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Τροπολογία 1
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην ενιαία αγορά, η οποία συνιστά τον 
οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι η 
ενιαία αγορά πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης, εστιάζοντας στον στόχο 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
ανισορροπίες και παράγοντας συγκλίνουσα 
δυναμική ανταγωνιστικότητας·

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην ενιαία αγορά, η οποία συνιστά τον 
οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ώστε να 
εξαντλήσουν πλήρως το δυναμικό του 
τομέα παροχής υπηρεσιών, να 
συγκεντρώσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τη 
χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, να 
εκσυγχρονίσουν τον καθορισμό 
προδιαγραφών και να ενισχύσουν την 
εξοικονόμηση στον τομέα της ενέργειας·
τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, εστιάζοντας 
στον στόχο της ενίσχυσης της ανάπτυξης, 
της απασχόλησης και της κοινωνικής 
συνοχής, υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
ανισορροπίες και παράγοντας συγκλίνουσα 
δυναμική ανταγωνιστικότητας·

Or. lt

Τροπολογία 2
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην ενιαία αγορά, η οποία συνιστά τον 
οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι η 

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην ενιαία αγορά, η οποία συνιστά τον 
οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου  τονίζει ότι η 
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ενιαία αγορά πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης, εστιάζοντας στον στόχο 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
ανισορροπίες και παράγοντας 
συγκλίνουσα δυναμική 
ανταγωνιστικότητας

ενιαία αγορά πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής 
κυβέρνησης ,εστιάζοντας στον στόχο της 
ενίσχυσης της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
ανισορροπίες και αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα· 

Or. de

Τροπολογία 3
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην ενιαία αγορά, η οποία συνιστά τον 
οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι η 
ενιαία αγορά πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης, εστιάζοντας στον στόχο 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
ανισορροπίες και παράγοντας συγκλίνουσα 
δυναμική ανταγωνιστικότητας·

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο 
στην ενιαία αγορά, η οποία συνιστά τον 
οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι η 
ενιαία αγορά πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης, εστιάζοντας στον στόχο 
της ενίσχυσης της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
υπερβαίνοντας τις εσωτερικές 
ανισορροπίες και παράγοντας συγκλίνουσα 
δυναμική ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 4
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. χαιρετίζει το γεγονός ότι η πλήρης 
αξιοποίηση του δυναμικού της 
εσωτερικής αγοράς καθορίστηκε στην 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 
2011 ως ένας από τους δέκα στόχους που 
πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2012· 

Or. de

Τροπολογία 5
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 b. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
την Επιτροπή, με σκοπό να παγιώσει την 
ψηφιακή ενιαία αγορά, να επεκτείνει το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο στην επανεξέταση 
της προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη 
υψηλού δυναμικού ευζωνικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης 
των υποχρεώσεων πρόσβασης στην 
αγορά και των ενισχυμένων δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
ενημέρωσης για τα συμβόλαια και τις 
τιμές καθώς και τη φορητότητα του 
αριθμού· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποβάλουν εκθέσεις 
σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων για 
την περικοπή των βαρών για τις 
υπηρεσίες περίαγωγής δεδομένων στο 
2012 και τη δράση για τα «νεφελοειδή 
υπολογιστικά συστήματα», το « ιντερνέτ 
των πραγμάτων», τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και την κυβερνοασφάλεια· 

Or. en
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Τροπολογία 6
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει με 
σαφήνεια τα 12 μέτρα πρωταρχικής 
σημασίας των πράξεων για την
εσωτερική αγορά τα οποία πρέπει να 
εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2012 στην 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 
2012· 

Or. de

Τροπολογία 7
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν,
σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Επιτροπής, σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
των τομέων παροχής υπηρεσιών, 
ειδικότερα με την άρση αδικαιολόγητων
εμποδίων στα ελεύθερα επαγγέλματα, στο 
λιανικό εμπόριο και στις επιχειρήσεις 
δικτύων κοινής ωφέλειας, καθώς και με 
την πάταξη της γραφειοκρατίας και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια στις κρατικές 
προμήθειες με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών πλαισίων για τις επιχειρήσεις· 

Or. de

Τροπολογία 8
Jürgen Creutzmann
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τα οποία, με βάση την αξιολόγηση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων δεν προβαίνουν σε 
βέλτιστη χρήση των πόρων της ΕΕ, να 
αναφέρουν συγκεκριμένα σε ποιούς 
τομείς υφίστανται ακόμη αναξιοποίητες 
δυνατότητες  

Or. de

Τροπολογία 9
Rafał Trzaskowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε 
Ιανουάριο σε όλες τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και 
στην επιτροπή της που είναι αρμόδια για 
την εσωτερική αγορά, τα αποτελέσματα 
του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου 
και τη νέα ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης·

