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Τροπολογία 1
Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
(εφεξής: πίνακας αποτελεσμάτων), μαζί με
τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αγοράς έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αυξήσουν την ικανότητα ανταπόκρισής της 
στις προσδοκίες και τις ανησυχίες των 
πολιτών,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
(εφεξής: πίνακας αποτελεσμάτων), και ο
πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αγοράς διαφέρουν ως προς τις 
μεθοδολογίες, το πεδίο εφαρμογής και τις 
ομάδες δεικτών τους, αλλά συμμερίζονται 
τον συνολικό στόχο για τη βελτίωση της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και να 
αυξήσουν την ικανότητα ανταπόκρισής της 
στις προσδοκίες και τις ανησυχίες των 
πολιτών,

Or. en

Τροπολογία 2
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την προσεχή Επιτροπή, ο Πρόεδρος 
Μπαρόσο ζητεί μια συστηματικότερη και 
πιο ενοποιημένη προσέγγιση για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, λ.χ. με 
μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση 
της αγοράς,

Or. en
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Τροπολογία 3
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενεργός 
πολιτική για τους καταναλωτές – με τη 
δημιουργία ενημερωμένων και 
ενδυναμωμένων καταναλωτών οι οποίοι 
με τη σειρά τους θα ζητούν προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανταγωνιστική, δυναμική και καινοτόμο
σε παγκόσμιο επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 4
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
πολίτες της ΕΕ βιώνουν την εσωτερική 
αγορά μέσα από το ρόλο τους ως 
καταναλωτές,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
πολίτες της ΕΕ βιώνουν την εσωτερική 
αγορά μέσα από το ρόλο τους τόσο ως 
καταναλωτές, όσο και ως επιχειρηματίες 
και απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις 
παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, και 
ότι οι σχέσεις τους πρέπει να βασίζονται 
στην αμοιβαία εντιμότητα,

Or. it
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Τροπολογία 5
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής μετά τη Λισαβόνα με 
ορίζοντα το 2020, η πολιτική για τους 
καταναλωτές πρέπει να προσαρμοστεί με 
γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα 
σέβεται το περιβάλλον και θα λαμβάνει 
υπόψη την κοινωνική διάσταση της 
εσωτερικής αγοράς,

Or. fr

Τροπολογία 6
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
εσωτερική αγορά ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών συμβάλλει επίσης στη 
δημιουργία μιας καινοτόμου και υγιούς 
οικονομίας, δεδομένου ότι οι 
αποτελεσματικές και ευέλικτες 
καταναλωτικές αγορές σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας αποτελούν 
θεμελιώδεις συντελεστές της 
ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας των 
πολιτών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
εσωτερική αγορά ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών συμβάλλει επίσης στη 
δημιουργία μιας καινοτόμου και υγιούς 
οικονομίας, δεδομένου ότι οι 
αποτελεσματικές και ευέλικτες αγορές 
ειδών κατανάλωσης και υπηρεσιών σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας 
αποτελούν θεμελιώδεις συντελεστές της 
ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας των 
πολιτών, παράλληλα με κάποια λογική
γραφειοκρατική πίεση στις επιχειρήσεις,

Or. it
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Τροπολογία 7
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εσωτερική 
αγορά που λειτουργεί ικανοποιητικά θα 
πρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές 
ευρύτερη επιλογή προϊόντων και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έναντι των 
βέλτιστων δυνατών τιμών και, ταυτόχρονα, 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εσωτερική 
αγορά που λειτουργεί ικανοποιητικά θα 
πρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές 
ευρεία επιλογή προϊόντων και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας έναντι των βέλτιστων 
δυνατών τιμών και, ταυτόχρονα, υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών,

Or. it

Τροπολογία 8
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
καταναλωτών εξαρτάται από το εάν οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις 
γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και από τη 
δυνατότητά τους να τα εφαρμόζουν στις 
εμπορικές συναλλαγές τους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
καταναλωτών ενισχύεται από το εάν οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις 
γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και από τη 
δυνατότητά τους να τα εφαρμόζουν στις 
εμπορικές συναλλαγές τους,

Or. el

Τροπολογία 9
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προστασίας των καταναλωτών στοχεύει 
στη θωράκιση των πολιτών από τα 
φαινόμενα οικονομικής εκμετάλλευσης 
που παρουσιάζονται στην εσωτερική 
αγορά,  δεν πρέπει όμως να 
χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την μη 
λήψη μέτρων πάταξης αυτών των 
φαινομένων,

Or. el

Τροπολογία 10
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
καταναλωτών εξαρτάται από τον βαθμό 
στον οποίο η νομοθεσία αποτρέπει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να ακολουθούν 
πρακτικές και μέτρα που πλήττουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών,

Or. el

Τροπολογία 11
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα για 
αποζημίωση εάν πέσουν θύματα αθέμιτων 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους εάν πέσουν θύματα 
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πρακτικών, στην πράξη αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια κατά την προσφυγή 
στα δικαστήρια λόγω των υψηλών 
εξόδων, των μακροχρόνιων και 
πολύπλοκών διαδικασιών και των 
κινδύνων που συνδέονται με την 
προσφυγή στα δικαστήρια,

αθέμιτων πρακτικών, που είτε 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα είτε 
από τις δημόσιες διοικήσεις,

Or. it

Τροπολογία 12
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση έχει αυξήσει την πίεση προς τις 
ομάδες καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα 
που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων τους για τη διατροφή τους και για 
τη στέγαση, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση έχει αυξήσει την πίεση προς τις 
ομάδες καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα 
που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων τους για τη διατροφή τους και για 
τη στέγαση, και ότι, κατά συνέπεια, 
ολοένα μεγαλύτερος αριθμός 
καταναλωτών οδηγείται στην 
υπερχρέωση,

Or. fr

Τροπολογία 13
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου η 
διασυνοριακή διάσταση των 
καταναλωτικών αγορών αναπτύσσεται 
ταχύτατα, αλλά ότι παρόλα αυτά οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να διστάζουν 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου η 
διασυνοριακή διάσταση των 
καταναλωτικών αγορών αναπτύσσεται 
ταχύτατα, αλλά ότι παρόλα αυτά οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να διστάζουν 
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να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που 
παρέχει η ενοποίηση της αγοράς, ιδίως 
επειδή δεν αισθάνονται σίγουροι ότι τα 
δικαιώματά τους θα προστατεύονται 
εξίσου όταν πραγματοποιούν 
διασυνοριακές αγορές,

να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που 
παρέχει η ενοποίηση της αγοράς, ιδίως 
επειδή δεν αισθάνονται σίγουροι ότι τα 
δικαιώματά τους θα προστατεύονται 
εξίσου όταν πραγματοποιούν 
διασυνοριακές αγορές και λόγω της 
αβεβαιότητας σχετικά με το δικαίωμα 
αποζημίωσης,

Or. el

Τροπολογία 14
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξασφάλιση ίσων όρων για όλους τους 
καταναλωτές της ΕΕ είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας για την ανάπτυξη ενός 
πραγματικού διασυνοριακού εμπορίου σε 
μια ενιαία αγορά που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των καταναλωτών,

Or. en

Τροπολογία 15
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητη μια συντονισμένη προσέγγιση 
στην εκπαίδευση των καταναλωτών που 
θα τους επιτρέπει να δρουν με 
αυτοπεποίθηση κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους,

Or. en
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Τροπολογία 16
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ανάθεση το 2007 του 
χαρτοφυλακίου της προστασίας των 
καταναλωτών σε μία αφοσιωμένη 
Επίτροπο,  σε συνδυασμό με την 
προσωπική της δέσμευση, τη διαφάνεια 
και τον ενεργό της ρόλο, είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ενασχόλησης 
με θέματα καταναλωτών, γεγονός που 
ωφέλησε πολύ τους πολίτες της ΕΕ·

1. θεωρεί ότι η ανάθεση το 2007 του 
χαρτοφυλακίου της προστασίας των 
καταναλωτών σε μία αφοσιωμένη 
Επίτροπο,  σε συνδυασμό με την 
προσωπική της δέσμευση, τη διαφάνεια 
και τον ενεργό της ρόλο, είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ενασχόλησης 
με θέματα καταναλωτών, γεγονός που 
ωφέλησε πολύ τους πολίτες της ΕΕ·
σημειώνει εντούτοις ότι η απροθυμία που 
παρουσιάστηκε στη λήψη νομοθετικών 
μέτρων για πάταξη του φαινομένου της 
οικονομικής εκμετάλλευσης δεν θα πρέπει 
να συνεχιστεί στο μέλλον·

Or. el

Τροπολογία 17
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η ανάθεση το 2007 του 
χαρτοφυλακίου της προστασίας των 
καταναλωτών σε μία αφοσιωμένη 
Επίτροπο, σε συνδυασμό με την 
προσωπική της δέσμευση, τη διαφάνεια 
και τον ενεργό της ρόλο, είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της ενασχόλησης
με θέματα καταναλωτών, γεγονός που 
ωφέλησε πολύ τους πολίτες της ΕΕ·

