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Τροπολογία 1
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ 
του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών1,
__________________
1 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37. 

Or. en

Τροπολογία 2
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε 
στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, 
συγκεκριμένα, το άρθρο 7 (σεβασμός της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), το 
άρθρο του 21 (απαγόρευση διακρίσεων), 
το άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού), το 
άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), 
το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία) και το άρθρο 28 (προστασία 
των καταναλωτών),

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε 
στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, 
συγκεκριμένα, το άρθρο 7 (σεβασμός της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), το 
άρθρο του 21 (απαγόρευση διακρίσεων), 
το άρθρο 23 (ισότητα γυναικών και 
ανδρών), το άρθρο 24 (δικαιώματα του 
παιδιού), το άρθρο 25 (δικαιώματα των 
ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία) και το άρθρο 28 
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(προστασία των καταναλωτών),

Or. en

Τροπολογία 3
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-2020,

Or. en

Τροπολογία 4
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και 
η προστασία τους, αποτελούν αξίες 
θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη 
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και 
η προστασία τους, αποτελούν αξίες 
θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, 
καθώς και για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 5
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
καταναλωτών της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας και ενδυνάμωσης 
για κάθε καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 6
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά
πρέπει να μεριμνά επίσης για το υψηλό 
επίπεδο προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών και για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
μεριμνούν επίσης για το υψηλό επίπεδο 
προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών 
και για ενίσχυση τόσο των ικανοτήτων 
τους όσο και του βιοτικού τους επιπέδου·

Or. el

Τροπολογία 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
πρέπει να μεριμνά επίσης για το υψηλό 
επίπεδο προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών και για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
πρέπει να μεριμνά επίσης για το υψηλό 
επίπεδο προστασίας όλων των 
καταναλωτών, με ιδιαίτερη βαρύτητα 
στους ευάλωτους καταναλωτές, για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων τους·



PE485.837v02-00 6/79 AM\896036EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
πρέπει να μεριμνά επίσης για το υψηλό 
επίπεδο προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών και για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των καταναλωτών στην ενιαία αγορά θα
πρέπει να συνεκτιμά επίσης τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 9
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 
κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρέως 
διαδεδομένη έννοια των ευάλωτων 
καταναλωτών βασίζεται στη λογική ότι η 
τρωτότητα είναι ενδογενής και 
απευθύνεται σε μια ετερογενή ομάδα που 
απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων που 
θεωρούνται ευάλωτα λόγω πνευματικής, 
σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, ηλικίας ή 
ευπιστίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έννοια των ευάλωτων καταναλωτών θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
καταναλωτές που βρίσκονται σε 
κατάσταση τρωτότητας, δηλαδή 
καταναλωτές που είναι προσωρινά 
ανήμποροι λόγω του χάσματος μεταξύ 
της ατομικής τους κατάστασης και των 
χαρακτηριστικών τους, αφενός, και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, αφετέρου, 
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λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων όπως η 
κατάρτιση, η κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 10
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 
κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας, φύλου ή ευπιστίας ή 
της κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή της κατάρτισής τους 



PE485.837v02-00 8/79 AM\896036EL.doc

EL

κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

ή τα οποία γίνονται ευάλωτα λόγω της 
κοινωνικής και οικονομικής τους 
κατάστασης, και χρειάζονται ειδική 
προστασία και μια ειδική στρατηγική εκ 
μέρους των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 12
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 
κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 
κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
καταναλωτής μπορεί να βρεθεί σε 
κατάσταση τρωτότητας κάποια στιγμή 
στη ζωή του/της, λόγω εξωτερικών 
παραγόντων και λόγω των 
αλληλεπιδράσεων με την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 13
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 
κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων 
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή τα οποία 
γίνονται ιδιαιτέρως ευάλωτα λόγω της 
κοινωνικής και οικονομικής τους 
κατάστασης (όπως τα υπερχρεωμένα 
άτομα), και χρειάζονται ειδική προστασία 
και μια ειδική στρατηγική εκ μέρους των 
αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 14
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι 
καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα 
που απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων
που θεωρούνται ευάλωτα λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της 
κατάρτισής τους ή τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια 
ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ευάλωτοι είναι 
οι καταναλωτές που, για λόγους όπως η 
ηλικία ή η πνευματική, σωματική ή 
ψυχική ασθένεια, αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά την προσπέλαση
και την κατανόηση συναφών 
πληροφοριών για τους καταναλωτές και 
χρειάζονται συνεπώς ειδική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 15
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι εκείνες που πραγματοποιούν το 70% 
και άνω των οικιακών αγορών στην 
Ευρώπη1·
__________________
1 McKinsey & Company: Women Matter: 
Gender diversity, a corporate performance 
driver, 2007

Or. en

Τροπολογία 16
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνει εν προκειμένω ότι τα 
παιδιά θα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτοι 
καταναλωτές έως ότου συμπληρώσουν τη 
νόμιμη ηλικία ποινικής ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 17
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την 
ενιαία αντιμετώπισή τους και έχει 
ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του 

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας, τόσο όταν ο 
καταναλωτής τίθεται υπό καθεστώς 
νομικής προστασίας όσο και όταν είναι σε 
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προβλήματος της τρωτότητας βάσει της 
κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη 
νομοθεσία όσο και από τις υφιστάμενες 
πολιτικές·

συγκεκριμένη κατάσταση τρωτότητας, 
είτε αυτή είναι τομεακή είτε προσωρινή, 
δυσχεραίνει την ενιαία αντιμετώπισή τους 
και έχει ευνοήσει, μέχρι τώρα, την 
προσέγγιση του προβλήματος της 
τρωτότητας βάσει της κατά περίπτωση 
εξέτασης τόσο από τη νομοθεσία όσο και 
από τις υφιστάμενες πολιτικές·

Or. fr

Τροπολογία 18
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την 
ενιαία αντιμετώπισή τους και έχει 
ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του 
προβλήματος της τρωτότητας βάσει της 
κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη 
νομοθεσία όσο και από τις υφιστάμενες 
πολιτικές·

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την 
ενιαία αντιμετώπισή τους και έχει 
ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του 
προβλήματος της τρωτότητας βάσει της 
κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη 
νομοθεσία όσο και από τις υφιστάμενες 
πολιτικές· τονίζει ότι παρότι κάθε 
καταναλωτής μπορεί να βρεθεί σε 
κατάσταση τρωτότητας σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μερικές ομάδες ατόμων 
είναι εκ φύσεως ευάλωτες λόγω 
πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής 
ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας – όπως τα 
παιδιά, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι ή 
ορισμένα άτομα τα οποία γίνονται 
ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και 
οικονομικής τους κατάστασης (όπως τα 
άτομα με υπερβολικά χρέη) και 
χρειάζονται συνεπώς ειδική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 19
Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την 
ενιαία αντιμετώπισή τους και έχει 
ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του 
προβλήματος της τρωτότητας βάσει της 
κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη
νομοθεσία όσο και από τις υφιστάμενες 
πολιτικές·