2. θεωρεί ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει να 
διευκρινιστεί επειγόντως και ότι ο 
οικονομικός διάλογος θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής νομιμότητας της 
διαδικασίας μέσω κατάλληλου 
κοινοβουλευτικού ελέγχου· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλλει κάθε Ιανουάριο σε 
όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, καθώς και στην επιτροπή της 
που είναι αρμόδια για την εσωτερική 
αγορά, τα αποτελέσματα του 
προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου και 
τη νέα ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 10
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε 
Ιανουάριο σε όλες τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και 
στην επιτροπή της που είναι αρμόδια για 
την εσωτερική αγορά, τα αποτελέσματα 
του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου 
και τη νέα ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε 
Ιανουάριο σε όλες τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και 
στην επιτροπή της που είναι αρμόδια για 
την εσωτερική αγορά, τα αποτελέσματα 
του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου 
και τη νέα ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης, έχοντας ενσωματώσει τη 
λεπτομερή συνεισφορά της επιτροπής και 
στις δύο αυτές διαδικασίες· 

Or. en

Τροπολογία 11
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ετήσια 
αξιολόγηση της εφαρμογής της ενιαίας 
αγοράς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
των εθνικών τους προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων·

4. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ετήσια 
αξιολόγηση της εφαρμογής της ενιαίας 
αγοράς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
των εθνικών τους προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και να εξετάσει στο 
πλαίσιο αυτό την πρόοδο όσον αφορά τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο καθώς και 
τους ελέγχους μετά από την εν λόγω 
εφαρμογή· 

Or. en

Τροπολογία 12
Jürgen Creutzmann



AM\873457EL.doc 9/13 PE469.829v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να διευρύνουν το πεδίο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου μέσω μηχανισμών όπως ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αγοράς και οι προτεινόμενες δράσεις που 
περιλαμβάνονται στην Πράξη για την 
ενιαία αγορά·

5. καλεί την Επιτροπή, να συνδέσει το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο κατά τρόπον πλέον 
συστηματικό με τις τρέχουσες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ όπως ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς
της Πράξης για την ενιαία αγορά, ώστε να 
λάβει πλήρως υπόψη την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίσει τη 
συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομικής 
πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 13
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευρύνουν το πεδίο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου μέσω μηχανισμών όπως ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αγοράς και οι προτεινόμενες δράσεις που 
περιλαμβάνονται στην Πράξη για την 
ενιαία αγορά·

5. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευρύνουν το πεδίο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου μέσω μηχανισμών όπως ο 
πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής 
αγοράς και οι προτεινόμενες δράσεις που 
περιλαμβάνονται στην Πράξη για την 
ενιαία αγορά· με την υλοποίηση των 12 
«μοχλών» της που έχουν καθοριστεί ως 
ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα· 

Or. en

Τροπολογία 14
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020 στην 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου· 
τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης για 
την ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι 
συνεπείς ως προς τους στόχους και να 
συμβάλουν στην επίτευξη των 7 
κυρίαρχων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· 

Or. en

Τροπολογία 15
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. καλεί περαιτέρω το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να επεκτείνουν το πεδίο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου ώστε να 
εξορθολογήσουν καλύτερα και να 
ενσωματώσουν την πολιτική για τους
καταναλωτές της ΕΕ και να 
χρησιμοποιήσουν μέσα όπως ο πίνακας
αποτελεσμάτων των καταναλωτών για να 
μετρήσουν  τις θετικές επιπτώσεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ όπως τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, οι πιστώσεις 
καταναλωτών και οι οδηγίες περί 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· 

Or. en

Τροπολογία 16
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης.

6. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προόδους των επιμέρους 
κρατών μελών στην επίτευξη των 
σημαντικότερων στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, και 
με τη βοήθεια μιας δέσμης μέτρων να 
άρει τα υφιστάμενα εμπόδια που 
προκύπτουν από τις διαφορετικές 
ρυθμίσεις εντός της ΕΕ τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την 
πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικούς 
πόρους· 

Or. lt

Τροπολογία 17
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να αυξήσουν τη στήριξη προς τις ΜΜΕ, 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα 
με τα πορίσματα της ετήσιας επισκόπησης 
της ανάπτυξης, κυρίως μέσω της πλήρους
υλοποίησης της Small Business Act·

Or. de

Τροπολογία 18
Zigmantas Balčytis
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης.

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης.
προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσει 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 
ΜΜΕ και των νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, καθώς και να εξασφαλίσει 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος της ΕΕ, να απλοποιήσει 
τις διαδικασίες και να μειώσει τα 
διοικητικά βάρη για τις εταιρείες στην 
ενιαία αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 19
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης.

6. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
στήριξη προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας 
αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης
υποστηρίζει σχετικά την επανεξέταση 
των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να στηρίξει 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη εντός της ενιαίας 
αγοράς ενισχύοντας καινοτόμους 
διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις και 
εξασφαλίζοντας ρυθμιστική απλοποίηση, 
μεγαλύτερη διαφάνεια και νομική 
σαφήνεια για τις ΜΜΕ· 
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Τροπολογία 20
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. εκφράζει την άποψη ότι η 
επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς και 
ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξεως για 
την ενιαία αγορά αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την επίτευξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη μέχρι 
το 2020· θεωρεί ότι με σκοπό να υπάρξει 
εγγύηση για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο 
απαιτούνται άμεσες βελτιώσεις σε 
κρίσιμους τομείς όπως ο τομέας των 
υπηρεσιών, οι δημόσιες συμβάσεις, η 
έρευνα, η καινοτομία, η παιδία, η 
ενέργεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο 
μεταξύ άλλων· 

Or. en


