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Τροπολογία 1
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 13 Απριλίου
2011 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
"Η Πράξη για την Ενιαία αγορά -
Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της 
ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης - «Μαζί για μια νέα 
ανάπτυξη»" (COM(2011)0206),

Or. en

Τροπολογία 2
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το από 7 Σεπτεμβρίου
2010 ψήφισμά του σχετικά με τα δίκαια 
εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση 
της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων στην Ευρώπη¹,
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2010)0302.

Or. en

Τροπολογία 3
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 28 Οκτωβρίου
2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
με τη Βελτίωση της λειτουργίας της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην 
Ευρώπη (COM(2009)0591),

Or. en

Τροπολογία 4
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνεμος 
προστατευτισμού που εμφανίζεται σε όλη 
την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικός,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 5
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνεμος
προστατευτισμού που εμφανίζεται σε όλη 
την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να
αποφευχθεί ο προστατευτισμός, ειδικά σε
περιόδους κρίσης, ώστε να αξιοποιηθεί
πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής
αγοράς,

Or. en
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Τροπολογία 6
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά
λιανικής, ως μείζων καταναλωτής
ενέργειας και παραγωγός αποβλήτων, 
δύναται να συμβάλει σημαντικά στην
αειφορία, συμπεριλαμβανομένων των
στόχων της "ΕΕ 20-20-20" για την 
ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 7
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιχειρηματικές δυνατότητες
διασυνοριακού επιγραμμικού εμπορίου
δεν καταφέρνουν να αξιοποιηθούν
επαρκώς λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως
είναι οι γλωσσικοί φραγμοί, η ανασφάλεια
του συστήματος, η ατελής και ανεπαρκής
ενημέρωση, η απουσία διοικητικού
συντονισμού και συνεργασίας, που
κάνουν τους μεν καταναλωτές να 
αποφεύγουν να αγοράσουν επιγραμμικά 
από λιανοπωλητές ευρισκόμενους σε άλλα 
κράτη μέλη, τους δε λιανοπωλητές να 
αποφεύγουν να πωλήσουν επιγραμμικά  
πέρα από τα σύνορα,

Or. en
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Τροπολογία 8
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί
λαμβάνουν ένα διαρκώς μειούμενο
μερίδιο από την προστιθέμενη αξία που
δημιουργεί η αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων, ενώ το μερίδιο της
βιομηχανίας τροφίμων, του τομέα
χονδρικής και του τομέα διανομής
αυξήθηκε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι
μια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων που
λειτουργεί σωστά αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να διασφαλιστούν οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές του
γεωργικού τομέα,

Or. en

Τροπολογία 9
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Υπογραμμίζει ότι ο τομέας της αγοράς 
εμπορίου και διανομής αποτελεί βασικό 
μέσο προώθησης για την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας 
στην Ευρώπη και διαδραματίζει ένα ρόλο 
κλειδί στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

1. Υπογραμμίζει ότι ο τομέας της αγοράς 
εμπορίου και διανομής αποτελεί βασικό 
μέσο προώθησης για την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας 
στην Ευρώπη και διαδραματίζει ένα 
προεξέχοντα ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. hu

Τροπολογία 10
António Fernando Correia De Campos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή και σε ευέλικτες 
ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για 
τους νέους·

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στην 
ελευθερία επιλογής και στη μεγαλύτερη 
ποικιλία επιλογών για τον καταναλωτή και 
σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, 
ειδικότερα για τους νέους·

Or. pt

Τροπολογία 11
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή και σε ευέλικτες 
ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για 
τους νέους·

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή καθώς και σε 
ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, 
ειδικότερα για τους νέους· τονίζει την
ανάγκη επενδύσεων στον τομέα της
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, διότι αυτή
θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη
του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 12
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή και σε ευέλικτες
ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για 
τους νέους·

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή και σε ευκαιρίες 
απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους·

Or. it

Τροπολογία 13
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή και σε ευέλικτες 
ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για 
τους νέους·

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους αγοράς και 
πώλησης αγαθών και υπηρεσιών και 
συμβάλλουν στις επιλογές του καταναλωτή 
και σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, 
ειδικότερα για τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 14
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών και συμβάλλουν στις 
επιλογές του καταναλωτή και σε ευέλικτες 

2. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους 
και σύγχρονους τρόπους αγοράς και 
πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που 
συμβάλλουν στις επιλογές του καταναλωτή 
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ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για 
τους νέους·

και σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, 
ειδικότερα για τους νέους· και λοιπούς
μακροχρόνιους ανέργους· εκτιμά πως η
περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών
αγοράς και πώλησης στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων, από τη
διερεύνηση αγοράς και το μάρκετινγκ
προϊόντων μέχρι τις σχέσεις με τους
προμηθευτές, την υλικοτεχνική
υποστήριξη και τη διαχείριση των
αποθεμάτων, καθώς και τη διεκπεραίωση
των ελαττωματικών προϊόντων και των
καταγγελιών των καταναλωτών, θα
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του
ευρωπαϊκού κλάδου λιανικής, θα
συμπιέσει τις τιμές καταναλωτού και θα
βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 15
Cornelis de Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει πως ο αριθμός των ανά
τετραγωνικό μέτρο εργαζομένων σε ένα
κατάστημα λιανικής μειώνεται όσο
αυξάνεται το εμβαδόν, και συνεπώς
τονίζει ότι ειδικά τα μικρά καταστήματα
συμβάλλουν στη δημιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 16
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν την υψηλότερη πολιτική σημασία 
στον τομέα εμπορίου και διανομής ως 
πυλώνα της Πράξης για την ενιαία αγορά·

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν την υψηλότερη πολιτική σημασία 
στον τομέα εμπορίου και διανομής ως 
πυλώνα της Πράξης για την ενιαία αγορά
και παράγοντα που συντελεί στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των
ευρωπαίων απέναντι στην Ενιαία Αγορά·

Or. pt

Τροπολογία 17
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν την υψηλότερη πολιτική σημασία 
στον τομέα εμπορίου και διανομής ως 
πυλώνα της Πράξης για την ενιαία αγορά·

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν την δέουσα πολιτική σημασία 
στον τομέα εμπορίου και διανομής ως 
πυλώνα της Πράξης για την ενιαία αγορά·

Or. it

Τροπολογία 18
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν την υψηλότερη πολιτική σημασία 
στον τομέα εμπορίου και διανομής ως 
πυλώνα της Πράξης για την ενιαία αγορά·

3. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν την υψηλότερη πολιτική σημασία 
στον τομέα εμπορίου και διανομής ως 
σημαντικό στοιχείο της Πράξης για την 
ενιαία αγορά·

Or. it
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Τροπολογία 19
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν τον εν λόγω τομέα από την 
επίτευξη του πλήρους δυναμικού του· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν αυτά χωρίς καθυστέρηση·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν τον εν λόγω τομέα από την 
επίτευξη του πλήρους δυναμικού του
επιγραμμικά και μη επιγραμμικά· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν αυτά χωρίς καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 20
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι έμποροι 
λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές 
έχουν από κοινού ευθύνη για την επίτευξη 
μιας πλέον αποτελεσματικής και δίκαιας 
αγοράς στον τομέα του λιανικού εμπορίου 
και της διανομής·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι έμποροι 
λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές 
έχουν από κοινού ευθύνη για την επίτευξη 
μιας πλέον αποτελεσματικής, διαφανούς
και δίκαιας αγοράς στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής·

Or. pt

Τροπολογία 21
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει 
κυρίως επικέντρωση στην 
αποτελεσματική υλοποίηση των αρχών 
της Συνθήκης, στους υφιστάμενους 
κανόνες και μέσα για την εσωτερική 
αγορά, και την αυτορύθμιση, παρά σε μια 
προσέγγιση κανονιστικού τύπου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για
την εσωτερική αγορά, και την 
αυτορύθμιση, παρά σε μια προσέγγιση 
κανονιστικού τύπου·

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, και την 
αυτορύθμιση, τονίζει όμως ότι η αυτο-
ρύθμιση δεν μπορεί από μόνη της να
υποκαταστήσει πλήρως τους
κανονισμούς, ειδικά ως προς την
υποχρέωση εφαρμογής και την επιβολή
κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 23
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
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επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, και την 
αυτορύθμιση, παρά σε μια προσέγγιση 
κανονιστικού τύπου·

επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, την αυτορύθμιση
και μια προσέγγιση κανονιστικού τύπου, 
όποτε είναι απαραίτητο·

Or. it

Τροπολογία 24
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, και την 
αυτορύθμιση, παρά σε μια προσέγγιση 
κανονιστικού τύπου·

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, το τρέχον 
κανονιστικό πλαίσιο για τις συνθήκες 
εργασίας, και την αυτορύθμιση, προτού 
εξετασθεί μια προσέγγιση κανονιστικού 
τύπου·

Or. en

Τροπολογία 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, και την 
αυτορύθμιση, παρά σε μια προσέγγιση 
κανονιστικού τύπου·

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κυρίως 
επικέντρωση στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των αρχών της Συνθήκης, 
στους υφιστάμενους κανόνες και μέσα για 
την εσωτερική αγορά, και την 
αυτορύθμιση, παρά στην προαγωγή της 
αποτελεσματικότητας των υφισταμένων 
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κανονισμών·