1. επισημαίνει ότι λόγω της πολυμορφίας
των καταστάσεων τρωτότητας διαφαίνεται 
δύσκολη η επίτευξη μίας ενιαίας 
περιεκτικής νομικής πράξης και συνεπώς 
η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
τρωτότητας των καταναλωτών ως 
οριζόντιο καθήκον βάσει της κατά 
περίπτωση εξέτασης·

Or. de

Τροπολογία 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την 
ενιαία αντιμετώπισή τους και έχει 
ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του 
προβλήματος της τρωτότητας βάσει της 
κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη 
νομοθεσία όσο και από τις υφιστάμενες 
πολιτικές·

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των 
καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την 
ενιαία αντιμετώπισή τους και έχει 
ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του 
προβλήματος της τρωτότητας βάσει της 
κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη 
νομοθεσία όσο και από τις υφιστάμενες 
πολιτικές· στο πλαίσιο αυτό, η μελλοντική 
πολιτική και νομοθεσία για τους 
καταναλωτές θα πρέπει να παρέχει 
γενικές λύσεις οι οποίες θα βασίζονται 
απόλυτα στις διάφορες ανάγκες και 
ικανότητες των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 21
Κωσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι είναι υποχρέωση των 
κρατών μελών να λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα και να εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικές εγγυήσεις για την 
προστασία των ευπαθών καταναλωτών·

Or. el

Τροπολογία 22
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών 
πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσματική 
προστασία του καταναλωτή και την 
πρόληψη της τρωτότητας, ανεξάρτητα 
από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί·

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών 
πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των 
δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας την 
αποτελεσματική προστασία και 
ενδυνάμωση των δικαιωμάτων αυτών, 
καθώς και στην παροχή όλων των 
απαραίτητων μέσων στους καταναλωτές 
ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και να 
προβαίνουν σε θετική δράση, ανεξάρτητα 
από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών
πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσματική 
προστασία του καταναλωτή και την 
πρόληψη της τρωτότητας, ανεξάρτητα 
από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί·

2. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
εστιάζει στην αποτελεσματική προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων 
των ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 24
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών 
πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσματική 
προστασία του καταναλωτή και την 
πρόληψη της τρωτότητας, ανεξάρτητα από 
το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί·

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών 
πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσματική 
προστασία του καταναλωτή και την 
πρόληψη της τρωτότητας, ανεξάρτητα από 
το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί· θεωρεί 
ότι η έννοια του «μέσου καταναλωτή» δεν 
διαθέτει την ευελιξία που χρειάζεται ώστε 
να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και ενίοτε δεν 
ανταποκρίνεται σε πραγματικές 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 25
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα 2. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
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δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών
πρέπει να εστιάζει στην αποτελεσματική 
προστασία του καταναλωτή και την 
πρόληψη της τρωτότητας, ανεξάρτητα 
από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί·

εστιάζει στην αποτελεσματική προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των 
καταναλωτών και να συμπληρώνει αυτή 
τη στοιχειώδη προστασία με πολιτικές 
που διασφαλίζουν την παροχή επαρκούς 
υποστήριξης προς τους ευάλωτους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 26
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. τονίζει ότι η στρατηγική για την 
αντιμετώπιση της τρωτότητας των 
καταναλωτών πρέπει να είναι αναλογική, 
ώστε να μην περιορίζει τις ατομικές 
ελευθερίες και τις επιλογές των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 27
Κωσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει την ανάγκη για την 
υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που να 
απευθύνονται κυρίως στους ευάλωτους 
καταναλωτές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
τελευταίου ευρωβαρομέτρου το ποσοστό 
των καταναλωτών που αισθάνονται 
ενημερωμένοι και προστατευμένοι είναι 
κάτω από 50%, ενώ ειδικά οι ευάλωτες 
ομάδες δυσκολεύονται να κατανοήσουν 
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τις επιλογές που τους προσφέρονται, δεν 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, 
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
και εμφανίζουν απροθυμία να αναλάβουν 
δράση όταν προκύπτουν προβλήματα·

Or. el

Τροπολογία 28
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς 
και εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση 
ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή 
τους, και την καταπολέμηση, με ειδικά 
μέτρα προστασίας, της τρωτότητας, όταν 
αυτή προκύπτει·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 29
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και 
εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση 
ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή 
τους, και την καταπολέμηση, με ειδικά 

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και
εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση 
ομάδες ή άτομα και να καταπολεμούν, με 
ειδικά μέτρα προστασίας, την τρωτότητα, 
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μέτρα προστασίας, της τρωτότητας, όταν 
αυτή προκύπτει·

όταν αυτή προκύπτει·

Or. en

Τροπολογία 30
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και 
εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση 
ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή 
τους, και την καταπολέμηση, με ειδικά 
μέτρα προστασίας, της τρωτότητας, όταν 
αυτή προκύπτει·

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και 
εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές και 
συνθήκες που ενδέχεται να θέτουν σε 
ευάλωτη θέση ομάδες ή άτομα, με σκοπό 
την αποφυγή τους, και την καταπολέμηση, 
με ειδικά μέτρα προστασίας, της 
τρωτότητας, όταν αυτή προκύπτει·

Or. el

Τροπολογία 31
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς 
και εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση
ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή 
τους, και την καταπολέμηση, με ειδικά 
μέτρα προστασίας, της τρωτότητας, όταν 
αυτή προκύπτει·

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν 
καταστάσεις κατά τις οποίες ορισμένες
ομάδες ή άτομα είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα, 
αναλύοντας παραδείγματος χάρη τις 
αγωγές των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και 
εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση 
ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή 
τους, και την καταπολέμηση, με ειδικά 
μέτρα προστασίας, της τρωτότητας, όταν 
αυτή προκύπτει·

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει
τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και 
εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές και 
καταναλωτικές συμπεριφορές που 
ενδέχεται να θέτουν σε ευάλωτη θέση 
ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή 
τους, και την καταπολέμηση, με τη 
μεταρρύθμιση της προστασίας των 
καταναλωτών, της τρωτότητας, όταν αυτή 
προκύπτει, ώστε να παρέχεται προστασία 
σε όλους τους καταναλωτές, 
ανεξαρτήτως της ικανότητας και της 
φάσης στην οποία βρίσκονται στη ζωή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται διαφορές μεταξύ των 
προϊόντων της ίδιας μάρκας στα κράτη 
μέλη· ως εκ τούτου, οι καταναλωτές 
ορισμένων χωρών τυγχάνουν μικρότερης 
προστασίας·

Or. lv

Τροπολογία 34
Philippe Juvin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη την πολυμορφία και την 
πολυπλοκότητα όλων των συναφών 
καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 35
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή το άρθρο 174 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά τις νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές, οι ευάλωτοι 
καταναλωτές των οποίων αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες ως προς την 
πρόσβασή τους σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, σε χώρους εργασίας, στο 
σύστημα υγείας και στο εκπαιδευτικό 
σύστημα σε σχέση με τους πολίτες που 
ζουν σε αστικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 36
Robert Rochefort
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. συνιστά στα κράτη μέλη να 
υπογράψουν και να επικυρώσουν τη 
Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 
2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των 
ενηλίκων· 