1. θεωρεί ότι η ανάθεση το 2007 του 
χαρτοφυλακίου της προστασίας των 
καταναλωτών σε μία αφοσιωμένη 
Επίτροπο, σε συνδυασμό με την ισχυρή
προσωπική της δέσμευση, τη μεγάλη
διαφάνεια και την ανάληψη πολλών 
πρωτοβουλιών, είχε ως αποτέλεσμα την
επίτευξη προόδου στην ευρωπαϊκή 
πολιτική για την προστασία των 
καταναλωτών και τα θέματα 
καταναλωτών, γεγονός που ωφέλησε πολύ 
τους πολίτες της ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 18
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η κατανομή της 
ευθύνης των θεμάτων καταναλωτών σε 
δύο χαρτοφυλάκια της νέας Επιτροπής δεν 
επιτρέπεται να οδηγήσει στη μείωση της 
εστίασης  της προσοχής στους 
καταναλωτές και ότι κατά τον ίδιο τρόπο η 
νέα οργανωτική δομή σε διάφορες γενικές 
διευθύνσεις δεν επιτρέπεται να 
προκαλέσει κατακερματισμό ή να
επηρεάσει δυσμενώς τη διαχείριση και 
την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για 
τους καταναλωτές·

2. εκφράζει το φόβο ότι η κατανομή της 
ευθύνης των θεμάτων καταναλωτών σε 
δύο χαρτοφυλάκια της νέας Επιτροπής 
μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της 
εστίασης  της προσοχής στους 
καταναλωτές και κατά τον ίδιο τρόπο, 
εκφράζει την ανησυχία ότι η νέα 
οργανωτική δομή σε διάφορες γενικές 
διευθύνσεις μπορεί να προκαλέσει 
κατακερματισμό ή να βλάψει τη συνοχή
και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
για τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 19
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η κατανομή της 
ευθύνης των θεμάτων καταναλωτών σε 
δύο χαρτοφυλάκια της νέας Επιτροπής δεν
επιτρέπεται να οδηγήσει στη μείωση της 
εστίασης  της προσοχής στους 
καταναλωτές και ότι κατά τον ίδιο τρόπο η 
νέα οργανωτική δομή σε διάφορες γενικές 
διευθύνσεις δεν επιτρέπεται να προκαλέσει 
κατακερματισμό ή να επηρεάσει δυσμενώς 
τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα 
της πολιτικής για τους καταναλωτές·

2. υπογραμμίζει ότι η κατανομή της 
ευθύνης των θεμάτων καταναλωτών σε 
δύο χαρτοφυλάκια της νέας Επιτροπής δεν
μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει στη 
μείωση της εστίασης  της προσοχής στους 
καταναλωτές και ότι κατά τον ίδιο τρόπο η 
νέα οργανωτική δομή σε διάφορες γενικές 
διευθύνσεις δεν επιτρέπεται να προκαλέσει 
κατακερματισμό ή να επηρεάσει δυσμενώς 
τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα 
της πολιτικής για τους καταναλωτές·
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Or. fr

Τροπολογία 20
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, μετά από την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, το 
άρθρο 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαιώνει 
–ως διάταξη γενικής εφαρμογής– ότι οι 
απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 
ορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών 
και δράσεων της Ένωσης· ζητεί, για αυτόν 
τον λόγο, από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την ουσιαστική ενσωμάτωση 
των συμφερόντων των καταναλωτών σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ και να εξετάσει, 
όπου χρειάζεται, τις εκτιμήσεις των 
επιπτώσεων και τις πιθανές συνέπειες της
νέας νομοθεσίας και των πολιτικών για
τους καταναλωτές· ζητεί από κάθε σχετική 
γενική διεύθυνση της Επιτροπής να 
δημοσιεύσει ετήσια έκθεση σχετικά με το 
πώς ενσωματώνεται η πολιτική 
καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς 
της·

3. επισημαίνει ότι, μετά από την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, το 
άρθρο 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαιώνει 
–ως διάταξη γενικής εφαρμογής– ότι οι 
απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 
ορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών 
και δράσεων της Ένωσης· ζητεί, για αυτόν 
τον λόγο, από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την ουσιαστική ενσωμάτωση 
των συμφερόντων των καταναλωτών σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ και να εξετάζει
τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων και τις 
πιθανές συνέπειες οποιασδήποτε νέας 
νομοθεσίας και των πολιτικών που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους 
καταναλωτές· ζητεί από κάθε σχετική 
γενική διεύθυνση της Επιτροπής να 
δημοσιεύσει ετήσια έκθεση σχετικά με το 
πώς ενσωματώνεται η πολιτική 
καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς 
της·

Or. el

Τροπολογία 21
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη για ενεργή πολιτική 4. τονίζει την ανάγκη για ενεργή πολιτική 
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καταναλωτών προκειμένου να μπορέσουν 
οι πολίτες να επωφεληθούν πλήρως από 
την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι η ενεργή 
πολιτική καταναλωτών είναι ολοένα και 
πιο σημαντική δεδομένης της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να 
καταπολεμηθούν οι αυξανόμενες 
ανισότητες και να προστατευθούν οι 
ευάλωτοι καταναλωτές και οι ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος·

καταναλωτών προκειμένου να μπορέσουν 
οι πολίτες να επωφεληθούν πλήρως από 
την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι η ενεργή 
πολιτική καταναλωτών είναι ολοένα και 
πιο σημαντική δεδομένης της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να 
υποστηριχθεί η κοινωνική πολιτική 
καταπολεμώντας τις αυξανόμενες 
ανισότητες και να προστατευθούν οι 
ευάλωτοι καταναλωτές και οι ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 22
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, δεδομένου ότι 
αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους εμπόρους τόσο για αύξηση 
της ποιότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που παρέχουν όσο και για να 
διατηρήσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικά 
επίπεδα·

5. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, και να μην 
υπόκεινται στους ψυχολογικούς όρους 
που επιβάλλουν οι παραγωγοί με τη 
χρησιμοποίηση μέσων που εφαρμόζονται 
με μεροληπτικό και δόλιο τρόπο στα 
προϊόντα, δεδομένου ότι αυτό οδηγεί σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους 
εμπόρους τόσο για αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν όσο και για να διατηρήσουν τις 
τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα·

Or. it

Τροπολογία 23
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, δεδομένου ότι 
αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους εμπόρους τόσο για 
αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που παρέχουν όσο και για 
να διατηρήσουν τις τιμές σε 
ανταγωνιστικά επίπεδα·

5. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, οι οποίες θα 
συνδυάζονται με υψηλό επίπεδο 
ποιότητας των προϊόντων και θα 
συντελούν στην αύξηση της ευημερίας 
τους·

Or. el

Τροπολογία 24
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, δεδομένου ότι 
αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό 
ανάμεσα στους εμπόρους τόσο για αύξηση 
της ποιότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που παρέχουν όσο και για να 
διατηρήσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικά 
επίπεδα·

5. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, δεδομένου ότι 
πρόκειται ακριβώς για μέσο που οδηγεί σε 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους 
εμπόρους τόσο για αύξηση της ποιότητας 
των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν όσο και για να διατηρήσουν τις 
τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 25
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 6. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 



AM\803385EL.doc 15/53 PE438.422v01-00

EL

καταναλωτών καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων 
αρχών σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να
υποστηρίζονται προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των 
καταναλωτών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων όπως και 
στην εφαρμογή του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών·

καταναλωτών καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων 
αρχών σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να
βελτιστοποιηθούν τα μέσα που διαθέτουν
προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους 
να δρουν αποτελεσματικά σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι ζητείται η γνώμη των 
οργανώσεων των καταναλωτών σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
όπως και στην εφαρμογή του δικαίου για 
την προστασία των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 26
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 
καταναλωτών καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων 
αρχών σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να 
υποστηρίζονται προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των 
καταναλωτών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων όπως και 
στην εφαρμογή του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών·

6. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 
καταναλωτών καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων 
αρχών σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να 
υποστηρίζονται προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των 
καταναλωτών στα σημαντικότερα στάδια 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όπως 
και στην εφαρμογή του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών·

Or. de
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Τροπολογία 27
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 
καταναλωτών καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων 
αρχών σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να 
υποστηρίζονται προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των 
καταναλωτών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων όπως και 
στην εφαρμογή του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών·

6. υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις 
καταναλωτών καλούνται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων 
αρχών σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να 
υποστηρίζονται προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των 
καταναλωτών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων όπως και 
στην μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και
εφαρμογή του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 28
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα 
στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης 
τους προκειμένου να εξοπλίσουν τα 
παιδιά με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν περίπλοκες 

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν σαφείς και κατανοητές 
πληροφορίες ακόμη και για τα πιο νεαρά 
άτομα, ιδίως σχετικά με τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που προορίζονται για αυτά
προκειμένου να γίνουν 
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αποφάσεις αργότερα στη ζωή τους·
υπενθυμίζει ότι οι μορφωμένοι 
καταναλωτές που γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

συνειδητοποιημένοι καταναλωτές·
υπενθυμίζει ότι οι μορφωμένοι 
καταναλωτές που γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