Or. hu

Τροπολογία 26
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες
λιανικής πώλησης και τους εκπροσώπους
των εργαζομένων να ξεκινήσουν διάλογο
για την εξεύρεση τομεακών λύσεων που
θα προωθούν μεν τον ανταγωνισμό, αλλά
όχι σε βάρος των συνθηκών εργασίας και
των θέσεων εργασίας· θεωρεί πως οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν
αναγνωριστεί ως κινητήριος δύναμη για
την οικονομική μεγέθυνση και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και
προστατεύονται από τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι, εν 
απουσία κοινωνικών εταίρων ή όταν ο 
κοινωνικός διάλογος δεν λειτουργεί, ο 
ρόλος των δημοσίων αρχών είναι να 
προστατεύουν τους εργαζομένους 
απέναντι στις καταχρηστικές ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 27
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες
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λιανικής πώλησης και τους εκπροσώπους
των εργαζομένων να ξεκινήσουν διάλογο
για την εξεύρεση τομεακών λύσεων που
θα προωθούν μεν τον ανταγωνισμό, αλλά
όχι σε βάρος των συνθηκών εργασίας· 
τονίζει πως οι συλλογικές
διαπραγματεύσεις έχουν αναγνωριστεί ως
κινητήριος δύναμη για την οικονομική
μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και έχουν κεντρικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
ΕΕ 2020, και θα πρέπει να
υποστηριχθούν ως ένα μέσον για την
προσαρμογή των αναγκών των 
εργοδοτών και των εργαζομένων στο 
πλαίσιο της παρούσας οικονομικής 
συγκυρίας·  τονίζει ότι, εν απουσία 
κοινωνικών εταίρων ή όταν ο κοινωνικός 
διάλογος δεν λειτουργεί, ο ρόλος των 
δημοσίων αρχών είναι να προστατεύουν 
τους εργαζομένους απέναντι στις 
καταχρηστικές ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 28
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι εθνικοί περιοριστικοί κανόνες, 
διαφορετική ερμηνεία και ανεπαρκής 
εφαρμογή εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις 
για συμπληρωματικές δοκιμές και 
καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση 
πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί 
περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα 
παρόμοια μέτρα δημιουργούν πρόσθετες 
δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους 
εμπόρους λιανικών προϊόντων, κυρίως τις 

8. Εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι εθνικοί περιοριστικοί κανόνες, 
διαφορετική ερμηνεία και ανεπαρκής 
εφαρμογή εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις 
για συμπληρωματικές δοκιμές και 
καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση 
πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί 
περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα 
παρόμοια μέτρα δημιουργούν πρόσθετες 
δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους 
εμπόρους λιανικών προϊόντων, κυρίως τις 
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ΜΜΕ· ΜΜΕ, περιορίζοντας έτσι την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της Ενιαίας Αγοράς
και για τους ευρωπαίους και για τις
επιχειρήσεις·

Or. pt

Τροπολογία 29
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι εθνικοί περιοριστικοί κανόνες, 
διαφορετική ερμηνεία και ανεπαρκής 
εφαρμογή εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις 
για συμπληρωματικές δοκιμές και 
καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση 
πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί 
περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα 
παρόμοια μέτρα δημιουργούν πρόσθετες 
δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους 
εμπόρους λιανικών προϊόντων, κυρίως τις 
ΜΜΕ·

8. Εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι εθνικοί περιοριστικοί κανόνες, 
διαφορετική ερμηνεία και ανεπαρκής 
εφαρμογή εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις 
για συμπληρωματικές δοκιμές και 
καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση 
πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί 
περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα 
παρόμοια μέτρα, όταν δεν θεμελιώνονται
στην ανάγκη διασφάλισης μιας
κοινωνικής και/ή τοπικοεδαφικής
λειτουργίας, δημιουργούν πρόσθετες 
δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους 
εμπόρους λιανικών προϊόντων, κυρίως τις 
ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 30
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι μια καλά λειτουργούσα
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εποπτεία των αγορών και ένα σύστημα
πιστοποίησης από τρίτους θα αυξήσει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 31
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την
Ενιαία Αγορά λιανικής μέσα από
διαβουλεύσεις "ex ante" και "ex post" με
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά
τη διαδικασία ενεργοποίησης
οποιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε
να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα και
το επίπεδο απασχόλησης των
μικροσκοπικών και μικρών επιχειρήσεων, 
ώστε να βελτιωθούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 
τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
και να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω οι 
διαφορές τιμών στην ΕΕ, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
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αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 33
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
συγκρισιμότητα για τους καταναλωτές 
όσον αφορά τις τιμές, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και 
των κανόνων στον τομέα της αγοράς 
εργασίας, ώστε να είναι δυνατή μια πιο 
τεκμηριωμένη επιλογή και να προωθηθεί 
ταυτόχρονα μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
απέναντι στο διασυνοριακό εμπόριο·

Or. pt

Τροπολογία 34
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των ευρωπαϊκών και εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων και των 
κανόνων στον τομέα της αγοράς εργασίας·

Or. it
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Τροπολογία 35
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για 
τους καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, 
με την επιφύλαξη των εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων και των 
κανόνων στον τομέα της αγοράς εργασίας·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι λόγοι για τις διαφορές τιμών 
κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων, βάσει των
κατάλληλων στατιστικών εργαλείων και
με την επιφύλαξη των εθνικών 
δημοσιονομικών κανόνων και των 
κανόνων στον τομέα της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια και συγκρισιμότητα για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας· υπενθυμίζει σε αυτό το
πλαίσιο τη σημασία μιας μεθοδικής
καταγραφής τιμών συγκρίσιμων αγαθών
σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και την
ανάγκη μιας ενεργού συνεργασίας των
εθνικών στατιστικών οργανισμών προς το
σκοπό αυτό·

Or. fr
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Τροπολογία 37
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας·

9. αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν 
περαιτέρω οι διαφορές τιμών στην ΕΕ, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί διαφάνεια για τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές, με την 
επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων και των κανόνων στον τομέα της 
αγοράς εργασίας· τονίζει ότι η 
μεγιστοποίηση της ενημέρωσης του 
καταναλωτή θα πρέπει να παίζει κεντρικό 
ρόλο στις συγκρίσεις τιμών σε όλη την 
ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες·

Or. cs

Τροπολογία 38
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την 
εσωτερική αγορά – ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις - Small Business Act – καθώς 
και να άρουν επικαλύψεις και να μειώσουν 
τα διοικητικά βάρη·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την 
εσωτερική αγορά – ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη "Ρυθμιστική 
Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις" - Small 
Business Act – και την Οδηγία περί
Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών -
καθώς και να άρουν επικαλύψεις και να 
μειώσουν τα διοικητικά βάρη·

Or. en
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Τροπολογία 39
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την
εσωτερική αγορά – ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις - Small Business Act – καθώς 
και να άρουν επικαλύψεις και να μειώσουν 
τα διοικητικά βάρη·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά τους 
κανονισμούς που αφορούν το εμπόριο 
λιανικής στην εσωτερική αγορά – ιδίως σε 
ό,τι αφορά τη δέσμη για τα προϊόντα, την 
οδηγία για τις υπηρεσίες, την οδηγία για 
τις καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο , τη 
"Ρυθμιστική Πράξη για τις μικρές 
επιχειρήσεις "- Small Business Act – όπως 
και τους κανονισμούς που αφορούν την 
κοινωνική νομοθεσία και το εργατικό 
δίκαιο, καθώς και να άρουν επικαλύψεις 
και να μειώσουν τα διοικητικά βάρη·

Or. it

Τροπολογία 40
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την 
εσωτερική αγορά – ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις - Small Business Act – καθώς 
και να άρουν επικαλύψεις και να μειώσουν 
τα διοικητικά βάρη·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την 
εσωτερική αγορά – ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο , τη "Ρυθμιστική 
Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις" - Small 
Business Act – και το δίκαιο του 
ανταγωνισμού - καθώς και να άρουν 
επικαλύψεις και να μειώσουν τα διοικητικά 
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βάρη·

Or. en

Τροπολογία 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά την 
εσωτερική αγορά – ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις - Small Business Act – καθώς 
και να άρουν επικαλύψεις και να μειώσουν 
τα διοικητικά βάρη·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν πλήρως και ορθά τους 
κανόνες και τη νομοθεσία της 
εσωτερικής αγοράς – ιδίως σε ό,τι αφορά 
τη δέσμη για τα προϊόντα, την οδηγία για 
τις υπηρεσίες, την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, την οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές 
επιχειρήσεις - Small Business Act – καθώς 
και να άρουν επικαλύψεις και να μειώσουν 
τα διοικητικά βάρη·

Or. en

Τροπολογία 42
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων να παράσχουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα στη 
διάθεσή τους, όπως το SOLVIT·

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων να παράσχουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα στη 
διάθεσή τους, όπως το SOLVIT, και να
προωθήσουν μεταξύ τους την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών·
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Or. pt

Τροπολογία 43
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων να παράσχουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα στη 
διάθεσή τους, όπως το SOLVIT·

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων και τις ενώσεις 
καταναλωτών να παράσχουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα στη 
διάθεσή τους, όπως το SOLVIT·

Or. it

Τροπολογία 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων να παράσχουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα στη 
διάθεσή τους, όπως το SOLVIT·

12. ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων να παράσχουν, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, περισσότερες 
πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές 
συμβουλές στα ενεχόμενα μέρη σχετικά με 
τα δικαιώματά τους και τα μέσα 
διευθέτησης προβλημάτων που είναι στη 
διάθεσή τους, όπως το SOLVIT·

Or. en

Τροπολογία 45
António Fernando Correia De Campos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
όσον αφορά το εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό 
να αναπτύξει μια βασική υπηρεσία στον 
τομέα των πληρωμών που θα είναι 
διαθέσιμη για όλες τις κάρτες, θα αυξάνει 
τη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες 
συναλλαγών και θα μειώνει τις 
διατραπεζικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερες τραπεζικές μεταφορές και 
εμβάσματα εντός της ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
όσον αφορά το εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό 
να αναπτύξει μια βασική υπηρεσία στον 
τομέα των πληρωμών που θα είναι 
διαθέσιμη για όλες τις κάρτες, θα αυξάνει 
τη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες 
συναλλαγών και θα ανακατανέμει δίκαια 
τις διατραπεζικές προμήθειες, 
εξασφαλίζοντας ταχύτερες τραπεζικές 
μεταφορές και εμβάσματα εντός της ΕΕ
και να επιβάλει στις επιχειρήσεις
διαχείρισης και έκδοσης καρτών
πληρωμής την υποχρέωση να
προσφέρουν πρόσβαση στο δίκτυό τους
υπό ανταγωνιστικούς όρους, ώστε να
αρθούν τα εμπόδια στον ανταγωνισμό·

Or. pt

Τροπολογία 46
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
όσον αφορά το εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό 
να αναπτύξει μια βασική υπηρεσία στον 
τομέα των πληρωμών που θα είναι 
διαθέσιμη για όλες τις κάρτες, θα αυξάνει 
τη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες 
συναλλαγών και θα μειώνει τις 
διατραπεζικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερες τραπεζικές μεταφορές και 
εμβάσματα εντός της ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
όσον αφορά το εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό 
να αναπτύξει μια βασική υπηρεσία στον 
τομέα των πληρωμών που θα είναι 
διαθέσιμη για όλες τις κάρτες, θα αυξάνει 
τη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες 
συναλλαγών και θα καταργήσει τις 
διατραπεζικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερες τραπεζικές μεταφορές και 
εμβάσματα εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει
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τέλος ότι το σύστημα SEPA μπορεί να
θεωρηθεί ένα χρήσιμο μέσον για την
καταπολέμηση της παραοικονομίας·