Or. fr

Τροπολογία 37
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να εξετάσουν την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων των ευάλωτων 
καταναλωτών ως βασική προτεραιότητα 
στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης 
της πρότασης κανονισμού σχετικά με ένα 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-
2020, καθώς και στο πλαίσιο της 
προσεχούς δημοσίευσης του 
θεματολογίου του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 38
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη διάσταση της 
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τρωτότητας των καταναλωτών στις 
εργασίες του πίνακα αποτελεσμάτων για 
τους καταναλωτές, αναλύοντας 
παραδείγματος χάρη τα δεδομένα κατά 
ηλικιακές ομάδες, μορφωτικό επίπεδο ή 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, ώστε 
να υπάρχει σαφέστερη επισκόπηση των 
αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 39
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές 
στην εσωτερική αγορά δεν εστιάζει 
αρκετά στο πρόβλημα της τρωτότητας, 
καθώς περιορίζεται στο οικονομικό 
συμφέρον των καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
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εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 
περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον
των καταναλωτών·

εσωτερική αγορά εστιάζει στο πρόβλημα 
της τρωτότητας από την άποψη του 
οικονομικού συμφέροντος των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 41
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 
περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον 
των καταναλωτών·

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά παρουσιάζει για πρώτη 
φορά το ζήτημα της τρωτότητας των 
καταναλωτών εστιάζοντας στην 
«κατάχρηση επιρροής» που θα μπορούσε 
να ασκηθεί σε καταναλωτές οι οποίοι δεν 
έχουν διαμορφώσει πλήρως τη βούλησή 
τους· εντούτοις, η οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές προστατεύει μόνο 
τα οικονομικά συμφέροντα των 
καταναλωτών· 

Or. en

Τροπολογία 42
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
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αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 
περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον 
των καταναλωτών·

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 
περιορίζεται πρωτίστως στο οικονομικό 
συμφέρον των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 
περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον 
των καταναλωτών·

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά περιορίζεται στο 
οικονομικό συμφέρον των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην 
εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο 
πρόβλημα της τρωτότητας, καθώς 
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περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον 
των καταναλωτών·

περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον 
των καταναλωτών, και θεωρεί επίσης ότι 
η χρήση του όρου «μέσος καταναλωτής» 
παρέχει συχνά μη ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας στους ευάλωτους 
καταναλωτές σε περιπτώσεις όπου η 
οικονομική δραστηριότητα απευθύνεται 
σε ευρεία ομάδα καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 45
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι είναι αδύνατη η 
δημιουργία ενός πλήρους, ειδικού 
νομοθετικού μέσου για την προστασία 
των ευάλωτων καταναλωτών· εμμένει 
στο γεγονός ότι η προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση κατά 
την εκπόνηση της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 46
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι 
η πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία 
των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 

διαγράφεται



AM\896036EL.doc 25/79 PE485.837v02-00

EL

ευάλωτοι και δεν περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας 
μνείας στην αιτιολογική σκέψη 34·

Or. en

Τροπολογία 47
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι 
η πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία 
των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι και δεν περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας 
μνείας στην αιτιολογική σκέψη 34·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι η 
πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία 
των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι και δεν περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας 
μνείας στην αιτιολογική σκέψη 34·

5. επισημαίνει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των
καταναλωτών, που είναι η πιο πρόσφατη 
πράξη για την προστασία των 
καταναλωτών, ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση 
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ενημέρωσης και επιβάλλοντας να 
παρέχεται η ενημέρωση με σαφή και 
εύληπτο τρόπο· σημειώνει ωστόσο ότι η 
οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένους 
ευαίσθητους τομείς όπως ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας ή ο τομέας 
των μεταφορών που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι και η εν λόγω τρωτότητα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέσα· 

Or. en

Τροπολογία 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι η 
πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία
των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι και δεν περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας 
μνείας στην αιτιολογική σκέψη 34·

5. λαμβάνει υπό σημείωση την οδηγία 
2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, που είναι η πιο πρόσφατη 
πράξη για την προστασία·

Or. en

Τροπολογία 50
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι η 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι η 
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πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία 
των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι και δεν περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας 
μνείας στην αιτιολογική σκέψη 34·

πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία 
των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι και δεν περιλαμβάνει ειδική 
ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας 
μνείας στην αιτιολογική σκέψη 34· θεωρεί 
ότι η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας από 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνάδει με το 
πρόβλημα της τρωτότητας των 
καταναλωτών και ότι τα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
λαμβάνουν οι ευάλωτοι καταναλωτές την 
προστασία που χρειάζονται·

Or. en

Τροπολογία 51
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το 
τρέχον νομοθετικό πλαίσιο δεν 
επιτρέπεται να καταργούνται, στα 
διάφορα κράτη μέλη, τα προϊόντα της 
ίδιας μάρκας μεταξύ των οποίων 
υφίστανται ποιοτικές διαφορές και καλεί 
την Επιτροπή να μεριμνήσει για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών·

Or. lv

Τροπολογία 52
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην 
εξασφάλιση της ισχυρότερης θέσης των 
καταναλωτών· μολονότι είναι αξιέπαινη η 
προσπάθεια της Επιτροπής για την 
καλύτερη ενημέρωση του ευρωπαίου 
καταναλωτή όσον αφορά τις επιλογές και
τα δικαιώματά του, και κάθε δράση προς 
αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σε μια 
πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά, 
αυτή η προσέγγιση είναι, σαφώς, 
ανεπαρκής για την προστασία του 
ευάλωτου καταναλωτή, για τον οποίον 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή·

6. εκτιμά ότι η ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των ευάλωτων 
καταναλωτών δεν συνεπάγεται απλώς την 
ανάπτυξη του σώματος νομικών 
κειμένων και την αποτελεσματική 
επιβολή των δικαιωμάτων τους, αλλά και 
την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
λαμβάνουν μόνοι τους τις βέλτιστες 
δυνατές αποφάσεις· υποστηρίζει συνεπώς 
θερμά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εξασφάλιση της 
ισχυρότερης θέσης των καταναλωτών 
μέσω της παροχής εύκολα προσβάσιμης
και εύληπτης πληροφόρησης και μέσω 
της επιμόρφωσης των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 53
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση 
της ισχυρότερης θέσης των καταναλωτών· 
μολονότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της 
Επιτροπής για την καλύτερη ενημέρωση 
του ευρωπαίου καταναλωτή όσον αφορά 
τις επιλογές και τα δικαιώματά του, και 
κάθε δράση προς αυτήν την κατεύθυνση 
συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική 
εσωτερική αγορά, αυτή η προσέγγιση 
είναι, σαφώς, ανεπαρκής για την 
προστασία του ευάλωτου καταναλωτή, για 
τον οποίον απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή·