Or. it

Τροπολογία 29
Kωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα 
στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης 
τους προκειμένου να εξοπλίσουν τα παιδιά 
με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν περίπλοκες αποφάσεις 
αργότερα στη ζωή τους· υπενθυμίζει ότι οι 
μορφωμένοι καταναλωτές που γνωρίζουν 
τα δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
καταναλωτών προκειμένου να 
ενδυναμώσουν τους καταναλωτές· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα στα 
εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης τους 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
προκειμένου να εξοπλίσουν τα παιδιά με 
τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν περίπλοκες αποφάσεις 
αργότερα στη ζωή τους και με απώτερο 
στόχο την ανάπτυξη και εδραίωση της 
καταναλωτικής συνείδησης· επισημαίνει 
ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις μαθησιακές 
ανάγκες και δυνατότητες των 
εκπαιδευομένων κάθε βαθμίδας στην 
οποία θα εφαρμόζονται, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να αξιοποιηθούν σύγχρονες 
μέθοδοι διδασκαλίας, με βιωματικό 
τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων· 
υπενθυμίζει ότι οι μορφωμένοι 
καταναλωτές που γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
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συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

Or. el

Τροπολογία 30
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα 
στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης 
τους προκειμένου να εξοπλίσουν τα παιδιά 
με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν περίπλοκες αποφάσεις 
αργότερα στη ζωή τους· υπενθυμίζει ότι οι 
μορφωμένοι καταναλωτές που γνωρίζουν 
τα δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση των καταναλωτών
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να παρέχουν στους γονείς τις δυνατότητες 
να εξοπλίζουν τα παιδιά με τα απαραίτητα 
εφόδια ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
περίπλοκες αποφάσεις αργότερα στη ζωή 
τους· υπενθυμίζει ότι οι μορφωμένοι 
καταναλωτές που γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

Or. nl

Τροπολογία 31
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
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και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα 
στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης 
τους προκειμένου να εξοπλίσουν τα παιδιά 
με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν περίπλοκες αποφάσεις 
αργότερα στη ζωή τους· υπενθυμίζει ότι οι 
μορφωμένοι καταναλωτές που γνωρίζουν 
τα δικαιώματά τους και γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν σε περίπτωση με 
συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για 
τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης 
συμπεριφοράς·

και την εκπαίδευση των καταναλωτών 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τους 
καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα 
στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης 
τους προκειμένου να εξοπλίσουν τα παιδιά 
με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν περίπλοκες αποφάσεις 
αργότερα στη ζωή τους, και επίσης να 
αναλάβουν δράσεις για την εκπαίδευση 
των ενηλίκων καταναλωτών· υπενθυμίζει 
ότι οι μορφωμένοι καταναλωτές που 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και 
γνωρίζουν που να απευθυνθούν σε 
περίπτωση με συμμόρφωσης είναι επίσης 
σημαντικοί για τον εντοπισμό της μη 
συμμορφούμενης συμπεριφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 32
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
βιώσιμης κατανάλωσης υπογραμμίζοντας 
ότι τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών/έμποροι 
λιανικής πώλησης όσο και οι 
καταναλωτές πρέπει να εκπαιδευτούν και 
να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με την 
έννοια της βιώσιμης κατανάλωσης 
προκειμένου να υιοθετήσουν μια τέτοιου 
είδους συμπεριφορά·

Or. el
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Τροπολογία 33
Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί να δημοσιευθούν ταυτόχρονα ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αγοράς (που δημοσιεύεται προς το παρόν 
ανά εξάμηνο), οι εκθέσεις για το SΟLVΙΤ 
και την Υπηρεσία Προσανατολισμού των 
Πολιτών, και ο πίνακας αποτελεσμάτων 
για τους καταναλωτές (που δημοσιεύεται 
προς το παρόν μια φορά το χρόνο), 
προκειμένου να παρουσιαστεί μια 
καλύτερη συνολική εικόνα της ανάπτυξης 
της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 34
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. υπενθυμίζει ότι η καταπάτηση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασυδοσία 
που παρουσιάζεται στην εσωτερική 
αγορά· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των 
καταναλωτών επ' αυτού· ζητεί από την 
Επιτροπή την λήψη νομοθετικών μέτρων 
που θα συμβάλλουν στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τα μέτρα και τους θεσμούς 
για την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς·

Or. el



AM\803385EL.doc 21/53 PE438.422v01-00

EL

Τροπολογία 35
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μια καλά 
στοχοθετημένη επικοινωνιακή στρατηγική 
προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ σχετικά με τους κινδύνους 
έκθεσης και τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτές, ιδίως με τη δημιουργία 
φιλικών προς το χρήστη δικτυακών πυλών 
και με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
σημεία πληροφόρησης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για χρήση 
ειδικών διαύλων επικοινωνίας προκειμένου 
να  προσεγγιστούν οι πιο ευάλωτοι 
καταναλωτές·

8. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μια καλά 
στοχοθετημένη επικοινωνιακή στρατηγική 
προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των 
πολιτών της ΕΕ σχετικά με τους κινδύνους 
έκθεσης και τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτές, ιδίως με τη δημιουργία 
φιλικών προς το χρήστη δικτυακών πυλών 
και με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
σημεία πληροφόρησης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για χρήση 
ειδικών διαύλων επικοινωνίας προκειμένου 
να  προσεγγιστούν οι πιο ευάλωτοι 
καταναλωτές, μεριμνώντας για την 
υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την 
αμεροληψία των οργανισμών που είναι 
αρμόδιοι να διασφαλίσουν τη διαχείριση 
και την οργάνωση των διαύλων 
επικοινωνίας·

Or. it

Τροπολογία 36
Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
ετήσιο φόρουμ της εσωτερικής αγοράς 
που θα συγκεντρώνει εκπροσώπους 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κρατών 
μελών και άλλων ενδιαφερομένων (όπως 
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οργανώσεων των καταναλωτών) 
προκειμένου να θεσπισθεί σαφέστερη 
δέσμευση για τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο, την εφαρμογή και επιβολή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 37
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιβεβαιώνει ότι ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο που χρησιμεύει για να 
παρακολουθούνται καλύτερα οι αγορές 
των καταναλωτών με στόχο τη διασφάλιση 
μιας πιο επιτυχημένης χάραξης πολιτικής 
και ρύθμισης αλλά και για να αποδειχθεί 
στους πολίτες ότι οι ανησυχίες τους 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

9. επιβεβαιώνει ότι ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο που χρησιμεύει για να 
παρακολουθούνται καλύτερα οι αγορές 
των καταναλωτών με στόχο την παροχή 
των στοιχείων που θα συμβάλουν στη
διασφάλιση μιας πιο επιτυχημένης χάραξης 
πολιτικής και ρύθμισης αλλά και για να 
αποδειχθεί στους πολίτες ότι οι ανησυχίες 
τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

Or. it

Τροπολογία 38
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί τους πέντε βασικούς δείκτες 
στον πίνακα αποτελεσμάτων –τα 
παράπονα των καταναλωτών, τις τιμές, την 
ικανοποίηση των καταναλωτών, την 
αλλαγή παρόχου και την ασφάλεια– τα 
οποία είναι ζωτικής σημασίας ώστε να 
προσδιοριστεί ποιες αγορές διατρέχουν τον 

10. επικροτεί τους πέντε βασικούς δείκτες 
στον πίνακα αποτελεσμάτων –τα 
παράπονα των καταναλωτών, τις τιμές, την 
ικανοποίηση των καταναλωτών, την 
αλλαγή παρόχου και την ασφάλεια– τα 
οποία είναι ζωτικής σημασίας ώστε να 
προσδιοριστεί ποιες αγορές διατρέχουν τον 
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μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας όσον 
αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά 
αποτελέσματα για τους καταναλωτές·

μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας όσον 
αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά 
αποτελέσματα για τους καταναλωτές· 
πιστεύει ωστόσο ότι θα ήταν σκόπιμο να 
εφαρμόζονται επίσης κριτήρια που θα 
επιτρέπουν να εκτιμάται η 
καταλληλότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών για την επίτευξη του στόχου 
της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 39
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί τους πέντε βασικούς δείκτες 
στον πίνακα αποτελεσμάτων –τα 
παράπονα των καταναλωτών, τις τιμές, την 
ικανοποίηση των καταναλωτών, την 
αλλαγή παρόχου και την ασφάλεια– τα 
οποία είναι ζωτικής σημασίας ώστε να 
προσδιοριστεί ποιες αγορές διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας όσον 
αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά 
αποτελέσματα για τους καταναλωτές·