Or. it

Τροπολογία 47
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
όσον αφορά το εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό 
να αναπτύξει μια βασική υπηρεσία στον 
τομέα των πληρωμών που θα είναι 
διαθέσιμη για όλες τις κάρτες, θα αυξάνει 
τη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες 
συναλλαγών και θα μειώνει τις 
διατραπεζικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερες τραπεζικές μεταφορές και 
εμβάσματα εντός της ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι ένα κατατετμημένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
όσον αφορά το εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει το SEPA με σκοπό 
να προωθηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ
μέσων πληρωμής χάρη στην άρση των
εμποδίων εισόδου, με την ανάπτυξη μιας
βασικής υπηρεσίας στον τομέα των 
πληρωμών που θα είναι διαθέσιμη για όλες 
τις κάρτες, θα αυξάνει τη διαφάνεια 
σχετικά με τις δαπάνες συναλλαγών και θα 
καταργεί τις αδικαιολόγητες 
διατραπεζικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερες τραπεζικές μεταφορές και 
εμβάσματα εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 48
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι ένα κατακερματισμένο 
σύστημα πληρωμών αποτελεί εμπόδιο 
στο διασυνοριακό εμπόριο· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξακολουθήσει να βελτιώνει

13. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα έξοδα 
διατραπεζικών προμηθειών λειτουργούν 
σήμερα ως κρυφός φόρος τόσο επί των 
εμπόρων όσο και επί όλων των 
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το σύστημα SEPA προκειμένου να 
καθορίσει μια βασική υπηρεσία πληρωμών 
που θα είναι διαθέσιμη για όλες τις κάρτες 
αυξάνοντας τη διαφάνεια όσον αφορά το 
κόστος των συναλλαγών και μειώνοντας 
τις διατραπεζικές προμήθειες στο 
εσωτερικό της ΕΕ·

καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα χωρίς 
καθυστέρηση ώστε να βελτιώσει το 
σύστημα SEPA και να καθορίσει μια 
βασική υπηρεσία πληρωμών που θα είναι 
διαθέσιμη για όλες τις κάρτες αυξάνοντας 
τη διαφάνεια όσον αφορά το κόστος των 
συναλλαγών και μειώνοντας τις 
διατραπεζικές προμήθειες στο εσωτερικό 
της ΕΕ·

Or. cs

Τροπολογία 49
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι
ανεξάρτητοι λιανέμποροι και εκτιμά πως
η νομοθεσία της αγοράς λιανικής θα
πρέπει να είναι πιο τεκμηριωμένη, ιδίως
σε ό,τι αφορά την ανάγκη κατάλληλης
μελέτης και κατανόησης των επιπτώσεων
που έχει η νομοθεσία στις μικρές
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 50
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καθιστώντας την πρόσβαση στην αγορά 
πιο προσιτή για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές

Καθιστώντας την πρόσβαση στην αγορά 
πιο προσιτή για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές, και βελτιώνοντας τις
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συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του
κλάδου

Or. it

Τροπολογία 51
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές και την πρόσβαση στα
εμπορεύματα και τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
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του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές·

του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές· τονίζει ακόμη τον κεντρικό
ρόλο των τοπικών καταστημάτων και
αγορών στην αναζωογόνηση των
αγροτικών και αστικών περιοχών και
περιφερειών, στη δημιουργία κοινωνικών
δεσμών, στη διαφύλαξη των πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων και στη μείωση της
χρήσης αυτοκινήτων·

Or. en

Τροπολογία 53
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές, και ειδικότερα εκείνους που
ζουν σε λιγότερο προσιτές περιφέρειες, 
όπως είναι οι νησιωτικές, οι ορεινές και
οι αραιοκατοικημένες ή εκείνους τους
καταναλωτές  που έχουν μειωμένη
κινητικότητα·

Or. pt

Τροπολογία 54
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου δεν θα 
πρέπει να στερήσει την ελευθερία 
επιλογής από τους καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
λάβουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 55
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες των πολιτών και τις
ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών·

Or. it
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Τροπολογία 56
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου θα πρέπει να
δημιουργήσει συνθήκες εγκατάστασης
που να επιτρέπουν στις μικρές και τις
μεγάλες επιχειρήσεις να προσφέρουν
στους καταναλωτές ελευθερία επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 57
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου δεν θα 
πρέπει να στερήσει την ελευθερία 
επιλογής από τους καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
αστική χωροταξία θα πρέπει να προσφέρει
ένα διαρθρωτικό πλαίσιο για όλες τις
εταιρίες, ώστε να έχουν ανταγωνισμό
μεταξύ τους και να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές·

14. επισημαίνει την ανησυχία που έχει 
εκφραστεί από τμήματα της κοινωνίας των 
πολιτών και τα ΜΜΕ σχετικά με την 
αύξηση των εμπορικών κέντρων και τη 
μείωση των τοπικών καταστημάτων και 
αγορών σε απομακρυσμένες περιφέρειες 
και κέντρα πόλεων· υπογραμμίζει ότι η 
χωροταξία για τα καταστήματα στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου δεν θα πρέπει να 
στερήσει την ελευθερία επιλογής από τους 
καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή να 
ετοιμάσει μια μελέτη επιπτώσεων για 
τους κανόνες που θα διέπουν τη 
δημιουργία μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεων λιανικής σε κάθε κράτος 
μέλος και τις βέλτιστες πρακτικές για την 
παρεμπόδιση της επέκτασης των 
γιγάντων της λιανικής·

Or. hu

Τροπολογία 59
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκτιμά πως κάποιες μορφές
κινήτρων για την αναδιάρθρωση της
αστικής κτιριακής κληρονομιάς, ακόμη
και μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών
ταμείων, θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη
μείωση των τιμών των μισθωμάτων
(σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα) 
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και να ενθαρρύνουν την επανένταξη των
οικονομικών δραστηριοτήτων, και
ιδιαίτερα του συνοικιακού εμπορίου, οι
οποίες είναι χρήσιμες για την οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 60
Marianne Thyssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. αναγνωρίζει πως τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια να καταρτίζουν την 
πολιτική τους ως προς τους τόπους 
εγκατάστασης των εμπορικών 
καταστημάτων. Η βιωσιμότητα, η
κινητικότητα, ο χωροταξικός σχεδιασμός
και η ενίσχυση του αστικού πυρήνα είναι 
σημαντικοί λόγοι που πρέπει να μπορούν 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση 
της εγκατάστασης νέων εμπορικών 
καταστημάτων·

Or. nl

Τροπολογία 61
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
λαμβάνουν την αναγκαία ενημέρωση 
ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις για τις προσφορές λιανικής, 
ειδικά στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να 
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καθιερώσει έναν ευκολοπρόσιτο 
μηχανισμό, φιλικό προς τον χρήστη, που 
θα περιέχει στοιχεία για τις οικονομικές, 
κοινωνικές, δεοντολογικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
λιανεμπόρων που δραστηριοποιούνται 
εντός της Ενιαίας Αγοράς, ώστε να 
μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν 
καλύτερες επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 62
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη να εκπονήσει μελέτη 
για τον αντίκτυπο και τις τυχόν συνέπειες 
που έχει η δημιουργία εμπορικών 
υπεραγορών τύπου ‘Mall’, τόσο στην 
αγορά εργασίας και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές·

Or. el

Τροπολογία 63
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. λαμβάνει γνώση των έντονων 
ανησυχιών που εξέφρασαν οι πλανόδιοι 
πωλητές δημοσίων χώρων σχετικά με την 
πιθανότητα εφαρμογής της Οδηγίας 
2006/123/CE στα κράτη μέλη, κατά 
τρόπο που η έννοια του φυσικού πόρου θα 
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κάλυπτε και το δημόσιο έδαφος, με 
αποτέλεσμα την επιβολή προσωρινών 
περιορισμών στις άδειες άσκησης 
εμπορικών δραστηριοτήτων σε 
δημόσιους χώρους, πράγμα που θα είχε 
σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση, 
στην ελευθερία επιλογής των 
καταναλωτών και στην ίδια την ύπαρξη 
των παραδοσιακών τοπικών αγορών·

Or. it

Τροπολογία 64
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική 
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
καταστρατήγηση της οδηγίας περί 
υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά 
εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων 
λιανικής πώλησης·

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει ότι η τοπική χωροταξία είναι 
απαραίτητη για να αποτραπεί η μείωση 
του αριθμού των μικρών εμπορικών 
καταστημάτων σε απομακρυσμένες 
περιοχές και στα κέντρα των πόλεων· 
τονίζει ότι η τοπική χωροταξία 
χρησιμεύει έτσι ως σημαντικό εργαλείο 
για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
ζωντάνιας τόσο των κέντρων των πόλεων
όσο και των απόμακρων πόλεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική 
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
καταστρατήγηση της οδηγίας περί 
υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά 
εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων 
λιανικής πώλησης·

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική 
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
καταστρατήγηση της οδηγίας περί 
υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά 
εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων 
λιανικής πώλησης· σε αυτό το πλαίσιο, 
βασικό είναι να επιδιώξει η τοπική 
χωροταξία την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών στους πολίτες, με ιδιαίτερη 
μέριμνα για εκείνες τις πρακτικές που 
μπορούν να προωθήσουν την αξιοπρεπή 
εργασία·

Or. it

Τροπολογία 66
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική 
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
καταστρατήγηση της οδηγίας περί 
υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά 
εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων 
λιανικής πώλησης·

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 67
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική 
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
καταστρατήγηση της οδηγίας περί 
υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά 
εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων 
λιανικής πώλησης·

15. υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της 
πρόσβασης στα εμπορικά καταστήματα 
λιανικής πώλησης είναι μείζονος 
σημασίας για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και ότι τα συνοικιακά 
καταστήματα, ιδιαίτερα οι μικρές και 
μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, 
συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του 
στόχου· θεωρεί ότι η προσβασιμότητα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη 
σεβασμό της επικουρικότητας· 
υπογραμμίζει όμως, ότι η τοπική 
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
καταστρατήγηση της οδηγίας περί 
υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά 
εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων 
λιανικής πώλησης·