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση 
της ισχυρότερης θέσης των καταναλωτών· 
μολονότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της 
Επιτροπής για την καλύτερη ενημέρωση 
του ευρωπαίου καταναλωτή όσον αφορά 
τις επιλογές και τα δικαιώματά του, και 
κάθε δράση προς αυτήν την κατεύθυνση 
συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική 
εσωτερική αγορά, αυτή η προσέγγιση 
είναι, σαφώς, ανεπαρκής για την 
προστασία του ευάλωτου καταναλωτή, για 
τον οποίον απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
και ειδική νομοθετική ρύθμιση·

Or. el
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Τροπολογία 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση 
της ισχυρότερης θέσης των καταναλωτών· 
μολονότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της 
Επιτροπής για την καλύτερη ενημέρωση 
του ευρωπαίου καταναλωτή όσον αφορά 
τις επιλογές και τα δικαιώματά του, και 
κάθε δράση προς αυτήν την κατεύθυνση 
συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική 
εσωτερική αγορά, αυτή η προσέγγιση 
είναι, σαφώς, ανεπαρκής για την 
προστασία του ευάλωτου καταναλωτή, για 
τον οποίον απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή·

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση 
της ισχυρότερης θέσης των καταναλωτών· 
μολονότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της 
Επιτροπής για την καλύτερη ενημέρωση 
του ευρωπαίου καταναλωτή όσον αφορά 
τις επιλογές και τα δικαιώματά του, και 
κάθε δράση προς αυτήν την κατεύθυνση 
συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική 
εσωτερική αγορά, αυτή η προσέγγιση 
είναι, σαφώς, ανεπαρκής για την 
προστασία του καταναλωτή γενικά και 
του ευάλωτου καταναλωτή ειδικότερα, για 
τον οποίον απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, 
ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια πολιτική 
καταναλωτών για όλους τους ευρωπαίους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην
εξασφάλιση της ισχυρότερης θέσης των 
καταναλωτών· μολονότι είναι αξιέπαινη η
προσπάθεια της Επιτροπής για την 
καλύτερη ενημέρωση του ευρωπαίου 
καταναλωτή όσον αφορά τις επιλογές και 
τα δικαιώματά του, και κάθε δράση προς 

6. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
εξασφάλιση της ισχυρότερης θέσης των 
καταναλωτών· υποστηρίζει την
προσπάθεια της Επιτροπής για την 
καλύτερη ενημέρωση του ευρωπαίου 
καταναλωτή όσον αφορά τις επιλογές και 
τα δικαιώματά του, καθώς κάθε δράση 
προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σε 
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αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σε μια 
πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά,
αυτή η προσέγγιση είναι, σαφώς,
ανεπαρκής για την προστασία του 
ευάλωτου καταναλωτή, για τον οποίον 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή·

μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη 
εσωτερική αγορά· ανησυχεί μήπως αυτή η 
προσέγγιση είναι ανεπαρκής για την 
προστασία του ευάλωτου καταναλωτή· 

Or. en

Τροπολογία 56
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην
εξασφάλιση της ισχυρότερης θέσης των 
καταναλωτών· μολονότι είναι αξιέπαινη η
προσπάθεια της Επιτροπής για την 
καλύτερη ενημέρωση του ευρωπαίου 
καταναλωτή όσον αφορά τις επιλογές και 
τα δικαιώματά του, και κάθε δράση προς 
αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σε μια 
πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά,
αυτή η προσέγγιση είναι, σαφώς,
ανεπαρκής για την προστασία του
ευάλωτου καταναλωτή, για τον οποίον 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή·

6. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
εξασφάλιση της ισχυρότερης θέσης των 
καταναλωτών· υποστηρίζει την
προσπάθεια της Επιτροπής για την 
καλύτερη ενημέρωση του ευρωπαίου 
καταναλωτή όσον αφορά τις επιλογές και 
τα δικαιώματά του, καθώς κάθε δράση 
προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σε 
μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη 
εσωτερική αγορά· ανησυχεί μήπως αυτή η 
προσέγγιση είναι ανεπαρκής για την 
προστασία του ευάλωτου καταναλωτή, 
δεδομένου ότι η τρωτότητά του πηγάζει 
από τη δυσκολία του να προσπελάσει ή να 
αξιολογήσει τις πληροφορίες που του 
παρέχονται· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την πρόσβαση των 
ευάλωτων καταναλωτών στα ίδια αγαθά 
και υπηρεσίες και την καταπολέμηση της 
παραπλάνησής τους·

Or. en

Τροπολογία 57
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
ή λόγω της άγνοιάς του για τα υπάρχοντα 
συστήματα υποβολής καταγγελιών και 
αποζημίωσης, ειδικά στην περίπτωση της 
διασυνοριακής κατανάλωσης και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει και από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
ή λόγω της άγνοιάς τους για τα υπάρχοντα 
συστήματα υποβολής καταγγελιών και 
αποζημίωσης, ειδικά στην περίπτωση της 
διασυνοριακής κατανάλωσης και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου κύρια όμως στις 
περιπτώσεις οικονομικά ευάλωτων 
καταναλωτών προκύπτει λόγω του 
υψηλού κόστους εξασφάλισης αναγκαίων 
αγαθών και υπηρεσιών·

Or. el

Τροπολογία 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
ή λόγω της άγνοιάς του για τα υπάρχοντα 
συστήματα υποβολής καταγγελιών και 
αποζημίωσης, ειδικά στην περίπτωση της 
διασυνοριακής κατανάλωσης και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
ή λόγω της άγνοιάς τους για τα υπάρχοντα 
συστήματα υποβολής καταγγελιών και 
αποζημίωσης, και ότι οι εν λόγω φραγμοί 
αυξάνονται στην περίπτωση της 
διασυνοριακής κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού
ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. en
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Τροπολογία 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
ή λόγω της άγνοιάς του για τα υπάρχοντα 
συστήματα υποβολής καταγγελιών και 
αποζημίωσης, ειδικά στην περίπτωση της 
διασυνοριακής κατανάλωσης και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη πρόσβασης ή την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών, ή λόγω της άγνοιάς τους για 
τα υπάρχοντα συστήματα υποβολής 
καταγγελιών και αποζημίωσης, ειδικά στην 
περίπτωση της διασυνοριακής 
κατανάλωσης, των πωλήσεων κατ’ οίκον
και του ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 60
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
ή λόγω της άγνοιάς του για τα υπάρχοντα 
συστήματα υποβολής καταγγελιών και 
αποζημίωσης, ειδικά στην περίπτωση της 
διασυνοριακής κατανάλωσης και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών, 
τη δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένα 
έγγραφα ή λόγω της άγνοιάς τους για τα 
υπάρχοντα συστήματα υποβολής 
καταγγελιών και αποζημίωσης, ειδικά στην 
περίπτωση της διασυνοριακής 
κατανάλωσης και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου·

Or. hu
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Τροπολογία 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose
</RepeatBlock-By>
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την
έλλειψη αυτοπεποίθησης και την ελλιπή 
κατανόηση των προσλαμβανόμενων 
πληροφοριών ή των διαθέσιμων 
επιλογών, ή λόγω της άγνοιάς του για τα 
υπάρχοντα συστήματα υποβολής 
καταγγελιών και αποζημίωσης, ειδικά στην 
περίπτωση της διασυνοριακής 
κατανάλωσης και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου·