10. επικροτεί τους πέντε βασικούς δείκτες 
στον πίνακα αποτελεσμάτων –τα 
παράπονα των καταναλωτών, τις τιμές, την 
ικανοποίηση των καταναλωτών, την 
αλλαγή παρόχου και την ασφάλεια– τα 
οποία είναι σημαντικά ώστε να 
προσδιοριστεί ποιες αγορές διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας όσον 
αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά 
αποτελέσματα για τους καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 40
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. υπενθυμίζει ωστόσο ότι ο πίνακας 
παραμένει μόνο εργαλείο· επισημαίνει την 
αρχή ότι η λειτουργία της εσωτερικής 
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αγοράς θα πρέπει να διέπεται από αρχές 
οι οποίες δεν θα αυξάνουν τις κοινωνικές 
ανισότητες· τονίζει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι πολιτικές της ΕΕ στην 
επίτευξη μιας ανθρωποκεντρικής 
εσωτερικής αγοράς με επίκεντρο την 
ευημερία των ανθρώπων και όχι των 
αριθμών·

Or. el

Τροπολογία 41
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι παρόλο που οι πέντε 
δείκτες δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του 
περιβάλλοντος των καταναλωτών, 
παρέχουν επαρκή βάση για να τεθούν 
προτεραιότητες και να συναχθούν 
συμπεράσματα όσον αφορά το πού 
χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση· 

11. αναγνωρίζει ότι παρόλο που οι πέντε 
δείκτες δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του 
περιβάλλοντος των καταναλωτών, 
παρέχουν τη βάση για να τεθούν 
προτεραιότητες και να συναχθούν 
συμπεράσματα όσον αφορά το πού 
χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση· 

Or. fr

Τροπολογία 42
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι παρόλο που οι πέντε 
δείκτες δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του 
περιβάλλοντος των καταναλωτών, 
παρέχουν επαρκή βάση για να τεθούν 
προτεραιότητες και να συναχθούν 
συμπεράσματα όσον αφορά το πού 
χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση· 

11. αναγνωρίζει ότι παρόλο που οι πέντε 
δείκτες δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του 
περιβάλλοντος των καταναλωτών, 
παρέχουν επαρκή βάση για να τεθούν 
προτεραιότητες και να συναχθούν 
συμπεράσματα όσον αφορά το πού 
χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, υπό την 
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προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που 
παρέχουν τα κράτη μέλη είναι πλήρη και 
μπορούν να συγκεντρώνονται σε εύκολα 
συγκρίσιμη βάση·

Or. it

Τροπολογία 43
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
σχετικά με τους ελέγχους, τις 
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, ενημέρωση), 
την κάλυψη θεμάτων καταναλωτών στα 
μέσα ενημέρωσης και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές· πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες 
θα πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης των πέντε βασικών δεικτών· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων·

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
σχετικά με τους ελέγχους, τις
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, ενημέρωση), 
την κάλυψη θεμάτων καταναλωτών στα 
μέσα ενημέρωσης και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές· πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες 
θα πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης των πέντε βασικών δεικτών· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων· για μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
προστασία των καταναλωτών ώστε να 
μπορούν οι καταναλωτές να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς·
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Or. el

Τροπολογία 44
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
σχετικά με τους ελέγχους, τις 
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, 
ενημέρωση), την κάλυψη θεμάτων 
καταναλωτών στα μέσα ενημέρωσης και 
δείκτες για τη μέτρηση της έννομης 
προστασίας και των αρνητικών 
επιπτώσεων στους καταναλωτές· πιστεύει 
ότι οι νέοι δείκτες θα πρέπει να 
περιληφθούν στον πίνακα αποτελεσμάτων 
για τους καταναλωτές αφού επιτευχθεί 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης 
των πέντε βασικών δεικτών· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει 
προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων·

13. προτείνει στην Επιτροπή, μόλις θα 
έχουν εξελιχθεί επαρκώς οι πέντε βασικοί 
δείκτες και η σχετική μεθοδολογία ούτως 
ώστε να καταλήγουν σε αποτελέσματα 
πολύ υψηλής ποιότητας, να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα κατάρτισης πρόσθετων 
μακροπρόθεσμων δεικτών, όπως δείκτες 
σχετικούς με τα μερίδια αγοράς, την 
ποιότητα, τη διαφήμιση, τη διαφάνεια και 
τη συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως 
και δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
σχετικά με τους ελέγχους, τις 
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή, και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα 
πρέπει να γίνει προοδευτικά προκειμένου 
να διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος και 
κατανοητός πίνακας αποτελεσμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 45
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
σχετικά με τους ελέγχους, τις 
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, ενημέρωση), 
την κάλυψη θεμάτων καταναλωτών στα 
μέσα ενημέρωσης και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές· πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες 
θα πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης των πέντε βασικών δεικτών· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων·

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή, την 
ενδυνάμωση του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, ενημέρωση), 
την κάλυψη θεμάτων καταναλωτών στα 
μέσα ενημέρωσης και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές· πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες 
θα πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης των πέντε βασικών δεικτών· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων·

Or. it

Τροπολογία 46
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 

13. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει 
στο μέλλον δείκτες σχετικούς με τα 
μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη 
διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των προσφορών, όπως και 
δείκτες σχετικά με την επιβολή 
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
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σχετικά με τους ελέγχους, τις 
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, ενημέρωση), 
την κάλυψη θεμάτων καταναλωτών στα 
μέσα ενημέρωσης και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές· πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες 
θα πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης των πέντε βασικών δεικτών· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων·

σχετικά με τους ελέγχους, τις 
κοινοποιήσεις μη συμμόρφωσης, τις 
δικαστικές υποθέσεις), την ενδυνάμωση 
του καταναλωτή (δεξιότητες, 
αυτοπεποίθηση, εκπαίδευση, ενημέρωση), 
την κάλυψη θεμάτων καταναλωτών στα 
μέσα ενημέρωσης και δείκτες για τη 
μέτρηση της έννομης προστασίας και των 
αρνητικών επιπτώσεων στους 
καταναλωτές, καθώς και κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς και δεοντολογικούς 
δείκτες· πιστεύει ότι οι νέοι δείκτες θα 
πρέπει να περιληφθούν στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
αφού επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
ανάπτυξης των πέντε βασικών δεικτών· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει προοδευτικά προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένας στοχοθετημένος 
πίνακας αποτελεσμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 47
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες και 
να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις 
πολιτικής· 

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες και 
να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις 
πολιτικής, αποβλέποντας ιδίως στην 
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ενθάρρυνση της κινητικότητας των νέων 
ευρωπαίων πολιτών, εξασφαλίζοντάς 
τους διευκολύνσεις στις τραπεζικές 
υπηρεσίες και στις μεταφορές κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους ή της 
περιόδου πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό·

Or. it

Τροπολογία 48
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες 
και να διατυπώσει συγκεκριμένες 
συστάσεις πολιτικής· 

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· επιδοκιμάζει την 
έκθεση για τις λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
δημοσίευσε η Επιτροπή, και την 
προτρέπει να πραγματοποιήσει 
εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των 
προβληματικών τομέων που εντοπίζονται 
στον πίνακα αποτελεσμάτων· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι 
οι ενέργειες αυτές θα συνοδευθούν 
καταλλήλως με ειδικές συστάσεις 
πολιτικής προς τα κράτη μέλη και με την 
παροχή πληροφοριών προς το 
Κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 49
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες και 
να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις 
πολιτικής· 

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες, 
προκειμένου να τελειοποιηθεί και να 
ολοκληρωθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων 
και να του επιτρέπει, εφόσον ενδείκνυται, 
να λαμβάνει τάχιστα τις ειδικές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
προορίζονται για την αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών που έχουν εντοπισθεί 
στους τομείς αυτούς·

Or. fr

Τροπολογία 50
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 

15. γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
λιγότερο ευχαριστημένοι και 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
με τις υπηρεσίες από ότι με τα προϊόντα, 
γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις 
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συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες και 
να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις 
πολιτικής· 

συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον 
τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
τομέα των προϊόντων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδικές 
αναλύσεις όλων των προβληματικών 
τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι 
μεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες και 
να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις 
πολιτικής· επιδοκιμάζει την έκθεση για τις 
λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
στην ΕΕ που δημοσίευσε η Επιτροπή ως 
στάδιο παρακολούθησης της εφαρμογής 
του πίνακα αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 51
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. διαπιστώνει ειδικότερα ότι η 
δεύτερη έκδοση του πίνακα 
αποτελεσμάτων καταδεικνύει την 
δυσαρέσκεια των καταναλωτών όσον 
αφορά τη λειτουργία της αγοράς 
ενέργειας· κρίνει ότι η δυσαρέσκεια αυτή 
θα πρέπει να συσχετισθεί με τα 
προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά 
την ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 
θα έπρεπε να οδηγήσει σε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και του τρόπου επίτευξης 
της ελευθέρωσης αυτής·

Or. fr
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Τροπολογία 52
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. επιδοκιμάζει το ενδιαφέρον και την 
ποιότητα των εργασιών της Επιτροπής 
στη μελέτη που ζήτησε να 
πραγματοποιηθεί το 2009 σχετικά με τις 
τιμές λιανικών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, και ιδίως τις αποκαλύψεις 
που προέκυψαν όσον αφορά σημαντικά 
προβλήματα από πλευράς διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας του κόστους τρεχόντων 
λογαριασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 53
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 γ. επισημαίνει επίσης τα προφανή 
προβλήματα στον τομέα 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που 
έχουν οξυνθεί περισσότερο λόγω της 
κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα· 
κρίνει ότι πρέπει να συναχθούν τα 
κατάλληλα συμπεράσματα όσον αφορά 
την ανάγκη βελτίωσης των ρυθμίσεων 
στον εν λόγω τομέα δραστηριοτήτων· 
προτείνει να καταρτιστεί ειδικός πίνακας 
αποτελεσμάτων που θα προορίζεται 
αποκλειστικά για τις υπηρεσίες αυτές·