Or. el

Τροπολογία 68
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτρέπει τις τοπικές αρχές να 
εξετάζουν πολύ προσεκτικά σε ποιούς 
χώρους η επέκταση του τομέα της 
λιανικής είναι πιο βιώσιμη και 
αποδοτική, και να επενδύουν με συνέπεια, 
π.χ. επιτρέποντας μόνο σε λιανεμπόρους 
να ανοίγουν καταστήματα στο παλιό 
κέντρο της πόλης και απαγορεύοντας την 
εγκατάσταση λιανεμπόρων έξω από την 
πόλη·

Or. en
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Τροπολογία 69
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελούν την 
ραχοκοκκαλιά της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και έχουν ένα μοναδικό ρόλο 
να παίξουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 
καθώς και στην προώθηση της 
καινοτομίας και της οικονομικής 
μεγέθυνσης στον τομέα της λιανικής, στις 
τοπικές κοινότητες όλης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. υπογραμμίζει ωστόσο ότι η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, είναι σκόπιμο να προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τις 
μικρές και μεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις και τις συνοικιακές αγορές,
που πλήττονται από τα μεγάλα εμπορικά 
κέντρα·

Or. el

Τροπολογία 71
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα 
του εμπορίου στο κατάστημα και ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για 
να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην
επικείμενη ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέτρα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, απλοποιώντας ιδιαίτερα τη 
διασυνοριακή καταχώριση ονομάτων 
ιστοθέσεων, βελτιώνοντας τα ηλεκτρονικά 
συστήματα πληρωμών και διευκολύνοντας 
τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων·

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα 
του εμπορίου στο κατάστημα και ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για 
να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τις πιο 
απόμακρες περιοχές  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην επικείμενη ανακοίνωση 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο μέτρα για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης, απλοποιώντας 
ιδιαίτερα τη διασυνοριακή καταχώριση 
ονομάτων ιστοθέσεων, βελτιώνοντας τα 
ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και 
διευκολύνοντας τη διασυνοριακή είσπραξη 
απαιτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 72
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα 
του εμπορίου στο κατάστημα και ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για 
να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
επικείμενη ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέτρα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, απλοποιώντας ιδιαίτερα τη 
διασυνοριακή καταχώριση ονομάτων 
ιστοθέσεων, βελτιώνοντας τα ηλεκτρονικά 
συστήματα πληρωμών και διευκολύνοντας 
τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων·

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα 
του εμπορίου στο κατάστημα και ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για 
να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
επικείμενη ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέτρα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, απλοποιώντας ιδιαίτερα τη 
διασυνοριακή καταχώριση ονομάτων 
ιστοθέσεων, βελτιώνοντας τα ηλεκτρονικά 
συστήματα πληρωμών και διευκολύνοντας 
τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων και 
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να υποβάλει πρόταση για ένα 
αποτελεσματικό εναλλακτικό σύστημα 
διευθέτησης διαφορών και για ένα 
ισορροπημένο μηχανισμό συλλογικής 
προσφυγής για διασυνοριακές διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 73
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα 
του εμπορίου στο κατάστημα και ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για 
να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
επικείμενη ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέτρα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, απλοποιώντας ιδιαίτερα τη 
διασυνοριακή καταχώριση ονομάτων 
ιστοθέσεων, βελτιώνοντας τα ηλεκτρονικά 
συστήματα πληρωμών και διευκολύνοντας 
τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων·

16. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα 
του εμπορίου στο κατάστημα και ότι θα 
πρέπει να αναληφθεί κατάλληλη δράση για 
να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
επικείμενη ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέτρα για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, απλοποιώντας ιδιαίτερα τη 
διασυνοριακή καταχώριση ονομάτων 
ιστοθέσεων, βελτιώνοντας τα ηλεκτρονικά 
συστήματα πληρωμών και διευκολύνοντας 
τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων, 
και αναπτύσσοντας περισσότερο την 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους, ειδικά σε ό,τι αφορά 
την υπαναχώρηση και τις δυνατότητες 
προσφυγής·

Or. fr

Τροπολογία 74
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια πιο ολιστική προσέγγιση απέναντι 
στον τομέα της λιανικής και να 
μεριμνήσει ώστε οι τοπικές κοινότητες, 
ιδίως στις αγροτικές περιοχές όλόκληρης 
της ΕΕ, να είναι οικονομικά βιώσιμες και 
κοινωνικά ζωντανές·

Or. en

Τροπολογία 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
κατά προτεραιότητα μέχρι το τέλος του 
2011 μέτρα για εναλλακτικούς τρόπους 
επίλυσης των διαφορών, ώστε να 
βελτιωθεί η εμπιστοσύνη καταναλωτών 
και επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός 
εμποδίων όσον αφορά την ελευθερία 
εγκατάστασης στην ΕΕ των εμπόρων 
λιανικών πωλήσεων· εκφράζει την 
ανησυχία του, κυρίως, για ορισμένους 

διαγράφεται
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εθνικούς νόμους που αφορούν το εμπόριο 
και τη φορολογία, που αποτελούν μια de 
facto διάκριση εναντίον αλλοδαπών 
εμπόρων λιανικών πωλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 77
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
και να στηρίξουν τις βιώσιμες τοπικές 
κοινότητες, ιδίως στις αγορτικές 
περιοχές, προωθώντας την καινοτομία 
και την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, που παίζουν κεντρικό ρόλο 
για να διατηρηθούν ζωντανά και ανθηρά 
τα κέντρα των πόλεων σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 78
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. θεωρεί λυπηρή την ύπαρξη, σε αυτό 
τον τομέα, ενός υψηλού ποσοστού 
παραοικονομίας, που συνεπάγεται 
εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μεγάλη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, μη 
τήρηση της κοινωνικής και εργατικής 
νομοθεσίας, καθώς και τομεακές 
συλλογικές συμβάσεις που εμποδίζουν την 
διαμόρφωση συνθηκών ίσης 
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μεταχείρισης των εμπορικών 
επιχειρήσεων εντός της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 79
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας, ο αγώνας κατά της 
παραοικονομίας και η διατήρηση των 
επιπέδων απασχόλησης και 
ανταγωνιστικότητας μέσω μιας 
καλύτερης αντιστοιχείας ανάμεσα στις 
απαιτήσεις των εμπόρων και στα 
προσόντα των υπαλλήλων τους είναι 
μεταξύ των βασικών προβλημάτων του 
συγκεκριμένου τομέα·

Or. it

Τροπολογία 80
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να δράσει πλέον 
αποφασιστικά σε σχέση με οποιοδήποτε 
κράτος μέλος το οποίο παραβιάζει τις 
αρχές της εσωτερικής αγοράς, να 
επιταχύνει τη διαδικασία επί παραβάσει 
μέσω μιας προσέγγισης "fast track" και να 
αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάθε έξι μήνες για τις περιπτώσεις που 
έχουν επιλυθεί στον τομέα του λιανικού 

18. καλεί την Επιτροπή να δράσει πλέον 
αποφασιστικά σε σχέση με οποιοδήποτε 
κράτος μέλος το οποίο παραβιάζει τις 
αρχές της εσωτερικής αγοράς, να 
επιταχύνει τη διαδικασία επί παραβάσει 
μέσω μιας προσέγγισης "fast track" και να 
αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάθε έτος για τις περιπτώσεις που έχουν 
επιλυθεί στον τομέα του λιανικού 
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εμπορίου και της διανομής· εμπορίου και της διανομής·

Or. en

Τροπολογία 81
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει με ανησυχία ότι οι 
λιανέμποροι υποφέρουν από διάφορες 
μορφές εγκληματικότητας, όπως είναι η 
διαφημιστική απάτη (δηλ. αποστολή σε 
επιχειρηματίες πλαστών τιμολογίων για 
εικονικές διαφημίσεις προκειμένου αυτοί, 
με τη χρήση παράνομων μεθόδων όπως 
είναι η εκβίαση, να αναγκαστούν να 
πληρώσουν) και οι εγκληματικές 
συμμορίες που δρουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αφιερώσουν μεγαλύτερη 
προσοχή στην καταπολέμηση αυτών των 
μορφών εγκληματικότητας, σε στενή 
συνεργασία με την Europol και την
Eurojust·

Or. en

Τροπολογία 82
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκτιμά πως ο θεμιτός ανταγωνισμός 
διασφαλίζεται επίσης με ένα σταθερό 
περιβάλλον εργασίας ως τμήμα του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις συνέπειες της 
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δυσανάλογης χρήσης 
κατακερματισμένων ωραρίων εργασίας 
επί του οικονομικού περιβάλλοντος, επί 
της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικού και 
επαγγελματικού βίου και επί των 
συνθηκών εργασίας, και να ξεκινήσει τις 
αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 83
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκτιμά πως ο θεμιτός ανταγωνισμός 
διασφαλίζεται επίσης με ένα σταθερό 
περιβάλλον εργασίας ως τμήμα του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις συνέπειες της 
δυσανάλογης χρήσης 
κατακερματισμένων ωραρίων εργασίας 
και των απεριόριστων ωρών λειτουργίας 
των εμπορικών καταστημάτων επί του 
οικονομικού περιβάλλοντος, επί της 
ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικού και 
επαγγελματικού βίου και επί των 
συνθηκών εργασίας, και να ξεκινήσει τις 
αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 84
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει 
τους τομείς της λιανικής αγοράς ταξιδίων 
και των αδασμολόγητων πωλήσεων, να 
εντοπίσει κάθε περιττό κανονιστικό και 
διοικητικό φραγμό που πιθανόν 
περιορίζει την οικονομική μεγέθυνση και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
αυτούς τους τομείς, και να υποβάλει εάν 
χρειαστεί προτάσεις για την άρση αυτών 
των φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 85
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα 
των συμβάσεων αποτελούν στοιχεία 
κλειδί για την καλή λειτουργία της αγοράς 
εμπορίου και διανομής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα 
των συμβάσεων αποτελούν στοιχεία κλειδί 
για την καλή λειτουργία της αγοράς 