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών 
καταναλωτών προκύπτει από το γεγονός 
ότι οι πληροφορίες και οι εναλλακτικές 
επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, και από το 
ότι τα προσφερόμενα συστήματα 
υποβολής καταγγελιών και αποζημίωσης 
είναι κακοσχεδιασμένα, ειδικά στην 
περίπτωση της διασυνοριακής 
κατανάλωσης και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου·

Or. sv

Τροπολογία 62
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν και να αναπτύξουν 
περαιτέρω τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες 
(όπως το Dolceta, το Δίκτυο ΕΚΚ κτλ.) 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια 
μεταξύ των τελευταίων για τη βελτίωση 
της ενημέρωσης και της επιμόρφωσης 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 63
Rolandas Paksas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί επιτακτικά από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή και να επενδύσουν 
περισσότερο στην ενημέρωση των 
καταναλωτών και στις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, διασφαλίζοντας τη 
συνοχή μεταξύ του μηνύματος και της 
στοχευόμενης ομάδας καταναλωτών· 

Or. lt

Τροπολογία 64
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το 
πιο αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· 
όταν στις εν λόγω συμβάσεις ο 
καταναλωτής βρίσκεται σε ευάλωτη 
θέση, οι προμηθευτές οφείλουν να 
συμβάλλουν στην προστασία του, ενώ οι 
αρχές και οι διοικήσεις πρέπει να 
προβλέψουν σχετικά κίνητρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 65
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το 
πιο αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· 
όταν στις εν λόγω συμβάσεις ο 
καταναλωτής βρίσκεται σε ευάλωτη 
θέση, οι προμηθευτές οφείλουν να
συμβάλλουν στην προστασία του, ενώ οι
αρχές και οι διοικήσεις πρέπει να 
προβλέψουν σχετικά κίνητρα·

8. καλεί τις επιχειρήσεις να προωθήσουν 
και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες 
αυτορρύθμισης για την ενίσχυση της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
ευάλωτων καταναλωτών και για τη 
διασφάλιση της καλύτερης ενημέρωσης 
και κατανόησης σχετικά με αυτά· καλεί 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές να προβλέψουν 
σχετικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν 
στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής 
βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, οι 
προμηθευτές οφείλουν να συμβάλλουν 
στην προστασία του, ενώ οι αρχές και οι 
διοικήσεις πρέπει να προβλέψουν σχετικά 
κίνητρα·

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν 
στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής 
βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, οι 
προμηθευτές οφείλουν να συμβάλλουν 
στην προστασία του καταναλωτή, ενώ οι 
αρχές και οι διοικήσεις πρέπει να 
προβλέψουν σχετικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 67
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
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σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν 
στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής 
βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, οι 
προμηθευτές οφείλουν να συμβάλλουν 
στην προστασία του, ενώ οι αρχές και οι 
διοικήσεις πρέπει να προβλέψουν σχετικά 
κίνητρα·

σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· στην 
ιδιαίτερη περίπτωση των ατόμων που 
τίθενται υπό καθεστώς νομικής 
προστασίας, συνιστά οι προμηθευτές να 
συμβάλλουν στην προστασία τους, ενώ οι 
αρχές και οι διοικήσεις να προβλέπουν
σχετικά κίνητρα·

Or. fr

Τροπολογία 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν 
στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής 
βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, οι 
προμηθευτές οφείλουν να συμβάλλουν 
στην προστασία του, ενώ οι αρχές και οι 
διοικήσεις πρέπει να προβλέψουν σχετικά 
κίνητρα·

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν 
στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής 
βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, οι 

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές 
σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν 
στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής 
βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, ο νομοθέτης 
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προμηθευτές οφείλουν να συμβάλλουν 
στην προστασία του, ενώ οι αρχές και οι 
διοικήσεις πρέπει να προβλέψουν σχετικά 
κίνητρα·

οφείλει να παρέχει την απαραίτητη 
νομική προστασία των καταναλωτών, ενώ 
οι αρχές και οι διοικήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
καταναλωτών· θεωρείται ορθή 
επιχειρηματική πρακτική να εφαρμόζουν 
οι εταιρείες συστήματα που συμβάλλουν 
στην ικανότητα όλων των καταναλωτών 
να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν μια 
συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 70
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση 
ενημέρωσης και επιβάλλοντας να 
παρέχεται η ενημέρωση με σαφή και 
εύληπτο τρόπο· διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ 
αυτά, οι ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται 
να μην μπορούν να διαβάσουν ή να 
αφομοιώσουν τις πληροφορίες που τους 
παρέχονται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ' όλ' αυτά, οι ευάλωτοι 
καταναλωτές ενδέχεται να μην μπορούν να 
διαβάσουν ή να αφομοιώσουν τις 
πληροφορίες που τους παρέχονται·

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ' όλ' αυτά, οι ευάλωτοι 
καταναλωτές ενδέχεται να μην μπορούν να 
διαβάσουν ή να αφομοιώσουν ή να 
κατανοήσουν επαρκώς τις υποχρεώσεις 
τους ή τις πληροφορίες που τους 
παρέχονται·

Or. el

Τροπολογία 72
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι 
ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να μην
μπορούν να διαβάσουν ή να αφομοιώσουν 
τις πληροφορίες που τους παρέχονται·

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι οι καταναλωτές που δεν
μπορούν να διαβάσουν γίνονται ευάλωτοι 
στην περίπτωση που δεν τους 
προσφέρονται οι πληροφορίες σε 
εναλλακτική μορφή ή δεν τους δίνεται με 
άλλο τρόπο πραγματική δυνατότητα να 
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αφομοιώσουν τις πληροφορίες που τους 
παρέχονται·

Or. sv

Τροπολογία 73
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι 
ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να μην 
μπορούν να διαβάσουν ή να αφομοιώσουν 
τις πληροφορίες που τους παρέχονται·

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο 
και να μεταδίδεται ανεμπόδιστα· 
διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι 
ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να μην 
μπορούν να διαβάσουν ή να αφομοιώσουν 
τις πληροφορίες που τους παρέχονται·

Or. hu

Τροπολογία 74
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
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δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι 
ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να μην 
μπορούν να διαβάσουν ή να αφομοιώσουν 
τις πληροφορίες που τους παρέχονται·

δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 75
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι 
ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να μην 
μπορούν να διαβάσουν ή να αφομοιώσουν
τις πληροφορίες που τους παρέχονται·

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ενισχύει τις απαιτήσεις 
προσυμβατικής και συμβατικής 
ενημέρωσης, προβλέποντας ενισχυμένο 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν έχει 
τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης 
και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· 
διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι 
ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να μην 
μπορούν να προσπελάσουν ή να 
κατανοήσουν τις πληροφορίες που τους 
παρέχονται·