Or. fr
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Τροπολογία 54
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εφιστά την προσοχή στην ανάλυση 
των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις 
τιμές σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ανεξήγητες διασυνοριακές διακυμάνσεις 
σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες· 
θεωρεί ότι παρόλο που οι διαφορές στις 
τιμές συνδέονται συχνά με διαφορές στη 
ζήτηση, τα επίπεδα δαπανών, τους 
φόρους ή τη διάρθρωση του κόστους, 
πολύ συχνά αποτελούν απλώς ένδειξη 
κατακερματισμού ή δυσλειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς· προτείνει, όπου η 
τιμή ενός δεδομένου προϊόντος είναι 
υψηλότερη από το σημείο αναφοράς, να 
εξετάζεται απαραίτητα η σχέση μεταξύ 
τιμών εισαγωγής και τιμών κατανάλωσης 
και να εξετάζεται προσεκτικά πού 
οφείλονται τα διαφορετικά επίπεδα 
τιμών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 55
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εφιστά την προσοχή στην ανάλυση των 
διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις τιμές 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ανεξήγητες διασυνοριακές διακυμάνσεις 
σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, 
θεωρεί ότι παρόλο που οι διαφορές στις 
τιμές συνδέονται συχνά με διαφορές στη 
ζήτηση, τα επίπεδα δαπανών, τους φόρους 

18. εφιστά την προσοχή στην ανάλυση των 
διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις τιμές 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
διασυνοριακές διακυμάνσεις σε ορισμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι 
σύμφυτες με την επιδίωξη των 
επιχειρήσεων για μεγιστοποίηση των 
κερδών τους· θεωρεί ότι οι διαφορές στις 
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ή τη διάρθρωση του κόστους, πολύ συχνά 
αποτελούν απλώς ένδειξη 
κατακερματισμού ή δυσλειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς· προτείνει, όπου η 
τιμή ενός δεδομένου προϊόντος είναι 
υψηλότερη από το σημείο αναφοράς, να 
εξετάζεται απαραίτητα η σχέση μεταξύ 
τιμών εισαγωγής και τιμών κατανάλωσης 
και να εξετάζεται προσεκτικά πού 
οφείλονται τα διαφορετικά επίπεδα τιμών·

τιμές ενισχύονται από διαφορές στη 
ζήτηση, τα επίπεδα δαπανών, τους φόρους 
ή τη διάρθρωση του κόστους· προτείνει, 
την προώθηση μέτρων για διασφάλιση 
δίκαιων τιμών ιδιαίτερα στα βασικά 
αγαθά και στα ήδη πρώτης ανάγκης και 
επιπροσθέτως όπου η τιμή ενός δεδομένου 
προϊόντος είναι υψηλότερη από το σημείο 
αναφοράς, να εξετάζεται απαραίτητα η 
σχέση μεταξύ τιμών εισαγωγής και τιμών 
κατανάλωσης και να εξετάζεται 
προσεκτικά πού οφείλονται τα διαφορετικά 
επίπεδα τιμών·

Or. el

Τροπολογία 56
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την 
ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερα στοιχεία και να 
αναπτύξει περισσότερο τη μεθοδολογία με 
την οποία συγκεντρώνει τις μέσες τιμές 
συγκρίσιμων και αντιπροσωπευτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών·

19. πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την 
ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερα στοιχεία και να 
αναπτύξει περισσότερο τη μεθοδολογία με 
την οποία συγκεντρώνει τις μέσες τιμές 
συγκρίσιμων και αντιπροσωπευτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών· επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό ότι είναι ανάγκη να 
επικυρώσουν οι εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες το έργο συλλογής και 
υπολογισμού μέσων τιμών και να 
μετέχουν περισσότερο σε αυτό·

Or. fr
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Τροπολογία 57
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την 
ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερα στοιχεία και να 
αναπτύξει περισσότερο τη μεθοδολογία με 
την οποία συγκεντρώνει τις μέσες τιμές 
συγκρίσιμων και αντιπροσωπευτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών·

19. πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την 
ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή σε 
συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες να παράσχει περισσότερα 
στοιχεία και να αναπτύξει περισσότερο τη 
μεθοδολογία με την οποία συγκεντρώνει 
τις μέσες τιμές συγκρίσιμων και 
αντιπροσωπευτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η 
παρουσίαση πιο διάφανων στοιχείων 
σχετικά με τις τιμές θα εμπνεύσει 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους 
καταναλωτές και θα καταδείξει επίσης 
ότι αντιμετωπίζονται οι καθημερινές 
ανησυχίες τους·

Or. el

Τροπολογία 58
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την 
ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερα στοιχεία και να 
αναπτύξει περισσότερο τη μεθοδολογία με 
την οποία συγκεντρώνει τις μέσες τιμές
συγκρίσιμων και αντιπροσωπευτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών·

19. πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την 
ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς και ζητεί από τις εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες και την Eurostat 
να συνεργαστούν με την Επιτροπή
προκειμένου να παρασχεθούν
περισσότερα στοιχεία και να αναπτυχθεί
περισσότερο η μεθοδολογία για την 
συγκέντρωση των μέσων τιμών
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συγκρίσιμων και αντιπροσωπευτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 59
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι σύμφωνα με έρευνες η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ασφάλεια των προϊόντων είναι γενικά 
υψηλή παρόλο που οι αντιλήψεις των 
καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια 
διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα στοιχεία που είναι 
σήμερα διαθέσιμα όσον αφορά την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
τα οποία συλλέγονται βάσει των 
καταγεγραμμένων ατυχημάτων ή 
τραυματισμών από ελαττωματικά προϊόντα 
ή μέσω συστημάτων κοινοποίησης 
κινδύνου·

22. επισημαίνει ότι σύμφωνα με έρευνες η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ασφάλεια των προϊόντων είναι γενικά 
υψηλή παρόλο που οι αντιλήψεις των 
καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια 
διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα στοιχεία που είναι 
σήμερα διαθέσιμα όσον αφορά την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
τα οποία συλλέγονται βάσει των 
καταγεγραμμένων ατυχημάτων ή 
τραυματισμών από ελαττωματικά προϊόντα 
ή μέσω συστημάτων κοινοποίησης 
κινδύνου· επισημαίνει ότι είναι, ωστόσο, 
σημαντικό να παραμείνουν οι απαιτήσεις 
ασφάλειας απλές και προσβάσιμες 
προκειμένου να παρέχεται ειδικότερα 
προστασία σε μικρές επιχειρήσεις·

Or. nl

Τροπολογία 60
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι σύμφωνα με έρευνες η 22. επισημαίνει ότι σύμφωνα με έρευνες η 
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εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ασφάλεια των προϊόντων είναι γενικά 
υψηλή παρόλο που οι αντιλήψεις των 
καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια 
διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα στοιχεία που είναι 
σήμερα διαθέσιμα όσον αφορά την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
τα οποία συλλέγονται βάσει των 
καταγεγραμμένων ατυχημάτων ή 
τραυματισμών από ελαττωματικά προϊόντα 
ή μέσω συστημάτων κοινοποίησης 
κινδύνου·

εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ασφάλεια των προϊόντων είναι γενικά 
υψηλή παρόλο που οι αντιλήψεις των 
καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια 
διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη 
μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα στοιχεία που είναι 
σήμερα διαθέσιμα όσον αφορά την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
τα οποία συλλέγονται βάσει των 
καταγεγραμμένων ατυχημάτων ή 
τραυματισμών από ελαττωματικά προϊόντα 
ή μέσω συστημάτων κοινοποίησης 
κινδύνου· υπογραμμίζει την απαιτούμενη 
επαγρύπνηση όσον αφορά την ασφάλεια 
των παιχνιδιών και καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει, εφόσον ενδείκνυται, το 
ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας για 
την ασφάλεια των παιχνιδιών·

Or. fr

Τροπολογία 61
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη,
προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο η ασφάλεια των 
καταναλωτών, να προβούν σε 
συστηματική συλλογή και καταγραφή 
ατυχημάτων ή τραυματισμών μέσω μιας 
κοινής βάσης δεδομένων·

Or. el
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Τροπολογία 62
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η επικράτηση της 
διασυνοριακής δραστηριότητας διαφέρει 
ακόμη σημαντικά ανά την ΕΕ και ότι 
παρόλο που η μέση δαπάνη στις 
διασυνοριακές αγορές είναι σημαντική 
(737 ευρώ κατ' άτομο ετησίως), η 
πλειονότητα (75 %) των εμπόρων λιανικής 
πώλησης πωλεί μόνο σε καταναλωτές στην 
ίδια του τη χώρα, ενώ μόνο το ένα τέταρτο 
των καταναλωτών της ΕΕ πραγματοποιούν 
διασυνοριακές αγορές· θεωρεί ότι παρόλο 
που υπάρχουν ορισμένα διαρθρωτικά 
εμπόδια όπως η γλώσσα, η απόσταση και 
οι διαφορές στη νομοθεσία για την 
προστασία των καταναλωτών, η αύξηση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα 
αύξανε σημαντικά τα επίπεδα 
διασυνοριακών συναλλαγών·