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός, η ελευθερία και η δεόντως 
αποτελεσματική εφαρμογή της οικείας 
νομοθεσίας στον τομέα των συμβάσεων 
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εμπορίου και διανομής· αποτελούν στοιχεία κλειδί για την καλή 
λειτουργία της αγοράς εμπορίου και 
διανομής·

Or. en

Τροπολογία 87
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα 
των συμβάσεων αποτελούν στοιχεία κλειδί 
για την καλή λειτουργία της αγοράς 
εμπορίου και διανομής·

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος και 
θεμιτός ανταγωνισμός και η ελευθερία 
στον τομέα των συμβάσεων αποτελούν 
στοιχεία κλειδί για την καλή λειτουργία 
της αγοράς εμπορίου και διανομής·

Or. it

Τροπολογία 88
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα 
των συμβάσεων αποτελούν στοιχεία κλειδί 
για την καλή λειτουργία της αγοράς 
εμπορίου και διανομής·

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα 
των συμβάσεων αποτελούν στοιχεία κλειδί 
για την καλή λειτουργία της αγοράς 
εμπορίου και διανομής·  επισημαίνει όμως 
ότι αληθινή ελευθερία των συμβάσεων 
δεν υφίσταται εκεί όπου υπάρχει 
σημαντική ανισότητα ισχύος μεταξύ των 
μερών·

Or. en
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Τροπολογία 89
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός και η ελευθερία στον τομέα 
των συμβάσεων αποτελούν στοιχεία κλειδί 
για την καλή λειτουργία της αγοράς 
εμπορίου και διανομής·

19. επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος και 
θεμιτός ανταγωνισμός και η ελευθερία 
στον τομέα των συμβάσεων αποτελούν 
στοιχεία κλειδί για την καλή λειτουργία 
της αγοράς εμπορίου και διανομής·

Or. en

Τροπολογία 90
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες έχουν 
διαφορετική δύναμη όσον αφορά την ισχύ 
τους στην αγορά, ότι χρειάζεται να δρουν 
κατά τρόπο οικονομικά υγιή και ότι η ΕΕ 
χρειάζεται οικονομικούς πρωταθλητές που 
θα συναγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·

20. αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες έχουν 
διαφορετική δύναμη όσον αφορά την ισχύ 
τους στην αγορά, ότι χρειάζεται να δρουν 
κατά τρόπο οικονομικά υγιή και ότι η ΕΕ 
χρειάζεται οικονομικούς πρωταθλητές που 
θα συναγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο·
ζητεί παράλληλα από την Επιτροπή να 
βασίσει τη στρατηγική της για τον τομέα 
της λιανικής αγοράς στην αρχή της 
επικουρικότητας, με σεβασμό απέναντι 
στους τοπικούς παραγωγούς και στη 
βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 91
Pier Antonio Panzeri
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες έχουν 
διαφορετική δύναμη όσον αφορά την ισχύ 
τους στην αγορά, ότι χρειάζεται να δρουν 
κατά τρόπο οικονομικά υγιή και ότι η ΕΕ 
χρειάζεται οικονομικούς πρωταθλητές
που θα συναγωνίζονται σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

20. αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες έχουν 
διαφορετική δύναμη όσον αφορά την ισχύ 
τους στην αγορά, ότι χρειάζεται να δρουν 
κατά τρόπο οικονομικά υγιή και ότι η ΕΕ 
χρειάζεται ανταγωνιστικές οικονομικές 
επιχειρήσεις που θα συναγωνίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 92
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. τονίζει, όμως, την ευρύτατη ανησυχία
σχετικά με την δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι 
οποίες είναι σε θέση να επιβάλλουν 
καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·
καταγγέλλει τις πρακτικές αυτές οι οποίες 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και 
εκμεταλλεύονται την ανισότητα ισχύος 
μεταξύ οικονομικών επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 93
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και λιανεμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
γεωγραφικών περιορισμών στον 
εφοδιασμό και άλλων περιοριστικών 
πρακτικών, ελέγχου τιμών και διαγραφής 
από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

Or. es

Τροπολογία 94
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 

21. προειδοποιεί ότι η δεσπόζουσα θέση 
στην αγορά από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
μπορεί να επιβάλει καταχρηστικούς όρους 
σε μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
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η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·
προτρέπει κατά συνέπεια τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν δράση κατά των καρτέλ·

Or. en

Τροπολογία 95
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. επισημαίνει ότι η πλειονότητα των 
διεπιχειρησιακών συναλλαγών 
πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα κι 
ότι κάποιοι περιορισμοί, όπως εκείνοι που 
απορρέουν από "κάθετες" συμφωνίες 
στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές, έχουν 
αναγνωρισθεί από την ΕΕ ως έχοντες 
πιθανές ευνοϊκές για τον ανταγωνισμό 
επιπτώσεις, με την επιφύλαξη να 
τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το 
δίκαιο του ανταγωνισμού· λαμβάνει 
γνώση, όμως, της ευρύτατης ανησυχίας 
σχετικά με την δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά από κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες 
θεωρείται ότι επιβάλλουν καταχρηστικούς 
όρους σε ασθενέστερους προμηθευτές, 
λιανεμπόρους και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, γεωγραφικής 
κατάτμησης, ελέγχου τιμών και διαγραφής 
από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

Or. en
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Τροπολογία 96
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
ασθενέστερους προμηθευτές και 
εμπόρους, π.χ. μέσω μηχανισμών 
επιλεκτικής διανομής, περιοριστικών 
πρακτικών, γεωγραφικής κατάτμησης, 
ελέγχου τιμών και διαγραφής από τους 
καταλόγους χωρίς προειδοποίηση, 
στρεβλώνοντας ως εκ τούτου τον 
ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η συνολική 
αλυσίδα προσφοράς του λιανικού εμπορίου 
και της διανομής επηρεάζεται από 
παρόμοιες πρακτικές·

Or. fr

Τροπολογία 97
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και λιανεμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, γεωγραφικών 
περιορισμών στον εφοδιασμό, διακρίσεων 
σε βάρος επιγραμμικών εμπορικών ροών, 
ελέγχου τιμών και διαγραφής από τους 
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η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

καταλόγους χωρίς προειδοποίηση, 
στρεβλώνοντας ως εκ τούτου τον 
ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η συνολική 
αλυσίδα προσφοράς του εμπορίου και της 
διανομής επηρεάζεται από παρόμοιες 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 98
George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής,
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·
καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
εντοπίσουν, να αξιολογήσουν, και, όπου 
είναι απαραίτητο, να αντιμετωπίσουν τις 
αθέμιτες εμπορικές και συμβατικές 
πρακτικές και τις καταχρήσεις 
δεσπόζουσας θέσης, που αποβαίνουν εις 
βάρος της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς· τονίζει ότι η βελτιωμένη 
ενημέρωση όλων των μερών, και ειδικά 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και των μικρών πρωτογενών παραγωγών, 
σχετικά με τα συμβατικά τους 
δικαιώματα, θα συνέβαλλε στην πρόληψη 
αυτών των πρακτικών·
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Or. en

Τροπολογία 99
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
αδικαιολόγητων μηχανισμών επιλεκτικής 
διανομής, περιοριστικών πρακτικών, 
ελέγχου τιμών και διαγραφής από τους 
καταλόγους χωρίς προειδοποίηση, 
στρεβλώνοντας ως εκ τούτου τον 
ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η συνολική 
αλυσίδα προσφοράς του λιανικού εμπορίου 
και της διανομής επηρεάζεται από 
παρόμοιες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 100
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. 
μέσω μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από ορισμένες 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά 
θεωρείται ότι επιβάλλουν καταχρηστικούς 
όρους σε μικρότερους προμηθευτές και 
εμπόρους, π.χ. μέσω μηχανισμών 
επιλεκτικής διανομής, περιοριστικών 
πρακτικών, ελέγχου τιμών και διαγραφής 
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προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 101
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνει γνώση, όμως, της ευρύτατης 
ανησυχίας σχετικά με την δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών 
και διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
η συνολική αλυσίδα προσφοράς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής 
επηρεάζεται από παρόμοιες πρακτικές·

21. εκφράζει την ανησυχία του για την 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά και τις 
καταχρηστικές πρακτικές από 
δεσπόζουσες επιχειρήσεις της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
λιανεμπόρων, που σε πολλές περιπτώσεις 
επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους σε 
μικροπρομηθευτές και εμπόρους, π.χ. μέσω 
μηχανισμών επιλεκτικής διανομής, 
περιοριστικών πρακτικών, ελέγχου τιμών, 
καθυστερημένων πληρωμών και 
διαγραφής από τους καταλόγους χωρίς 
προειδοποίηση, στρεβλώνοντας ως εκ 
τούτου τον ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι 
οι μικρότερες επιχειρήσεις στην αλυσίδα 
προσφοράς του λιανικού εμπορίου και της 
διανομής επηρεάζονται δυσανάλογα από 
παρόμοιες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αναγνωρίζει ότι το franchising είναι 
μια καλή λύση για τους ανεξάρτητους 
λιανεμπόρους προκειμένου να επιβιώσουν 
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον·
επισημαίνει με ανησυχία ότι οι συμβάσεις 
για τους λιανεμπόρους προκειμένου αυτοί 
να συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο 
franchising γίνονται όλο και πιο 
αυστηρές, απαγορεύοντας π.χ. μετά τον 
τερματισμό μιας σύμβασης franchising
το άνοιγμα νέου καταστήματος στον ίδιο 
τομέα για μια περίοδο ενός έως τριών 
ετών·

Or. en

Τροπολογία 103
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. αναγνωρίζει ότι η αγορά λιανικής 
αποτελείται όχι μόνο από επιχειρήσεις 
αλλά και από το ανθρώπινο κεφάλαιό της, 
τους εργαζομένους και τους 
καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει πολιτικές υπέρ και των τριών 
κατηγοριών, υποστηρίζοντας σθεναρά τα 
δικαιώματα και τις συλλογικές συμφωνίες 
των εργαζομένων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. υπογραμμίζει ότι, για να υπάρξει 
σωστή εφαρμογή των κανόνων του 
ανταγωνισμού και να αποφεύγονται 
φαινόμενα δεσπόζουσας θέσης, θα πρέπει 
πρωτίστως να ενισχυθούν οι τοπικές 
αρχές προστασίας του ανταγωνισμού και 
να καθιερωθεί η συνεχής και αδιάλειπτη 
επικοινωνία και συνεργασία τους με την 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. el