Or. en

Τροπολογία 76
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
από ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
από ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η κανονιστική 
ρύθμιση για τα πρότυπα και τους όρους 
ασφάλειας ορισμένων προϊόντων λαμβάνει 
αποτελεσματικά υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης επαρκούς προστασίας των 
ευάλωτων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·
σημειώνει ότι η προβλεπόμενη χρήση δεν 
αντιμετωπίζει συχνά τους ειδικούς 
κινδύνους με τους οποίους ενδέχεται να 
έρχονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές σε
καταστάσεις τρωτότητας· ζητεί η 
μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων να 
εστιάσει στις ανωτέρω ανησυχίες·

Or. en

Τροπολογία 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
από ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επικεντρώνεται η κανονιστική 
ρύθμιση για τα πρότυπα και τους όρους 
ασφάλειας ορισμένων προϊόντων στις
απαιτήσεις ποιότητας και τα μέτρα 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ευάλωτους καταναλωτές, και ιδίως οι 
ρυθμίζεις που σχετίζονται με την 
πρόσβαση υπό ασφαλείς συνθήκες των 
ατόμων με περιορισμένη όραση στα 
προϊόντα κοινής χρήσης χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η υγεία τους, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

Or. hu

Τροπολογία 81
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, στο μέτρο του εφικτού, και να 
ενισχυθούν οι απαιτήσεις ποιότητας και τα 
μέτρα προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 82
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση 
για τα πρότυπα και τους όρους ασφάλειας 
ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
από ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την 
προβλεπόμενη όσο και την προβλέψιμη 
χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας και τα μέτρα προστασίας·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επικεντρώνεται η κανονιστική 
ρύθμιση για τα πρότυπα και τους όρους 
ασφάλειας ορισμένων προϊόντων στις
απαιτήσεις ποιότητας και τα μέτρα 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την εναρμόνιση των 
επισημάνσεων που προορίζονται για τους 
πολίτες με αναπηρία, και να προαγάγουν 
την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των 
επιχειρήσεων σε προσιτή μορφή για τους
εν λόγω πολίτες·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την εναρμόνιση των 
επισημάνσεων που προορίζονται για τους 
πολίτες με αναπηρία, και να προαγάγουν 
την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των 
επιχειρήσεων σε προσιτή μορφή για όλους 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 84
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την εναρμόνιση των 
επισημάνσεων που προορίζονται για τους 
πολίτες με αναπηρία, και να προαγάγουν 
την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των 
επιχειρήσεων σε προσιτή μορφή για τους 
εν λόγω πολίτες·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την εναρμόνιση των 
επισημάνσεων που προορίζονται για τους 
πολίτες με αναπηρία, να θέσουν στη 
διάθεση των επιχειρήσεων ορθές 
πρακτικές και να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να τις εφαρμόσουν, να 
προαγάγουν την παροχή ενημέρωσης και 
υπηρεσιών εκ μέρους των επιχειρήσεων σε 
προσιτή μορφή για τους εν λόγω πολίτες, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρήση των 
πόρων που προέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. hu

Τροπολογία 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την εναρμόνιση των 
επισημάνσεων που προορίζονται για τους 
πολίτες με αναπηρία, και να προαγάγουν 
την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των 
επιχειρήσεων σε προσιτή μορφή για τους 
εν λόγω πολίτες·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την προσβασιμότητα των 
επισημάνσεων που προορίζονται για τους 
πολίτες με αναπηρία, μέσω τυποποίησης, 
μεταξύ άλλων, και να προαγάγουν την 
παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των 
επιχειρήσεων σε προσιτή μορφή για τους 
εν λόγω πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 86
María Irigoyen Pérez
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υπογράψουν και να επικυρώσουν τη 
Σύμβαση της 13ης Ιανουαρίου 2000 
σχετικά με τη διεθνή προστασία των 
ενηλίκων που εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις διεθνούς χαρακτήρα για την 
παροχή προστασίας σε ενηλίκους οι 
οποίοι, λόγω αλλοίωσης ή ανεπάρκειας 
των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν 
είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα 
συμφέροντά τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Κωσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α . ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να 
παράσχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για 
την καθιέρωση ενός εθελοντικού 
συστήματος ετικετοθεσίας στις 
συσκευασίες των βιομηχανικών 
προϊόντων σε γραφή Braille, (το οποίο πχ 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος του 
προϊόντος και την ημερομηνία λήξης) 
έτσι ώστε να διευκολύνονται οι 
καταναλωτές με προβλήματα όρασης·

Or. el

Τροπολογία 88
Robert Rochefort
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπό το ίδιο πνεύμα, ζητεί από τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ευνοήσουν την έρευνα και 
ανάπτυξη αγαθών, υπηρεσιών, 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
σχεδιασμού κατάλληλου ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από όλους, στο 
μέτρο του δυνατού, χωρίς να απαιτούν 
προσαρμογή ή ειδικό σχεδιασμό·

Or. fr

Τροπολογία 89
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή 
φόρα έχει αναγνωριστεί η ανάγκη 
προστασίας του καταναλωτή μέσω της 
ενημέρωσης και της ρύθμισης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των οποίων 
ο περίπλοκος χαρακτήρας συντελεί, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, στην ευάλωτη 
θέση κάθε καταναλωτή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στην ευάλωτη θέση κάθε 
καταναλωτή·

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στην ευάλωτη θέση κάθε 
καταναλωτή· ζητεί να υπάρξει ομοιογενής 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές στο 
σύνολο των κρατών μελών, προκειμένου 
να περιοριστούν οι εκτελεστικές 
αποκλίσεις που μπορούν να γίνουν αιτία 
αβεβαιότητας και ρυθμιστικού αρμπιτράζ 
για τους καταναλωτές· προτείνει δε να 
χρησιμοποιηθούν τα τεχνικά πρότυπα, 
όπως καθορίζονται από την ΕΑΚΑΑ, ως 
κατάλληλο μέσο επίτευξης της 
προαναφερθείσας ομοιογένειας, επιλογή 
που συνάδει με την έννοια ενός ενιαίου 
συνόλου διαδικασιών για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στην ευάλωτη θέση κάθε 
καταναλωτή·

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί στην πιθανή 
αντιμετώπιση ιδιαίτερων δυσκολιών από 
τους ευάλωτους καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 92
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στην ευάλωτη θέση κάθε 
καταναλωτή·

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών· επισημαίνει ωστόσο ότι μπορούν 
να γίνουν περισσότερα από τους τομείς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την 
παροχή ξεκάθαρων και απλών 
διευκρινίσεων σχετικά με τη φύση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που 
παρέχουν και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να αναπτύξουν αποτελεσματικά 
προγράμματα παροχής 
χρηματοοικονομικών γνώσεων·

Or. en

Τροπολογία 93
Κωσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στην ευάλωτη θέση κάθε 
καταναλωτή·

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα 
έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και 
της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων ο περίπλοκος 
χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, στην ευάλωτη θέση κάθε 
καταναλωτή, με αποτέλεσμα πολλές φορές 
την παραπλάνηση και την υπερχρέωση 
του·

Or. el
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Τροπολογία 94
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί την καλύτερη στοχοθέτηση και 
διάδοση της πληροφόρησης από όλους 
τους διαύλους, όχι μόνο τους επίσημους, 
αλλά και από τις οργανώσεις 
καταναλωτών, τα περιφερειακά, 
δημοτικά και τοπικά γραφεία, τα οποία 
βρίσκονται πιο κοντά στους καταναλωτές 
με μειωμένη κινητικότητα, είναι 
ευδιάκριτα και πιο εύκολα προσβάσιμα·

