιούν για το δέμα τον 
ίδιο κωδικό παρακολούθησης και 
εντοπισμού από το στάδιο της υποβολής 
του δέματος έως το στάδιο της 
παράδοσής του στον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 45
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι οι λύσεις 
ευκολότερης συλλογής και επιστροφής 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις 
τιμές και να αυξήσουν την ικανοποίηση 
των καταναλωτών, ιδίως σε διασυνοριακό 
επίπεδο· ενθαρρύνει την περαιτέρω 
συνεργασία προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαλειτουργικότητα των κέντρων κλήσης 
που ασχολούνται με τα παράπονα των 
καταναλωτών·

12. υπογραμμίζει ότι οι λύσεις 
ευκολότερης συλλογής και επιστροφής 
ήδη έχουν σημαντική επιρροή στην 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
στο μέλλον μπορεί να οδηγήσουν σε 
μείωση των τιμών και στην αύξηση της 
ικανοποίησης των καταναλωτών, ιδίως σε 
διασυνοριακό επίπεδο· ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία προκειμένου να 
βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των 
κέντρων κλήσης που ασχολούνται με τα 
παράπονα των καταναλωτών·

Or. pl

Τροπολογία 46
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις υπηρεσιών παράδοσης ώστε
να δημιουργήσουν πλατφόρμες 
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 
για την άμεση αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων κενών στην αγορά 
παράδοσης της ΕΕ ως προς την 
καινοτομία, την ευελιξία, τη διαχείριση 
των αποθεμάτων, τη μεταφορά και την 
επιστροφή των δεμάτων, τηρώντας 
παράλληλα το ενωσιακό δίκαιο περί 
ανταγωνισμού·

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει
πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων 
υπηρεσιών παράδοσης για την άμεση 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών 
στην αγορά παράδοσης της ΕΕ ως προς 
την καινοτομία, την ευελιξία, τη διαχείριση 
των αποθεμάτων, τη μεταφορά, την 
παραλαβή και την επιστροφή των 
δεμάτων, τηρώντας παράλληλα το 
ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο από κοινού και 
αμοιβαία επωφελούς χρήσης των 
υποδομών από υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών και ταχυδρομικές 
υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 47
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τη δημιουργία δικτυακών τόπων 
σύγκρισης που θα εστιάζουν στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τις εταιρείες 
παράδοσης δεμάτων και θα καλύπτουν τα 
διαθέσιμα προϊόντα, τις τιμές, τους 
χρόνους παράδοσης, και όλα τα σχετικά 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 
παράδοσης, με εκδόσεις σε διάφορες 
γλώσσες, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η αξιοπιστία και να 
ενισχύεται η προστασία των 
καταναλωτών· 

Or. pt
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Τροπολογία 48
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς 
την κατεύθυνση της θέσπισης ευρωπαϊκών 
προτύπων για την διευθυνσιοδότηση και τη 
σήμανση, καθώς επίσης και προτύπων 
«γραμματοκιβωτίου» φιλικών προς το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

14. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
την επιχειρηματική κοινότητα, να 
εργαστεί προς την κατεύθυνση της 
θέσπισης ευρωπαϊκών προτύπων για την 
διευθυνσιοδότηση και τη σήμανση, καθώς 
επίσης και προτύπων «γραμματοκιβωτίου» 
φιλικών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. pl

Τροπολογία 49
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο

Or. en

Τροπολογία 50
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού σήματος αξιοπιστίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο που θα διασφαλίζει 
την ποιότητα, την αξιοπιστία, την 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
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βιωσιμότητα και τις κατάλληλες 
συνθήκες εργασίες για την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών παράδοσης, 
και το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 
να ενθαρρύνει τους ηλεκτρονικούς 
εμπόρους λιανικής και τις εταιρείες 
παράδοσης δεμάτων να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες στην αλυσίδα 
παράδοσης, να ενισχύσει τη διαφάνεια 
και την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 
και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, και ιδίως 
των ΜΜΕ, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο στην υγιή οικονομική ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και την 
κλίμακα ενός ευρωπαϊκού σήματος 
αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
εξετάζοντας εάν η διαπίστευση και η 
απονομή του ευρωπαϊκού σήματος 
αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται από 
θεσμικό όργανο της ΕΕ ή από φορείς των 
κρατών μελών που θα διασφαλίζουν τη 
διαπίστευση σε εθνικό επίπεδο· τονίζει 
ότι το ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να 
χορηγείται στις επιχειρήσεις υπηρεσιών 
παράδοσης που εφαρμόζουν 
αναγνωρισμένους κώδικες δεοντολογίας 
και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
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όσον αφορά τις συνθήκες κατάρτισης και 
εργασίας καθώς και την περιβαλλοντική 
προστασία· τονίζει ότι το εν λόγω σήμα 
αξιοπιστίας θα πρέπει να καλύπτει 
ολόκληρη την αλυσίδα παράδοσης των 
επιχειρήσεων, καθώς και τους 
υπεργολάβους·