23. επισημαίνει ότι η επικράτηση της 
διασυνοριακής δραστηριότητας διαφέρει 
ακόμη σημαντικά ανά την ΕΕ και ότι 
παρόλο που η μέση δαπάνη στις 
διασυνοριακές αγορές είναι σημαντική 
(737 ευρώ κατ' άτομο ετησίως), η 
πλειονότητα (75 %) των εμπόρων λιανικής 
πώλησης πωλεί μόνο σε καταναλωτές στην 
ίδια του τη χώρα, ενώ μόνο το ένα τέταρτο 
των καταναλωτών της ΕΕ πραγματοποιούν 
διασυνοριακές αγορές· θεωρεί ότι παρόλο 
που υπάρχουν ορισμένα διαρθρωτικά 
εμπόδια όπως η γλώσσα, η απόσταση και 
οι διαφορές στη νομοθεσία για την 
προστασία των καταναλωτών, η αύξηση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα 
αύξανε σημαντικά τα επίπεδα 
διασυνοριακών συναλλαγών· κρίνει ότι η 
ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου 
δεν πρέπει να συντελέσει στη μείωση των 
ρυθμίσεων αλλά ότι, αντίθετα, καθιστά 
επιτακτικότερη την ανάγκη να 
καταβληθούν προσπάθειες για να 
διασφαλιστεί βέλτιστο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 63
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι οι 24. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι οι 
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διαδικτυακές αγορές διαδίδονται όλο και 
περισσότερο, αλλά ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται 
τόσο γρήγορα όσο οι εθνικές αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να εισάγει στους 
μελλοντικούς πίνακες πληρέστερα στοιχεία 
σχετικά με το πραγματικό επίπεδο των 
διασυνοριακών πωλήσεων και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διασυνοριακοί καταναλωτές·

διαδικτυακές αγορές διαδίδονται όλο και 
περισσότερο, αλλά ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται 
τόσο γρήγορα όσο οι εθνικές αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να εισάγει στους 
μελλοντικούς πίνακες πληρέστερα στοιχεία 
σχετικά με το πραγματικό επίπεδο των 
διασυνοριακών πωλήσεων και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διασυνοριακοί καταναλωτές· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
παράσχει στην Επιτροπή στατιστικά 
δεδομένα σχετικά με τις διασυνοριακές 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 64
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι οι 
διαδικτυακές αγορές διαδίδονται όλο και 
περισσότερο, αλλά ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται 
τόσο γρήγορα όσο οι εθνικές αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να εισάγει στους 
μελλοντικούς πίνακες πληρέστερα στοιχεία 
σχετικά με το πραγματικό επίπεδο των 
διασυνοριακών πωλήσεων και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διασυνοριακοί καταναλωτές·

24. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι οι 
διαδικτυακές αγορές διαδίδονται όλο και 
περισσότερο, αλλά ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται 
τόσο γρήγορα όσο οι εθνικές αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να εισάγει στους 
μελλοντικούς πίνακες πληρέστερα στοιχεία 
σχετικά με το πραγματικό επίπεδο των 
διασυνοριακών πωλήσεων και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διασυνοριακοί καταναλωτές· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
αναζητήσει δυνατότητες, 
χρησιμοποιώντας τη νομική βάση που 
προβλέπει το άρθρο 169 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την προβολή της 
σπουδαιότητας της πολιτικής για την 
προστασία των καταναλωτών με μέτρα 
που θα υποστηρίζουν και θα 
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συμπληρώνουν τις πολιτικές των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένης, 
ενδεχομένως, της δημιουργίας μιας 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 65
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπενθυμίζει ότι διάφορα κράτη μέλη 
έχουν αναπτύξει εργαλεία για να 
παρακολουθούν τις εθνικές αγορές τους 
από τη σκοπιά του καταναλωτή όπως 
παρατηρητήρια τιμών ή ολοκληρωμένα 
συστήματα καταγγελιών για τη χάραξη 
πολιτικής, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν 
χρησιμοποιούν στοιχεία για να 
παρακολουθούν τις καταναλωτικές αγορές 
και έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση 
στοιχείων· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη 
να πραγματοποιούν μια ευρεία ενέργεια 
παρακολούθησης της αγοράς σε ετήσια 
βάση προκειμένου να εντοπίσουν αγορές 
που απογοητεύουν τους καταναλωτές και 
προκειμένου να παράσχουν πλήρη 
στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην 
Επιτροπή να παρακολουθεί και να 
συγκρίνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά

27. υπενθυμίζει ότι διάφορα κράτη μέλη 
έχουν αναπτύξει εργαλεία για να 
παρακολουθούν τις εθνικές αγορές τους 
από τη σκοπιά του καταναλωτή όπως 
παρατηρητήρια τιμών ή ολοκληρωμένα 
συστήματα καταγγελιών για τη χάραξη 
πολιτικής, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν 
χρησιμοποιούν στοιχεία για να 
παρακολουθούν τις καταναλωτικές αγορές 
και έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση 
στοιχείων· υπογραμμίζει για αυτό το λόγο  
την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. el

Τροπολογία 66
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπενθυμίζει ότι διάφορα κράτη μέλη 
έχουν αναπτύξει εργαλεία για να 
παρακολουθούν τις εθνικές αγορές τους 
από τη σκοπιά του καταναλωτή όπως 
παρατηρητήρια τιμών ή ολοκληρωμένα 
συστήματα καταγγελιών για τη χάραξη 
πολιτικής, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν 
χρησιμοποιούν στοιχεία για να 
παρακολουθούν τις καταναλωτικές αγορές 
και έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση 
στοιχείων· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη 
να πραγματοποιούν μια ευρεία ενέργεια 
παρακολούθησης της αγοράς σε ετήσια 
βάση προκειμένου να εντοπίσουν αγορές 
που απογοητεύουν τους καταναλωτές και 
προκειμένου να παράσχουν πλήρη στοιχεία 
τα οποία θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να συγκρίνει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά·

27. υπενθυμίζει ότι διάφορα κράτη μέλη 
έχουν αναπτύξει εργαλεία για να 
παρακολουθούν τις εθνικές αγορές τους 
από τη σκοπιά του καταναλωτή όπως 
παρατηρητήρια τιμών ή ολοκληρωμένα 
συστήματα καταγγελιών για τη χάραξη 
πολιτικής, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν 
χρησιμοποιούν στοιχεία για να 
παρακολουθούν τις καταναλωτικές αγορές 
και έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση 
στοιχείων· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη 
να πραγματοποιούν μια ευρεία ενέργεια 
παρακολούθησης της αγοράς σε ετήσια 
βάση προκειμένου να εντοπίσουν αγορές 
που απογοητεύουν τους καταναλωτές και 
προκειμένου να παράσχουν πλήρη στοιχεία 
τα οποία θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να συγκρίνει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και 
να προωθήσει μέτρα για την 
καταπολέμηση της αισχροκέρδειας·

Or. el

Τροπολογία 67
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν μια ευρεία ενέργεια 
παρακολούθησης της αγοράς σε ετήσια 
βάση προκειμένου να εντοπίσουν αγορές 
που απογοητεύουν τους καταναλωτές και 
προκειμένου να παράσχουν πλήρη 
στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην 
Επιτροπή να παρακολουθεί και να 
συγκρίνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 
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εσωτερική αγορά·

Or. el

Τροπολογία 68
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η στενή συνεργασία 
ανάμεσα στην Επιτροπή, την Eurostat, τα 
εθνικά στατιστικά γραφεία, τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις εθνικές 
αρχές επιβολής της νομοθεσίας όπως και 
τις οργανώσεις καταναλωτών και 
επιχειρήσεων, θα αποβεί καθοριστική για 
τη διασφάλιση της ποιότητας και της 
πληρότητας των στοιχείων όπως και για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της αναγκαίας 
βάσης των στοιχείων· καλεί τα κράτη μέλη 
και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν 
μέτρα για τη διευκόλυνση αυτής της 
συνεργασίας·

28. τονίζει ότι η σημαντική συμβολή των 
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και της 
Eurostat, καθώς και η στενή συνεργασία
μεταξύ των φορέων αυτών, με την 
Επιτροπή, τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τις εθνικές αρχές επιβολής της 
νομοθεσίας και τις οργανώσεις 
καταναλωτών και επιχειρήσεων, θα αποβεί 
καθοριστική για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και της πληρότητας των 
στοιχείων όπως και για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της αναγκαίας βάσης των 
στοιχείων· καλεί τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για 
τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων θα πρέπει να χρησιμεύσει 
ως πλούσια πηγή συγκριτικών στοιχείων 
για τους για αρμόδιους χάραξης πολιτικής 
σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό, τον καταναλωτή και άλλους 