Τροπολογία 105
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
συνέπειες της σημαντικής διείσδυσης 
στην αγορά ενός μεμονωμένου εμπόρου 
λιανικής ή ενός μικρού αριθμού εμπόρων 
λιανικής πώλησης σε ένα συγκεκριμένο
κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης
διορθωτικώνμέτρων, προς το συμφέρον
των προμηθευτών και των καταναλωτών, 
όποτε η πρακτική των εμπόρων λιανικής 
ή το μερίδιο αγοράς κρίνεται ότι βλάπτει 
τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 106
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
επιλογή του καταναλωτή ή τη δυνατότητα 
για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται·

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων θα πρέπει να αυξάνει την
ελευθερία επιλογής του καταναλωτή και 
τη δυνατότητα για τις ΜΜΕ να 
επεκτείνονται·

Or. es

Τροπολογία 107
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
επιλογή του καταναλωτή ή τη δυνατότητα 
για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται·

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών
σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
επιλογή του καταναλωτή ή τη δυνατότητα 
για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται, αλλά θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
διαφάνειας και της ποιότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στον 
καταναλωτή·

Or. it

Τροπολογία 108
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
επιλογή του καταναλωτή ή τη δυνατότητα 
για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται·

22. τονίζει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη 
ΤΠΑ (Τοπικής Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση) με τίτλο "Οι επιπτώσεις 
των ιδιωτικών ετικετών επί της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων",  η 
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ανάπτυξη ιδιωτικών σημάτων επηρεάζει 
θετικά την επιλογή του καταναλωτή 
καθώς και τη δυνατότητα για τις ΜΜΕ να 
επεκτείνονται·    

Or. en

Τροπολογία 109
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
επιλογή του καταναλωτή ή τη δυνατότητα 
για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται·

22. τονίζει ότι τα εμπορικά σήματα των 
διανομέων θα πρέπει να αναπτυχθούν 
κατά τρόπο που να διευκολύνει 
περισσότερο την επιλογή του καταναλωτή 
και να δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να 
επεκτείνονται·   

Or. fr

Τροπολογία 110
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
επιλογή του καταναλωτή ή τη δυνατότητα 
για τις ΜΜΕ να επεκτείνονται·

22. τονίζει ότι η ανάπτυξη ιδιωτικών 
σημάτων θα πρέπει να συνεχίσει να 
προσφέρει βελτιωμένες επιλογές στον 
καταναλωτή και σαφείς ευκαιρίες στις
ΜΜΕ να καινοτομούν και να 
επεκτείνονται·   

Or. en
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Τροπολογία 111
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» 
που είναι δυνατόν να προκύπτει από το 
διπλό ρόλο του λιανέμπορου, τόσο ως 
πελάτη όσο και ως ανταγωνιστή των 
κατασκευαστών επώνυμων σημάτων, είναι 
μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς 
καθυστέρηση·

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» 
που είναι δυνατόν να προκύπτει από το 
διπλό ρόλο του λιανέμπορου, τόσο ως 
πελάτη όσο και ως ανταγωνιστή των 
κατασκευαστών επώνυμων σημάτων, είναι 
μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί από την 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, ακόμη και 
μέσω των νομοθετικών μέτρων που θα 
κρίνει κατάλληλα για μια ομοιόμορφη 
αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής σε 
όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 112
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» 
που είναι δυνατόν να προκύπτει από το 
διπλό ρόλο του λιανέμπορου, τόσο ως 
πελάτη όσο και ως ανταγωνιστή των 
κατασκευαστών επώνυμων σημάτων,
είναι μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς 
καθυστέρηση·

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» 
είναι μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς 
καθυστέρηση· στηρίζει τη μελέτη που 
ζητήθηκε από την Επιτροπή για τη 
διευκρίνιση του νομικού πλαισίου και των 
πρακτικών που σχετίζονται με εμπορικά 
μυστικά και "παρασιτικές αντιγραφές" 
εντός των 27 κρατών μελών της ΕΕ·    

Or. en
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Τροπολογία 113
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» 
που είναι δυνατόν να προκύπτει από το 
διπλό ρόλο του λιανέμπορου, τόσο ως 
πελάτη όσο και ως ανταγωνιστή των 
κατασκευαστών επώνυμων σημάτων, είναι 
μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς 
καθυστέρηση·

23. θεωρεί ότι «η παρασιτική αντιγραφή» 
που είναι δυνατόν να προκύπτει από το 
διπλό ρόλο του λιανέμπορου, τόσο ως 
πελάτη όσο και ως ανταγωνιστή των 
κατασκευαστών επώνυμων σημάτων, είναι 
μια απαράδεκτη πρακτική η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς 
καθυστέρηση· επικροτεί την υπό εξέλιξη 
διενέργεια ανάλυσης εκ μέρους της 
Επιτροπής για την περαιτέρω διευκρίνιση 
των νομικών πλαισίων και πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 114
George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη για πιο 
εξισορροπημένες σχέσεις και διαφάνεια 
στην αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υπάρξει μετακίνηση από την αντιπαράθεση 
στο διάλογο που θα βασίζεται σε γεγονότα, 
με σκοπό να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη και να καταλήξουμε σε πλέον 
δίκαιες διαπραγματεύσεις με ίσους όρους 
ανταγωνισμού για όλους·

24. αναγνωρίζει την ανάγκη για πιο 
εξισορροπημένες σχέσεις και μεγαλύτερη 
διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
λιανικού εμπορίου· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να υπάρξει μετακίνηση από την 
αντιπαράθεση στο διάλογο που θα 
βασίζεται σε γεγονότα, με σκοπό να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 
καταλήξουμε σε πλέον δίκαιες 
διαπραγματεύσεις με ίσους όρους 
ανταγωνισμού για όλους, που θα 
επιτρέψουν επομένως σε όλες τις 
οικονομικές επιχειρήσεις των αλυσίδων 
εφοδιασμού να επωφεληθούν από την 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους 
και να δρέψουν όλους τους καρπούς που 
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προσφέρει η Ενιαία Αγορά·

Or. en

Τροπολογία 115
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη για πιο 
εξισορροπημένες σχέσεις και διαφάνεια 
στην αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υπάρξει μετακίνηση από την 
αντιπαράθεση στο διάλογο που θα 
βασίζεται σε γεγονότα, με σκοπό να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 
καταλήξουμε σε πλέον δίκαιες 
διαπραγματεύσεις με ίσους όρους 
ανταγωνισμού για όλους·

24. Επισημαίνει τη διαπίστωση της 
Επιτροπής ότι οι μεγάλες ανισότητες στη 
διαπραγματευτική ισχύ αποτελούν 
τρέχουσα πρακτική μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων και έχουν 
αρνητική επίπτωση στην 
ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας· ζητεί 
πιο εξισορροπημένες σχέσεις και 
διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
λιανικού εμπορίου και ειδικότερα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να 
φτάσουμε σε πιο ισότιμες συνθήκες για 
όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα·

Or. en

Τροπολογία 116
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν πλήρως και με 
συνέπεια τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού, και, όπου αυτή 
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, τη 
νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
καθώς και τους νόμους για την προστασία 

25. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν πλήρως και με 
συνέπεια τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού, και, όπου αυτή 
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, τη 
νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
καθώς και τους νόμους για την προστασία 
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του ανταγωνισμού (νομοθεσία anti trust)· του ανταγωνισμού (νομοθεσία anti trust)·
προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες συμπερίληψης των 
διεπιχειρηματικών συναλλαγών στην 
Οδηγία περί Αθέμιτων Εμπορικών 
Πρακτικών και, εάν τούτο δεν καταστεί 
δυνατόν, να υποβάλει ειδική νομοθετική 
πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 117
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν πλήρως και με 
συνέπεια τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού, και, όπου αυτή 
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, τη 
νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
καθώς και τους νόμους για την προστασία 
του ανταγωνισμού (νομοθεσία anti trust)·

25. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού και πέρα από τα σημερινά 
στενά όριά του· προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επιβάλουν πλήρως 
και με συνέπεια τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού, και, όπου αυτή 
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, τη 
νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
καθώς και τους νόμους για την προστασία 
του ανταγωνισμού (νομοθεσία anti trust)·

Or. en

Τροπολογία 118
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 
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εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 
δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα·

εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 
δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα·
ζητεί να λάβουν δυνατή υποστήριξη οι 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 
διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των μερών 
σχετικά με αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 119
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 
δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα·

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 
δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα·
ζητεί να λάβουν δυνατή υποστήριξη οι 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 
διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των μερών 
σχετικά με αυτό το θέμα·

Or. fr

Τροπολογία 120
George Lyon
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 
δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα·

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 
δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα·
τονίζει επίσης τη σημασία του να γίνει 
μια εκτίμηση των αναγκών σε νέα 
εργαλεία προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς και 
διαχειριστική ικανότητα των πρωτογενών 
παραγωγών, κυρίως μέσω των 
οργανώσεων παραγωγών, έναντι των 
λιανεμπόρων και των άλλων παραγόντων 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 121
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την εξαιρετική εργασία 
που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές 
πρακτικές B2B (επιχείρηση προς 
επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, ειδικότερα για τον 
καθορισμό, την αναφορά και την 
αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή 
αθέμιτη εμπορική πρακτική, βασισμένη σε 

26. υποστηρίζει το διαρκές έργο που 
επιτελεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις 
συμβατικές πρακτικές B2B (επιχείρηση 
προς επιχείρηση) του φόρουμ υψηλού 
επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 
ειδικότερα για τον καθορισμό, την 
αναφορά και την αξιολόγηση του τι 
αποτελεί προφανή αθέμιτη εμπορική 
πρακτική, βασισμένη σε δεδομένα και 
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δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα· συγκεκριμένα παραδείγματα· ανησυχεί 
διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
συμμετέχει επίσημα στις εργασίες της 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και του 
Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου· εκτιμά πως 
το Κοινοβούλιο πρέπει επειγόντως να 
διορθώσει αυτή την κατάσταση και να 
συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του 
Φόρουμ·

Or. en

Τροπολογία 122
George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επικροτεί επίσης τον μηχανισμό της 
Επιτροπής για την Εποπτεία των Τιμών 
των Τροφίμων καθώς και τις συναφείς 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση δίκαιων 
εισοδημάτων σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μέσα από 
μια ανάλυση κόστους, διαδικασιών, 
προστιθέμενης αξίας, όγκων, τιμών και 
περιθωρίων σε όλους τους κρίκους της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 123
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει την ανάγκη που έχει 
εκφραστεί από ορισμένους φορείς να 