Or. fr

Τροπολογία 95
Κωσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η αγορά των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων (δάνεια και πιστωτικές 
κάρτες) υπολειτουργεί για τους 
καταναλωτές καθώς σύμφωνα με την 
πλέον πρόσφατη έρευνα σάρωσης της 
Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι στο 70% 
των δικτυακών τόπων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων σημειώθηκαν βασικές 
παρατυπίες σχετικά με τη διαφήμιση, τις 
απαιτούμενες βασικές πληροφορίες για 

την προσφορά ενώ το κόστος 
παρουσιάζονταν με παραπλανητικό 
τρόπο· τονίζει ότι τέτοιου είδους 
πρακτικές καθώς και η πολυπλοκότητα 
και η δυσκολία κατανόησης των εν λόγω 
προϊόντων οδηγούν τους καταναλωτές 
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πολλές φορές στην υπερχρέωση· 
επισημαίνει ότι η Οδηγία σχετικά με την 
καταναλωτική πίστη, που μεταφέρθηκε 
πρόσφατα στη νομοθεσία των κρατών 
μελών, αποσκοπεί στο να διευκολύνει 
τους καταναλωτές στην κατανόηση και 
τη σύγκριση των πιστωτικών προσφορών 
και όχι στην παραπλάνηση και την 
υπερχρέωση·

Or. el

Τροπολογία 96
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των
ανηλίκων στη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 97
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 13. υπογραμμίζει ότι τα παιδιά και οι νέοι, 
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διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας, είναι περισσότερο 
ευαίσθητοι στη διαφήμιση των τροφών 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες 
αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων για τον 
περιορισμό της έκθεσης των παιδιών και 
των νέων στη διαφήμιση τροφών (όπως 
οι πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν 
στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατροφή, 
τη σωματική άσκηση και την υγεία) και 
καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
καταβάλλουν προσπάθειες για τη
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
παιδιών και των νέων σχετικά με τη
σημασία της ισορροπημένης διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 98
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

13. προτρέπει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την προστασία ειδικά των 
παιδιών ως ευάλωτων καταναλωτών στις 
βασικές τις προτεραιότητες 
απαγορεύοντας την τηλεοπτική και άμεση 
διαφήμιση επιβλαβών προϊόντων που 
στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 
ετών· εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 



AM\896036EL.doc 53/79 PE485.837v02-00

EL

διατροφής·

Or. el

Τροπολογία 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων και των ατόμων που τους 
φροντίζουν στη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής· εν προκειμένω 
θα πρέπει να αναλυθεί σε βάθος κατά 
πόσον απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες 
σχετικά με τα διαφημιστικά μηνύματα 
που απευθύνονται σε παιδιά και νέους·

Or. en

Τροπολογία 100
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση και οι προνομιακές προσφορές 
των τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη απευθύνονται
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νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

στα παιδιά και τους νέους της Ευρώπης, 
οι οποίοι υποφέρουν ολοένα και 
περισσότερο από παχυσαρκία· για το λόγο 
αυτό υποστηρίζει τη θέσπιση εποπτικών 
μέτρων και την επιβολή περιορισμών 
στην οπτικοακουστική και ψηφιακή 
προώθηση των εν λόγων προϊόντων στα 
παιδιά και τους νέους, ανεξαρτήτως του 
μέσου που χρησιμοποιείται (τηλεόραση, 
διαδίκτυο, κινηματογράφος, κοινωνικά 
δίκτυα)· εφιστά την προσοχή των φορέων 
που συμμετέχουν στη διαπαιδαγώγηση και 
την ενημέρωση των ανηλίκων στη 
σημασία της ισορροπημένης διατροφής·

Or. fr

Τροπολογία 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

13. καλεί τη βιομηχανία να ενεργεί 
υπεύθυνα κατά τη διαφήμιση των τροφών 
υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη που απευθύνεται στα παιδιά· 
αναγνωρίζει τους υφιστάμενους κώδικες 
δεοντολογίας και τις συναφείς 
πρωτοβουλίες του κλάδου· και εφιστά την 
προσοχή των φορέων να συνεχίσουν να
συμμετέχουν στη διαπαιδαγώγηση και την 
ενημέρωση των ανηλίκων στη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής, καθώς και του 
δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 102
Matteo Salvini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

13. αναγνωρίζει ότι η διαφήμιση των 
τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη που απευθύνεται 
στα παιδιά θα πρέπει να υπόκειται σε 
περιορισμούς· αναγνωρίζει και 
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες του κλάδου 
προς τούτο, όπως το πρόγραμμα «EU 
Pledge»· εφιστά την προσοχή των φορέων 
που συμμετέχουν στη διαπαιδαγώγηση και 
την ενημέρωση των ανηλίκων στη 
σημασία της ισορροπημένης διατροφής, 
καθώς και του δραστήριου και υγιεινού 
τρόπου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 103
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

13. αναγνωρίζει ότι η διαφήμιση των 
τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη που απευθύνεται 
στα παιδιά θα πρέπει να υπόκειται σε 
περιορισμούς και να είναι υπεύθυνη·
παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την προστασία των παιδιών 
στις βασικές προτεραιότητες του 
θεματολογίου του καταναλωτή, με 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιθετικές ή 
παραπλανητικές τηλεοπτικές και 
επιγραμμικές διαφημίσεις που 
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 ετών· καλεί τη βιομηχανία να 
τηρεί και να εφαρμόζει πλήρως τους 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας και 
τις συναφείς πρωτοβουλίες· και 
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παροτρύνει όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να συνεχίσουν να προβαίνουν σε
διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση των 
ανηλίκων σχετικά με τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής, καθώς και του 
δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 104
Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

13. αναγνωρίζει ότι η διαφήμιση των 
τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη που απευθύνεται 
στα παιδιά θα πρέπει να υπόκειται σε 
περιορισμούς· αναγνωρίζει και 
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες του κλάδου 
προς τούτο, όπως το πρόγραμμα «EU 
Pledge»· και εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής, καθώς και του δραστήριου και 
υγιεινού τρόπου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 105
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 

13. εφιστά την προσοχή των φορέων που 
συμμετέχουν στη διαπαιδαγώγηση και την 
ενημέρωση των ανηλίκων στη σημασία της 
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ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής·

ισορροπημένης διατροφής· καλεί τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση 
του γραμματισμού των παιδιών και των 
νέων στα μέσα επικοινωνίας·

Or. de

Τροπολογία 106
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
διαφήμιση των τροφών υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και 
ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους 
νέους, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και 
περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της 
σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των 
φορέων που συμμετέχουν στη 
διαπαιδαγώγηση και την ενημέρωση των 
ανηλίκων στη σημασία της
ισορροπημένης διατροφής·