Or. en

Τροπολογία 52
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. σημειώνει ότι οι ηλεκτρονικοί 
έμποροι λιανικής που επιθυμούν την 
εμφάνιση του ευρωπαϊκού σήματος 
αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σε διαδικτυακό τόπο υπό τη μορφή 
ηλεκτρονικής ετικέτας θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένες 
επιχειρήσεις υπηρεσιών παράδοσης, ώστε 
να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με ένα 
σύνολο κανόνων τους οποίους εγγυάται το 
ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 53
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές, τεχνικά 
πρότυπα και προϋποθέσεις, τα οποία θα 
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πρέπει να εφαρμόζονται για το ευρωπαϊκό 
σήμα αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο· τονίζει ότι, για να είναι 
αποτελεσματικό, το ευρωπαϊκό σήμα 
αξιοπιστίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά 
ελάχιστων χαρακτηριστικών που θα 
αφορούν διαφανείς διατάξεις για την 
προστασία και την ενημέρωση των 
καταναλωτών, καθώς και απαιτήσεις για 
τις διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών και 
επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 54
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα 
της αγοράς παράδοσης δεμάτων, με την 
ταχεία εμφάνιση νέων υπηρεσιών και 
παρόχων υπηρεσιών παράδοσης· 
επισημαίνει ότι οι καινοτόμες λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και των 
πελατών είναι πιθανόν να αποτελέσουν 
βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τον 
ανταγωνισμό· πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η προσεκτική παρακολούθηση 
της ανάπτυξης της αγοράς, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι τομείς της πιθανής 
αποτυχίας της αγοράς, όπου ενδεχομένως 
να καταστεί απαραίτητη στο μέλλον η 
ανάληψη περαιτέρω δράσης·

15. αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα 
της αγοράς παράδοσης δεμάτων, με την 
ταχεία εμφάνιση νέων υπηρεσιών και 
παρόχων υπηρεσιών παράδοσης· 
επισημαίνει ότι οι καινοτόμες λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και των 
πελατών είναι πιθανόν να αποτελέσουν 
βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τον 
ανταγωνισμό· πιστεύει ότι τυχόν 
νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να 
υποβάλλονται εκ των προτέρων σε 
ενδελεχή έλεγχο για να διασφαλισθεί ότι 
δεν θίγουν τον δυναμικό χαρακτήρα της 
αγοράς παράδοσης δεμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε προσεκτική 
παρακολούθηση της ανάπτυξης της 
αγοράς, προκειμένου να εντοπιστούν οι
τομείς της πιθανής αποτυχίας της αγοράς, 
όπου ενδεχομένως να καταστεί απαραίτητη 
στο μέλλον η ανάληψη περαιτέρω δράσης· 
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υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η 
παρακολούθηση της αγοράς δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τους 
παγιωμένους ταχυδρομικούς φορείς, αλλά 
και νέους παρόχους υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 55
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα 
της αγοράς παράδοσης δεμάτων, με την 
ταχεία εμφάνιση νέων υπηρεσιών και 
παρόχων υπηρεσιών παράδοσης· 
επισημαίνει ότι οι καινοτόμες λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και των 
πελατών είναι πιθανόν να αποτελέσουν 
βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τον 
ανταγωνισμό· πιστεύει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η προσεκτική παρακολούθηση 
της ανάπτυξης της αγοράς, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι τομείς της πιθανής 
αποτυχίας της αγοράς, όπου ενδεχομένως 
να καταστεί απαραίτητη στο μέλλον η 
ανάληψη περαιτέρω δράσης·

15. αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα 
της αγοράς παράδοσης δεμάτων, με την 
ταχεία εμφάνιση νέων υπηρεσιών και 
παρόχων υπηρεσιών παράδοσης· 
επισημαίνει ότι οι καινοτόμες λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και των 
πελατών είναι πιθανόν να αποτελέσουν 
βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τον 
ανταγωνισμό· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
προωθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της 
ελεύθερης αγοράς και να μη περιορίζεται 
με υπερβολικές κανονιστικές ρυθμίσεις· 
πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
προσεκτική παρακολούθηση της 
ανάπτυξης της αγοράς, προκειμένου να 
εντοπιστούν οι τομείς της πιθανής 
αποτυχίας, όπου ενδεχομένως μπορεί να 
εξεταστεί στο μέλλον η ανάληψη δράσης·

Or. pl

Τροπολογία 56
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά, 
εφαρμογή και επιβολή του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην οδηγία για τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, στο ενωσιακό δίκαιο περί 
ανταγωνισμού και στην οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη κατάλληλου 
κανονιστικού πλαισίου και καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν 
την πλήρη μεταφορά, εφαρμογή και 
επιβολή του, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, 
στο ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού 
και στην οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

Or. pl

Τροπολογία 57
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά, 
εφαρμογή και επιβολή του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην οδηγία για τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, στο ενωσιακό δίκαιο περί 
ανταγωνισμού και στην οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά, 
εφαρμογή και επιβολή του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην οδηγία για τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, στο ενωσιακό δίκαιο περί 
ανταγωνισμού, στην οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών και στην 
οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 58
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
επιβολή του νομικού πλαισίου εξαρτάται 
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επίσης από την εποπτεία από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ως προς την τήρηση 
των νομικών υποχρεώσεων των 
ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης, 
ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση 
παροχής καθολικής υπηρεσίας βάσει της 
οδηγίας 97/67/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 59
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι οι περίπλοκες 
διατάξεις σε σχέση με τον ΦΠΑ 
συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για τις 
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξάγουν 
διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν 
συντομότερα την πρόταση που έχει 
εξαγγείλει για την καθιέρωση ενιαίας 
δήλωσης ΦΠΑ·

Or. de

Τροπολογία 60
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι ένα προαιρετικό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων για τις 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών μπορεί 
να οδηγήσει σε ορατή απλοποίηση και να 
παρακινήσει περισσότερες ΜΜΕ να 
προβαίνουν σε διασυνοριακές αποστολές 
δεμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
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προωθήσουν με εποικοδομητικό τρόπο 
τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε 
εξέλιξη σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων·

Or. de