27. υποστηρίζει την ανάγκη που έχει 
εκφραστεί από φορείς να υπάρξει μια 
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υπάρξει μια ευρύτερη και οριζόντια 
προσέγγιση, που θα επεκτείνει το πεδίο 
εφαρμογής πέρα από τη βιομηχανία 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων· καλεί 
την Επιτροπή και τις ομοσπονδίες 
επιχειρήσεων, βασισμένες στην τρέχουσα 
εργασία της ομάδας εμπειρογνωμόνων, να 
εξερευνήσουν τις δυνατότητες για τη 
δημιουργία ενός νέου ανοικτού τύπου
φόρουμ που θα επικεντρώνεται στο 
λιανικό εμπόριο και τη διανομή ως 
σύνολο·

ευρύτερη και οριζόντια προσέγγιση, που 
θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής πέρα 
από τη βιομηχανία μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή 
και τις ομοσπονδίες επιχειρήσεων, 
βασισμένες στην τρέχουσα εργασία της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων, να 
εξερευνήσουν τις δυνατότητες για τη 
δημιουργία ενός νέου ανοικτού τύπου 
φόρουμ που θα επικεντρώνεται στο 
λιανικό εμπόριο και τη διανομή ως 
σύνολο·

Or. en

Τροπολογία 124
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υποστηρίζει με σθένος, ταυτόχρονα, 
την εντατική εργασία που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις ομοσπονδίες των 
λιανεμπόρων και των προμηθευτών για να 
καθιερώσουν έναν ανεπίσημο διάλογο και 
μηχανισμούς τακτικής διαβούλευσης. όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· χαιρετίζει την εθελοντική 
πρωτοβουλία τους να συμφωνήσουν σε μια 
δήλωση κοινών αρχών σχετικά με καλές 
πρακτικές στον τομέα του εμπορίου για 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου·

28. υποστηρίζει με σθένος, ταυτόχρονα, 
την εντατική εργασία που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις ομοσπονδίες των 
λιανεμπόρων και των προμηθευτών για να 
καθιερώσουν έναν διάλογο και 
μηχανισμούς τακτικής διαβούλευσης. όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· χαιρετίζει την εθελοντική 
πρωτοβουλία τους να συμφωνήσουν σε μια 
δήλωση κοινών αρχών σχετικά με καλές 
πρακτικές στον τομέα του εμπορίου που 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το 
ζήτημα της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ευθύνης για όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου·

Or. it

Τροπολογία 125
Heide Rühle



AM\865080EL.doc 67/83 PE462.905v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υποστηρίζει με σθένος, ταυτόχρονα, 
την εντατική εργασία που έχει 
πραγματοποιηθεί από τις ομοσπονδίες των 
λιανεμπόρων και των προμηθευτών για να 
καθιερώσουν έναν ανεπίσημο διάλογο και 
μηχανισμούς τακτικής διαβούλευσης. όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· χαιρετίζει την εθελοντική 
πρωτοβουλία τους να συμφωνήσουν σε μια 
δήλωση κοινών αρχών σχετικά με καλές 
πρακτικές στον τομέα του εμπορίου για 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου·

28. υποστηρίζει, ταυτόχρονα, την εντατική 
εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τις 
ομοσπονδίες των λιανεμπόρων και των 
προμηθευτών για να καθιερώσουν έναν 
ανεπίσημο διάλογο και μηχανισμούς 
τακτικής διαβούλευσης. όπως προβλέπεται 
από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού· 
χαιρετίζει την εθελοντική πρωτοβουλία 
τους να συμφωνήσουν σε μια δήλωση 
κοινών αρχών σχετικά με καλές πρακτικές 
στον τομέα του εμπορίου για όλη την 
αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού 
εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 126
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών·

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
και προωθώντας εναλλακτικούς 
μηχανισμούς διευθέτησης των διαφορών 
ως αποτελεσματικό μέσον για να 
επιλύονται οι διενέξεις και να μπορούν οι 
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επιχειρήσεις του τομέα της λιανικής να 
διατηρούν καλές επιχειρηματικές σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 127
Marianne Thyssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών·

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών· είναι 
ακόμη πεπεισμένο ότι πρέπει να δοθεί μια 
συμπληρωματική ερμηνεία στο 
εννοιολογικό πλαίσιο που εγγυάται το 
θεμιτό ανταγωνισμό τόσο στις οριζόντιες 
όσο και στις κάθετες διεπιχειρηματικές 
σχέσεις (Β2Β), ώστε να προωθηθεί 
σοβαρά η δημιουργία πραγματικά 
ισότιμων συνθηκών για τις επιχειρήσεις·

Or. nl

Τροπολογία 128
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών·

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών και 
της καθιέρωσης ενός Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή σε αυτό τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 129
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανώνυμων καταγγελιών·

29. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υφιστάμενα νομικά μέσα δεν 
χρησιμοποιούνται πλήρως, ιδιαίτερα από 
τις ΜΜΕ, για να υποστηρίξουν τα 
δικαιώματά τους, λόγω της οικονομικής 
τους εξάρτησης και της ανησυχίας 
απώλειας εργασιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τις 
ομοσπονδίες των επιχειρήσεων να 
αναγνωρίσουν τρόπους για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαστικά 
συστήματα·

Or. cs
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Τροπολογία 130
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα 
νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

31. θεωρεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 131
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα 
νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

31. . θεωρεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και συλλογικής 
επανόρθωσης, ιδίως για τις διασυνοριακές 
διαφορές, καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις, εάν χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 132
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα 
νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

31. θεωρεί ότι, επί πλέον των νομοθετικών 
προτάσεων, θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης·

Or. it

Τροπολογία 133
George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα 
νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

31. θεωρεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· προτείνει σε 
αυτό το πλαίσιο να εγκρίνουν τα κράτη 
μέλη διεπιχειρησιακούς κώδικες
εμπορικής και συμβατικής δεοντολογίας 
για τη λειτουργία των οικείων αλυσίδων 
εφοδιασμού τροφίμων και να συντονίσουν 
τις ενέργειές τους σε επίπεδο ΕΕ, 
προτρέπει δε τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν Διαμεσολαβητές που θα 
διερευνούν τις καταγγελίες, θα 
επιβάλλουν την εφαρμογή αυτών των 
κωδίκων δεοντολογίας, θα διαιτητεύουν 
τις διαφορές και θα διατυπώνουν 
προτάσεις για μια καλύτερη συμμόρφωση 
προς τη νομοθεσία και τους εθελοντικούς 
κώδικες δεοντολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 134
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα 
νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

31. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα χωρίς καθυστέρηση 
ώστε να καθιερωθούν πανευρωπαϊκοί 
εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών και επανόρθωσης, που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
αποτελεσματικό μέσον διευθέτησης των 
διαφορών τόσο για τους καταναλωτές 
όσο και για τους εμπόρους λιανικής·

Or. cs

Τροπολογία 135
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι, αντί να προτείνει νέα 
νομοθεσία, θα πρέπει να εξευρεθούν 
εναλλακτικοί και ανεπίσημοι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και επανόρθωσης, 
καθώς και να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

31. ζητεί από την Επιτροπή να 
διενεργήσει μια εκτενή αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
που είναι στη διάθεση όλων των 
παραγόντων που εμπλέκονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ως προς την επίλυση 
των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
επιρροή που ασκεί στην αλυσίδα η 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ώστε να 
ληφθούν διορθωτικά μέτρα όπου 
χρειαστεί, συμπεριλαμβανομένης της 
υποβολής νομοθετικών προτάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 136
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή και τους 
φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού του 
λιανικού εμπορίου να αναφέρουν στο 
Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση για την 
πρόοδο που έχει υπάρξει στις 
υφιστάμενες ομάδες και τους 
ανεπίσημους μηχανισμούς διαλόγου· 
προτείνει τα αποτελέσματα να 
συζητούνται σε ένα ετήσιο στρογγυλό 
τραπέζι για το λιανικό εμπόριο το οποίο 
θα οργανώνεται από την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και 
τη βιώσιμη κατανάλωση – καινοτόμες 
πρακτικές

Βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και
την κοινωνική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα

Or. it

Τροπολογία 138
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι έμποροι
λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή όσον 
αφορά την οικολογική ευθύνη και
υποστηρίζει τις δεσμεύσεις τις οποίες 
έχουν αναλάβει σχετικά με τη βιώσιμη 
κατανάλωση·

33. τονίζει την ευθύνη του τομέα της 
λιανικής σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, 
ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα, την
κατανάλωση ενέργειας, τις μεταφορές και 
την παραγωγή CO2· χαιρετίζει  τις 
δεσμεύσεις τις οποίες έχουν ήδη αναλάβει 
οι λιανέμποροι σχετικά με τη βιώσιμη 
κατανάλωση, αλλά εκτιμά πως 
χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες·

Or. en

Τροπολογία 139
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι έμποροι 
λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά 
την οικολογική ευθύνη και υποστηρίζει τις 
δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει 
σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση·

33. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι έμποροι 
λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές 
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά 
την οικολογική ευθύνη και υποστηρίζει τις 
δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει 
σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση, που 
θα πρέπει να εγγραφεί στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης αντίληψης για την ευθύνη των 
επιχειρήσεων, με μεγαλύτερο βάρος στα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, 
στο θέμα της πρόσβασης στα αγαθά και 
τις υπηρεσίες, στο ζήτημα των θεμιτών 
εμπορικών πρακτικών·

Or. it

Τροπολογία 140
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει σε επίπεδο ΕΕ μια κοινή 
μεθοδολογία για την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής επίπτωσης των 
πωλούμενων εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών, όπως ζητεί το Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του για μια Ενιαία Αγορά 
Επιχειρήσεων και Οικονομικής 
Μεγέθυνσης, βασισμένης σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής του προϊόντος, 
προκειμένου ειδικότερα να αποφευχθεί η 
χρήση ανακριβών και ασύμβατων 
εμπορικών σημάτων που θα μπορούσαν 
να παραπλανήσουν τους ευρωπαίους 
καταναλωτές και να στρεβλώσουν τη 
λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 141
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης και οι προμηθευτές αποτελούν 
κινητήρια δύναμη για τις δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης· τους ενθαρρύνει 
να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες, να 
βελτιώσουν περαιτέρω την επιμελητειακή 
υποστήριξη και τις μεταφορές, την 
αποδοτικότητα της ενέργειας, τη διάθεση 
των αποβλήτων και τις συσκευασίες, και 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές·