29. θεωρεί ότι ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων μόλις συμπληρωθεί με τα 
αξιόπιστα και εύκολα συγκρίσιμα 
δεδομένα για τα 27 κράτη μέλη, θα πρέπει 
να χρησιμεύσει ως πλούσια πηγή 
συγκριτικών στοιχείων για τους για 
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τομείς, ώστε να τους βοηθήσει να 
προσδιορίσουν σε εθνικό επίπεδο τις 
αγορές που δυσλειτουργούν  από τη 
σκοπιά του καταναλωτή·

αρμόδιους χάραξης πολιτικής σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά τον ανταγωνισμό, τον 
καταναλωτή και άλλους τομείς, ώστε να 
τους βοηθήσει να προσδιορίσουν σε εθνικό 
επίπεδο τις αγορές που δυσλειτουργούν  
από τη σκοπιά του καταναλωτή·

Or. it

Τροπολογία 70
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
ευθύνης για την άδικη τιμολόγηση των 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά φέρουν 
οι επιχειρήσεις και οι πρακτικές που 
ακολουθούν για μεγιστοποίηση της 
κερδοφορίας τους· η υπεύθυνη στάση από 
πλευράς του επιχειρηματικού κόσμου με 
σεβασμό στην αρχή της εταιρικής 
ευθύνης, στους κανόνες του 
ανταγωνισμού και τα οικονομικά 
συμφέροντα των καταναλωτών, θα 
βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
εκ μέρους των καταναλωτών ως ελάχιστο 
μέτρο ενδυνάμωσης της προστασίας 
τους·

Or. el

Τροπολογία 71
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. φρονεί ότι ο πίνακας των 31. φρονεί ότι ο πίνακας των 
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αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για τη χάραξη μιας 
καλύτερης πολιτικής για τους 
καταναλωτές, αλλά ότι θα πρέπει να 
εισαχθεί σε όλες τις πολιτικές που 
επηρεάζουν τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια 
καλύτερη ενσωμάτωση των συμφερόντων 
των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο σοβαρή 
συζήτηση όσον αφορά θέματα της 
πολιτικής για τους καταναλωτές·

αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για τη χάραξη μιας 
καλύτερης πολιτικής για τους 
καταναλωτές, αλλά ότι θα πρέπει να 
εισαχθεί σε όλες τις πολιτικές που 
επηρεάζουν τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια 
καλύτερη ενσωμάτωση των συμφερόντων 
των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ καθώς και την ενσωμάτωση του 
στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
πολιτική για την προστασία των 
καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι ο πίνακας 
των αποτελεσμάτων θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο σοβαρή 
συζήτηση όσον αφορά θέματα της 
πολιτικής για τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 72
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
με την υποστήριξη των κρατών μελών μια 
στρατηγική για να κοινοποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων αποτελεσματικότερα σε 
ευρύτερο κοινό, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι είναι εύκολα 
προσβάσιμος και ορατός στους σχετικούς 
ιστοτόπους και προωθώντας τη σωστή του 
διάδοση στα μέσα ενημέρωσης, τις εθνικές 
αρχές, τις οργανώσεις καταναλωτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·     θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ετήσια 
δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων με 
μορφή φυλλαδίου το οποίο θα διατίθεται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
με την υποστήριξη των κρατών μελών μια 
στρατηγική για να κοινοποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων αποτελεσματικότερα σε 
ευρύτερο κοινό, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι είναι εύκολα 
προσβάσιμος και ορατός στους σχετικούς 
ιστοτόπους και προωθώντας τη σωστή του 
διάδοση στα μέσα ενημέρωσης, τις εθνικές 
αρχές, τις οργανώσεις καταναλωτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·     θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ετήσια 
δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων με 
μορφή φυλλαδίου το οποίο θα διατίθεται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν επαρκώς τη χρήση εκ 
μέρους των ευρωπαίων πολιτών του 



AM\803385EL.doc 45/53 PE438.422v01-00

EL

δικτυακού τόπου "eYou Guide" που 
δημιουργήθηκε ειδικά από την Επιτροπή 
ως οδηγός για τα δικαιώματα των 
πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 73
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
με την υποστήριξη των κρατών μελών μια 
στρατηγική για να κοινοποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων αποτελεσματικότερα σε 
ευρύτερο κοινό, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι είναι εύκολα 
προσβάσιμος και ορατός στους σχετικούς 
ιστοτόπους και προωθώντας τη σωστή του 
διάδοση στα μέσα ενημέρωσης, τις εθνικές 
αρχές, τις οργανώσεις καταναλωτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·     θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ετήσια 
δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων με 
μορφή φυλλαδίου το οποίο θα διατίθεται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
με την υποστήριξη των κρατών μελών μια 
στρατηγική για να κοινοποιήσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων αποτελεσματικότερα σε 
ευρύτερο κοινό, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι είναι εύκολα 
προσβάσιμος και ορατός στους σχετικούς 
ιστοτόπους και προωθώντας τη σωστή του 
διάδοση στα μέσα ενημέρωσης, τις εθνικές 
αρχές, τις οργανώσεις καταναλωτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·     θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ετήσια 
δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων με 
μορφή φυλλαδίου το οποίο θα διατίθεται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 
διαπιστώνει ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων θα πρέπει να 
μεταφραστεί με αναγνωρίσιμο λογότυπο ή 
σήμα πιστοποίησης δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές αποθαρρύνονται  εάν 
λαμβάνουν υπερβολικές πληροφορίες·

Or. nl

Τροπολογία 74
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. υποστηρίζει την άποψη ότι τα 
σχετικά με την αγορά δεδομένα μπορούν 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 
στην προώθηση τόσο της καινοτομίας 
όσο και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει, 
ωστόσο, τη σπουδαιότητα του πίνακα 
αποτελεσμάτων ως εργαλείου που 
επιτρέπει τον εντοπισμό των 
προτιμήσεων και απαιτήσεων των 
καταναλωτών· επισημαίνει ότι τα 
δεδομένα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν 
την καινοτομία παρέχοντας στις 
επιχειρήσεις κίνητρα για να εισέλθουν σε 
νέες αγορές και να ασκήσουν πιέσεις σε 
εταιρίες για τη βελτίωση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 75
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. σημειώνει ότι η επιβολή ανά την ΕΕ 
είναι κάθε άλλο από ομοιόμορφη και ότι οι 
περισσότερες χώρες έχουν δυνατά και 
αδύνατα σημεία· σημειώνει σύμφωνα με τα 
στοιχεία υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τους 
προϋπολογισμούς για την εποπτεία της 
αγοράς και τους αριθμούς των ελεγκτών· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους και να αυξήσουν τους 
πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
νόμοι που προστατεύουν τους 
καταναλωτές και διασφαλίζουν τον 
ανταγωνισμό εφαρμόζονται στις αγορές 
λιανικής πώλησης·

35. σημειώνει ότι η επιβολή ανά την ΕΕ 
είναι κάθε άλλο από ομοιόμορφη και ότι οι 
περισσότερες χώρες έχουν δυνατά και 
αδύνατα σημεία· σημειώνει σύμφωνα με τα 
στοιχεία υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τους 
προϋπολογισμούς για την εποπτεία της 
αγοράς και τους αριθμούς των ελεγκτών· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους και να αυξήσουν τους 
πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
νόμοι που προστατεύουν τους 
καταναλωτές εφαρμόζονται στις αγορές 
λιανικής πώλησης·



AM\803385EL.doc 47/53 PE438.422v01-00

EL

Or. el

Τροπολογία 76
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. θεωρεί ότι η ενίσχυση των μηχανισμών 
εποπτείας της αγοράς και επιβολής της 
νομοθεσίας, με στόχο την ενίσχυση της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αποτελεί 
στοιχείο ύψιστης σημασίας, δεδομένου ότι 
οι δαπάνες των καταναλωτών θα 
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την 
οικονομική ανάκαμψη· θεωρεί ότι πρέπει 
να χορηγηθούν περισσότεροι πόροι στις 
δημόσιες αρχές για να διερευνήσουν και 
τελικά να σταματήσουν τις παράνομες 
εμπορικές πρακτικές·

36. θεωρεί ότι η ενίσχυση των μηχανισμών 
εποπτείας της αγοράς και επιβολής της 
νομοθεσίας και η αποτελεσματική και 
συνεκτική εφαρμογή τους, με στόχο την 
ενίσχυση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης, αποτελεί στοιχείο ύψιστης 
σημασίας, δεδομένου ότι οι δαπάνες των 
καταναλωτών θα αποτελέσουν σημαντικό 
παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη· 
θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθούν 
περισσότεροι πόροι στις δημόσιες αρχές 
για να διερευνήσουν και τελικά να 
σταματήσουν τις παράνομες εμπορικές 
πρακτικές·

Or. de

Τροπολογία 77
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει τη δημιουργία σε όλα τα 
κράτη μέλη ανεξαρτήτων οργανισμών για 
την προστασία των καταναλωτών με 
πλήρη εξουσιοδότηση να ασκούν αγωγή
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων προκειμένου 
να προστατεύσουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