34. υπογραμμίζει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης και οι προμηθευτές αποτελούν 
κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης· 
τονίζει ότι ολόκληρος ο τομέας πρέπει να 
συνεχίσει να ανεβάζει το επίπεδο των 
επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες 
και πρακτικές, προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα όλης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, καλύπτοντας την 
επιμελητειακή υποστήριξη και τις 
μεταφορές, την αποδοτικότητα της 
ενέργειας, τη συσκευασία, τη διάθεση των 
αποβλήτων και την ανακύκλωση των 
προϊόντων, και να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές·
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Or. en

Τροπολογία 142
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάλυσης των βιώσιμων εμπορικών 
σημάτων, ώστε να απλοποιηθεί, να 
εναρμονισθεί και να ελεγχθεί το κόστος 
που η κατάτμηση συνεπάγεται για 
επιχειρήσεις και καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 143
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. Καλεί τα ενεχόμενα μέρη να 
αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες για 
να καταπολεμήσουν τα απόβλητα
τροφίμων·

35. Καλεί τα ενεχόμενα μέρη να 
υιοθετήσουν καινοτόμες εμπορικές 
πρακτικές που να δίνουν προτεραιότητα 
στα τοπικά προϊόντα και στα προϊόντα 
ποιότητας, π.χ. στην αρχή της μηδενικής 
απόστασης κλπ, οι οποίες έχουν το 
πλεονέκτημα ότι προωθούν την τοπική 
παραγωγή, βελτιώνουν το ποιοτικό 
επίπεδο των προϊόντων διατηρώντας 
έναν ενεργό ιστό απασχόλησης, καθώς 
και περαιτέρω πρωτοβουλίες για να 
αναχαιτισθεί η κατασπατάληση
τροφίμων·

Or. it
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Τροπολογία 144
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. τονίζει το σημαντικό ρόλο των 
συνεταιρισμών στο σύστημα διανομής 
του λιανεμπορίου, δεδομένου ότι οι 
συνεταιρισμοί αποτελούν ένα εναλλακτικό 
μοντέλο εμπορίου που συμβάλλει στον 
οικονομικό πλουραλισμό εξασφαλίζοντας 
πρόσβαση, σωστές τιμές και ποιότητα, 
αξιοποιώντας την τοπική παραγωγή και 
δημιουργώντας σταθερή και αξιοπρεπή 
απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 145
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
πίεση που ασκούν οι αλυσίδες 
υπεραγορών προκειμένου να κατεβάσουν 
τις τιμές των τροφίμων στα χαμηλότερα 
επίπεδα, σε βάρος της ποιότητας, πράγμα 
που μπορεί να είναι ένας παράγων που 
συμβάλλει στην επιδείνωση της υγείας 
του πληθυσμού και στη συνακόλουθη 
αύξηση των δαπανών του συστήματος 
υγείας στα διάφορα κράτη μέλη· εκτιμά 
πως η ενημέρωση και η διαπαιδαγώγηση 
των καταναλωτών θα πρέπει να παίξει 
κεντρικό ρόλο για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος·

Or. cs
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Τροπολογία 146
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. Χαιρετίζει την κοινή συμφωνία μεταξύ 
του ΕuroCommerce και του UNI-Europa, η 
οποία καταδεικνύει ότι ο κοινωνικός 
διάλογος λειτουργεί καλά στον τομέα του 
εμπορίου· αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν περισσότερα για να 
αυξηθεί η ενημέρωση των καταναλωτών 
όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη των 
εμπόρων λιανικών πωλήσεων, για να 
υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ των 
επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και για να 
καταπολεμηθεί η ανεπίσημη οικονομία 
(παραοικονομία)·

36. Χαιρετίζει την κοινή συμφωνία μεταξύ 
του ΕuroCommerce και του UNI-Europa, η 
οποία καταδεικνύει ότι ο κοινωνικός 
διάλογος λειτουργεί καλά στον τομέα του 
εμπορίου· αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν περισσότερα για να 
αυξηθεί η ενημέρωση των καταναλωτών 
όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη των 
εμπόρων λιανικών πωλήσεων, για να 
υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ των 
επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου , ειδικότερα μέσω 
της ανάπτυξης των προσόντων, καθώς 
και για να καταπολεμηθεί η ανεπίσημη 
οικονομία (παραοικονομία)·

Or. en

Τροπολογία 147
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. τονίζει την ύπαρξη μιας διαφοράς 
φάσης ανάμεσα στα προσόντα που 
απαιτεί ο τομέας και στα προσόντα που 
είναι διαθέσιμα στην αγορά εργασίας· 
επισημαίνει την ανάγκη προγραμμάτων 
κατάρτισης και συνεργασίας μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων πλευρών, ώστε να 
προβλέπονται οι ανάγκες από άποψη 
προσόντων και να αντιμετωπίζονται οι 
επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών·
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Or. it

Τροπολογία 148
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις για τους διαφόρους 
τομείς·

Or. it

Τροπολογία 149
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, σε 
συνεννόηση με τον τομέα του 
λιανεμπορίου, ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα δράσης για το λιανικό εμπόριο 
με σκοπό να καθορίσει μια στρατηγική, 
που θα βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 150
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει , σε 
συνεννόηση με τις επιχειρήσεις του τομέα 
της λιανικής, ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα δράσης για το λιανικό εμπόριο 
με σκοπό να καθορίσει μια στρατηγική, 
που θα βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

Or. en

Τροπολογία 151
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει , σε 
συνεννόηση με τον τομέα της λιανικής, 
ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
δράσης για το λιανικό εμπόριο με σκοπό 
να καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα· τονίζει πως 
αυτό το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τις ήδη αναπτυχθείσες 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την 
εξέταση αυτών των προτεραιοτήτων 
όπως το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για 
την Καλύτερη Λειτουργία της Αλυσίδας 
Εφοδιασμού Τροφίμων, οι πρωτοβουλίες 
για τη στρατηγική στον τομέα των 
φυσικών πόρων, και οι σχετικές 
προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς· 
προτείνει να υποβληθούν και να 
συζητηθούν κατά την Α΄ Στρογγυλή 
Τράπεζα για την Αγορά Λιανικής 
προτάσεις για την παρακολούθηση 
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εφαρμογής των δράσεων που είχαν 
προταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Δράσης·

Or. en

Τροπολογία 152
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

37. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα 
συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για το λιανικό εμπόριο με σκοπό να 
καθορίσει μια στρατηγική, που θα 
βασίζεται στα επιτεύγματα και θα 
αντιμετωπίζει θέματα που εκκρεμούν, με 
ειδικές συστάσεις ανά τομέα· χαιρετίζει 
την υποστήριξη που το Κοινοβούλιο, με 
το ψήφισμά του σχετικά με μια Ενιαία 
Αγορά για τις Επιχειρήσεις και για την 
Οικονομική Μεγέθυνση, πρόσφερε σε 
αυτή την πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 153
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Δράσης 
μεταξύ άλλων και τα εξής:
1) Αντιμετώπιση του επιδεινούμενου
προβλήματος της πρόσβασης σε ένα καλό
φάσμα φθηνών προϊόντων καθημερινής 
ανάγκης, ειδικά σε ό,τι αφορά τους 
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ηλικιωμένους και τους κατοίκους 
αγροτικών περιοχών ή όσους δεν 
διαθέτουν αυτοκίνητο·
2) Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
αναφοράς για αειφόρα εμπορικά σήματα, 
συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού
αποτυπώματος των προϊόντων, ώστε να
ξεπερασθεί η κατάτμηση της αγοράς, και 
να αναπτυχθεί μια μέθοδος ανάλυσης του 
κόστους του κύκλου ζωής των 
προϊόντων·
3) Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
για την ενημέρωση των καταναλωτών
που να παρέχει στους καταναλωτές
πρόσβαση σε αξιόπιστες, διαφανείς και
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με
προσφορές λιανικής πώλησης υπηρεσιών 
σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής ευθύνης των λιανεμπόρων, 
ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να 
κάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες 
επιλογές·
3) Διασφάλιση της σωστής εφαρμογής
της νομοθεσίας που αφορά τις θεμιτές
συνθήκες εργασίας, ειδικά των γυναικών, 
των εργαζομένων σε βάρδιες και των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση, και 
υποβολή προτάσεων για νέα ή 
αναθεωρημένη νομοθεσία όπου είναι 
αυτό απαραίτητο·
4) Προπαρασκευή προτάσεων για τη
διασφάλιση ισοδύναμων επιπέδων
προστασίας τόσο για τους διανομείς όσο
και για τους αντιπροσώπους μέχρι τον
Ιούνιο 2013, π.χ. μέσω της επέκτασης του
πεδίου εφαρμογής και της 
αναπροσαρμογής της Οδηγίας
86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
συντονισμού των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους 
αυτοαπασχολούμενους εμπορικούς 
αντιπροσώπους, ώστε να 
συμπεριληφθούν όλες οι συμφωνίες 
διανομής·

Or. en
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Τροπολογία 154
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο 
κατ΄έτος σχετικά με την πρόοδο που 
επιτελείται στην εκτέλεση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για 
τον τομέα της λιανικής·  προτείνει να 
συζητούνται τα αποτελέσματα σε μια 
ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα για το λιανικό 
εμπόριο την οποία θα οργανώνει η 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 155
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ενθαρρύνει τους εμπόρους λιανικών 
πωλήσεων και τους προμηθευτές να 
επιδοθούν ενεργά σε έναν ανοιχτό, 
εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με 
σκοπό να επιτύχουν ρεαλιστικές λύσεις· 
καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
υποστηρίξουν ενεργά αυτή τη διαδικασία·

38. ενθαρρύνει τους εμπόρους λιανικών 
πωλήσεων και τους προμηθευτές να 
επιδοθούν ενεργά σε έναν ανοιχτό, 
εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με 
σκοπό να επιτύχουν ρεαλιστικές λύσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να υποστηρίξουν ενεργά 
αυτή τη διαδικασία·

Or. en