38. ενθαρρύνει τη δημιουργία σε όλα τα 
κράτη μέλη ανεξαρτήτων οργανισμών για 
την προστασία των καταναλωτών που θα 
παρέχουν στους καταναλωτές 
πληροφορίες σχετικά με ποιο τρόπο θα 
μπορούν να κινούν διαδικασίες ενώπιον 
εθνικών δικαστηρίων προκειμένου να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους·
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Τροπολογία 78
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει τη δημιουργία σε όλα τα 
κράτη μέλη ανεξαρτήτων οργανισμών για 
την προστασία των καταναλωτών με 
πλήρη εξουσιοδότηση να ασκούν αγωγή 
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων προκειμένου 
να προστατεύσουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

38. ενθαρρύνει τη συνεργασία σε όλα τα 
κράτη μέλη μεταξύ των οργανώσεων και 
ενώσεων για την προστασία των 
καταναλωτών προκειμένου να ασκούν 
αγωγή ενώπιον εθνικών δικαστηρίων 
προκειμένου να προστατεύσουν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 79
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει τη δημιουργία σε όλα τα 
κράτη μέλη ανεξαρτήτων οργανισμών για 
την προστασία των καταναλωτών με 
πλήρη εξουσιοδότηση να ασκούν αγωγή 
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων προκειμένου 
να προστατεύσουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

38. ενθαρρύνει τη δημιουργία σε όλα τα 
κράτη μέλη ανεξαρτήτων οργανισμών για 
την προστασία των καταναλωτών που 
είναι εξουσιοδοτημένοι να ασκούν αγωγή 
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων προκειμένου 
να προστατεύσουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 80
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της 
θέσπισης ενός ειδικού Συνηγόρου του 
Καταναλωτή· σημειώνει ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη ισχύει ο εν λόγω θεσμός ως 
εξωδικαστικό όργανο συναινετικής 
επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, 
αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο 
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία 
προβλημάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του·

Or. el

Τροπολογία 81
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη 
διευθέτηση των διαφορών όπως η 
διαμεσολάβηση και διαιτησία ή η 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη και 
ελκυστική εναλλακτική λύση για τους 
καταναλωτές που δεν κατόρθωσαν να 
επιλύσουν άτυπα τη διαφορά τους με τον 
έμπορο· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μηχανισμών για τη διευθέτηση των 
διαφορών προκειμένου να ενισχύσουν το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
να μεγιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία, αλλά δίνει έμφαση στο ότι 
αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να 
συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν 
τα δικαστικά ή διοικητικά μέσα επιβολής· 

39. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη 
διευθέτηση των διαφορών όπως η 
διαμεσολάβηση και διαιτησία ή η 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη και 
ελκυστική εναλλακτική λύση για τους 
καταναλωτές που δεν κατόρθωσαν να 
επιλύσουν άτυπα τη διαφορά τους με τον 
έμπορο· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μηχανισμών για τη διευθέτηση των 
διαφορών προκειμένου να ενισχύσουν το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
να μεγιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία, αλλά δίνει έμφαση στο ότι 
αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να 
συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν 
τα δικαστικά ή διοικητικά μέσα επιβολής· 
πιστεύει επίσης ότι ο καθορισμός 
ημερομηνιών και συγκεκριμένων 
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προθεσμιών για τις απαντήσεις από τις 
διάφορες υπηρεσίες και επιχειρήσεις 
σχετικά με τους διάφορους φακέλους που 
έχουν υποβληθεί θα μπορούσε να συνιστά 
πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για 
τους καταναλωτές που επιθυμούν να 
δρομολογήσουν ενέργειες για τη 
διευθέτηση μιας διαφοράς·

Or. it

Τροπολογία 82
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη 
διευθέτηση των διαφορών όπως η 
διαμεσολάβηση και διαιτησία ή η 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη και 
ελκυστική εναλλακτική λύση για τους 
καταναλωτές που δεν κατόρθωσαν να 
επιλύσουν άτυπα τη διαφορά τους με τον 
έμπορο· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μηχανισμών για τη διευθέτηση των 
διαφορών προκειμένου να ενισχύσουν το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
να μεγιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία, αλλά δίνει έμφαση στο ότι 
αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να 
συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν 
τα δικαστικά ή διοικητικά μέσα επιβολής· 

39. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη 
διευθέτηση των διαφορών όπως η 
διαμεσολάβηση και διαιτησία ή η 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη και 
ελκυστική εναλλακτική λύση για τους 
καταναλωτές που δεν κατόρθωσαν να 
επιλύσουν άτυπα τη διαφορά τους με τον 
έμπορο ή με τη δημόσια διοίκηση· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη εναλλακτικών μηχανισμών για 
τη διευθέτηση των διαφορών προκειμένου 
να ενισχύσουν το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και να μεγιστοποιήσουν τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά δίνει 
έμφαση στο ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα 
πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να 
αντικαθιστούν τα δικαστικά ή διοικητικά 
μέσα επιβολής· 

Or. it
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Τροπολογία 83
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και ότι υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τους 
μηχανισμούς έννομης προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα δικαστικά συστήματα 
συλλογικής έννομης προστασίας 
υπάρχουν προς το παρόν σε 13 κράτη 
μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στην πράσινη βίβλο της 
27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τα μέσα 
συλλογικής έννομης προστασίας των 
καταναλωτών (COM(2008)0794)·

40. υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και ότι υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τους 
μηχανισμούς έννομης προστασίας· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατανοητούς καταλόγους σχετικά με τις 
ισχύουσες σε όλα τα κράτη μέλη 
διαδικασίες έννομης προστασίας 
προκειμένου να συνδράμει τους νοήμονες 
καταναλωτές κατά την έννομη προστασία 
των δικαιωμάτων τους·

Or. de

Τροπολογία 84
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και ότι υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τους 
μηχανισμούς έννομης προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα δικαστικά συστήματα 
συλλογικής έννομης προστασίας υπάρχουν 
προς το παρόν σε 13 κράτη μέλη και ζητεί 
από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην 
πράσινη βίβλο της 27ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με τα μέσα συλλογικής έννομης 
προστασίας των καταναλωτών 
(COM(2008)0794)·

40. υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών καθώς και ότι υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τους 
μηχανισμούς έννομης προστασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα δικαστικά συστήματα 
συλλογικής έννομης προστασίας υπάρχουν 
προς το παρόν σε 13 κράτη μέλη και ζητεί 
από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια το 
ταχύτερο δυνατό στην πράσινη βίβλο της 
27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τα μέσα 
συλλογικής έννομης προστασίας των 
καταναλωτών (COM(2008)0794)·
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Or. fr

Τροπολογία 85
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. λαμβάνει υπόψη τη νομική 
πολυπλοκότητα της δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και επιβολής της 
νομοθεσίας, όπως και το γεγονός ότι οι 
έρευνες των αρχών επιβολής της 
νομοθεσίας υπόκεινται συχνά σε 
αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας· 
είναι, ωστόσο, της γνώμης ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσής τους 
κατά μεμονωμένη επιχείρηση, 
προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη 
διαφάνεια, να είναι πιο εμφανές το έργο 
της επιβολής που πραγματοποιούν οι 
εθνικές αρχές και να δίνεται η δυνατότητα 
στους καταναλωτές να προβαίνουν σε 
επιλογές τους με σαφή επίγνωση του 
θέματος·  

44. λαμβάνει υπόψη τη νομική 
πολυπλοκότητα της δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και επιβολής της 
νομοθεσίας, όπως και το γεγονός ότι οι 
έρευνες των αρχών επιβολής της 
νομοθεσίας υπόκεινται συχνά σε 
αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας· 
είναι, ωστόσο, της γνώμης ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσής τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη 
διαφάνεια, να είναι πιο εμφανές το έργο 
της επιβολής που πραγματοποιούν οι 
εθνικές αρχές και να δίνεται η δυνατότητα 
στους καταναλωτές να προβαίνουν σε 
επιλογές τους με σαφή επίγνωση του 
θέματος·  

Or. fr

Τροπολογία 86
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. καλεί στο πλαίσιο αυτό την 
Επιτροπή να παρακολουθεί περισσότερο 
την εφαρμογή των κανονισμών για την 
εποπτεία της αγοράς, και ιδίως του 
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κανονισμού (ΕΚ) (765/2008) από τα 
κράτη μέλη και, εάν απαιτείται, να κινεί 
τάχιστα διαδικασίες για την παραβίαση 
των Συνθηκών·

Or. de

Τροπολογία 87
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να εξετάσει τις πιο πρόσφατες 
δυνατότητες τεχνικής εποπτείας 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
παγκόσμια ανιχνευσιμότητα των 
προϊόντων κατά μήκος ολόκληρης της 
αλυσίδας προμηθειών (λ.χ. με βάση τσιπς 
ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) ή 
γραμμωτών κωδίκων)· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναφέρει στο Κοινοβούλιο 
τις σημερινές πρωτοβουλίες της και τα 
νεώτερα πορίσματα για την κατάρτιση 
ενός παγκόσμιου δικτύου 
ανιχνευσιμότητας·

Or. de