13. με σκοπό την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας, καλεί τα κράτη μέλη να 
εξηγήσουν στα παιδιά και τους νέους τη 
σημασία μίας ισορροπημένης διατροφής
και ενός υγιεινού τρόπου ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την 
προώθηση του γραμματισμού των 
παιδιών και των νέων στα μέσα 
επικοινωνίας·

Or. de

Τροπολογία 107
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων, εστιάζοντας 
ιδίως στις πλέον ευάλωτες ομάδες 
καταναλωτών, όπως τα παιδιά και οι 
έγκυες γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 108
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με τον αντίκτυπο που έχει στους 
ευάλωτους καταναλωτές η χρήση 
ρουτίνας επιγραμμικών συμπεριφορικών 
διαφημίσεων και η ανάπτυξη 
παρεμβατικών πρακτικών επιγραμμικής 
διαφήμισης, ιδίως μέσω της χρήσης 
κοινωνικών δικτύων· ζητεί για άλλη μία 
φορά από την Επιτροπή να εκπονήσει, 
έως το 2012, λεπτομερή ανάλυση του 
αντίκτυπου της παραπλανητικής και 
επιθετικής διαφήμισης στους ευάλωτους 
καταναλωτές, κυρίως τα παιδιά και τους 
εφήβους·

Or. en

Τροπολογία 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι οι διαφημίσεις 
χρηματοπιστωτικών επενδυτικών 
προϊόντων δεν διευκρινίζουν συχνά όσο 
χρειάζεται τους υποκείμενους κινδύνους 
και υπερτονίζουν τα πιθανά οφέλη, που 
πολλές φορές δεν εκπληρώνονται, και 
εκθέτουν έτσι τους καταναλωτές 
προϊόντων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών σε απώλεια κεφαλαίου· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει 
αυστηρότερα διαφημιστικά πρότυπα για 
τα εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα που απευθύνονται σε ιδιώτες 
επενδυτές οι οποίοι ενδέχεται να μην 
αντιλαμβάνονται στο έπακρο τον 
χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, 
συμπεριλαμβάνοντας μια απαίτηση ρητής 
αναφοράς τυχόν ζημίας που ενδέχεται να 
υποστεί ο επενδυτής·

Or. en

Τροπολογία 110
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι τα παιδιά και οι έφηβοι 
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις επιθετικές 
διαφημίσεις και πρακτικές μάρκετινγκ· 
ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή ανάλυση του αντίκτυπου της 
παραπλανητικής και επιθετικής 
διαφήμισης στους ευάλωτους 
καταναλωτές, κυρίως τα παιδιά και τους 
εφήβους·

Or. en
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Τροπολογία 111
Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο επιγραμμικό μάρκετινγκ 
επιβλαβών ουσιών, όπως το αλκοόλ, που 
απευθύνεται στους νέους· λόγω της φύσης 
και της εμβέλειας των επιγραμμικών 
πρακτικών μάρκετινγκ, π.χ. κοινωνικά 
δίκτυα, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η 
παρακολούθηση του επιγραμμικού 
μάρκετινγκ του αλκοόλ για τα επιμέρους 
κράτη μέλη και η ανάληψη δράσεων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν 
προστιθέμενης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ιδιαιτέρως ότι τα παιδιά και 
οι έφηβοι είναι ευάλωτοι σε διαφημίσεις 
αλκοόλ και καπνού· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να απαγορευτούν οι επιθετικές 
διαφημίσεις και πρακτικές μάρκετινγκ 
για αλκοόλ και προϊόντα καπνού που 
απευθύνονται συγκεκριμένα σε παιδιά και 
εφήβους·

Or. en

Τροπολογία 113
Philippe Juvin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την καλύτερη ενημέρωση 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών 
και τη διαφάνεια των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται ενδεχομένως όταν ο 
καταναλωτής πάσχει από αναπηρία· 
προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, τη 
διαφάνεια των τιμών, την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και την παροχή βοήθειας·

Or. en
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Τροπολογία 115
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της, στην προγραμματισμένη 
αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με 
τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ, την 
κατάσταση των ευάλωτων καταναλωτών 
και να αναθεωρήσει τα επίπεδα, τα 
κριτήρια και τους μηχανισμούς 
αποζημίωσης, υπό τον όρο ότι δεν θα 
ελαττωθούν τα τρέχοντα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη 
τήρησή της έχει ως αποτέλεσμα να 
βρίσκονται συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη 
θέση, κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 

14. σημειώνει ότι, παρά την υφιστάμενη 
νομοθεσία, οι καταναλωτές εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όταν 
ταξιδεύουν· προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
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καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες αίτησης αποζημίωσης και να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 117
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 
της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών και 
να εγκρίνουν έναν ενιαίο χάρτη για τα 
δικαιώματα των επιβατών ο οποίος θα 
ισχύει για τα διάφορα μέσα μεταφοράς 
και θα εναρμονίζει την ποιότητα των 
υπηρεσιών με την πρόσβαση σε αυτές·

Or. hu

Τροπολογία 118
Κωσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή 

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την 
ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή
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της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

της έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται 
συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, 
κυρίως σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα 
που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής 
πάσχει από αναπηρία· σημειώνει ότι θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ισότιμη 
πρόσβαση για τα άτομά με μειωμένη 
κινητικότητα και προβλήματα αναπηρίας 
υπογραμμίζοντας ότι η εξυπηρέτηση 
αυτών των ταξιδιωτών θα πρέπει να 
γίνεται χωρίς φραγμούς· προτρέπει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών και 
την ορθή τήρηση και εφαρμογή της 
υπάρχουσας νομοθεσίας·

Or. el

Τροπολογία 119
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα 
βασικά θύματα του ψηφιακού χάσματος, 
δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. επιμένει πως είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές 
επωφελούνται από το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και να ληφθούν ιδίως υπόψη οι 
ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών 
στο πλαίσιο του συνόλου των μέτρων που 
αποσκοπούν στην ελάττωση του 
ψηφιακού χάσματος·

Or. en

Τροπολογία 120
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα βασικά 
θύματα του ψηφιακού χάσματος, δεν 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα βασικά 
θύματα του ψηφιακού χάσματος, δεν 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα, χωρίς 
αυτό να σημαίνει φυσικά ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μέτρο ή 
τρόπο αντιμετώπισης της φτωχιάς·

Or. el

Τροπολογία 121
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα
βασικά θύματα του ψηφιακού χάσματος, 
δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές σε κατάσταση τρωτότητας, 
τα θύματα συχνά του ψηφιακού χάσματος, 
δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα· καλεί 
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την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να τονώσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών υπερβαίνοντας ταυτόχρονα 
τα εμπόδια στο διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της 
ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής η οποία αποδίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 122
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα βασικά 
θύματα του ψηφιακού χάσματος, δεν 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα βασικά 
θύματα του ψηφιακού χάσματος, δεν 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας» ή το τίμημα της 
αναπηρίας, πληρώνοντας περισσότερο για 
τα ίδια προϊόντα ή ζητώντας αναγκαστικά 
τη βοήθεια τρίτων·

Or. hu

Τροπολογία 123
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα 
βασικά θύματα του ψηφιακού χάσματος,
δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές οι οποίοι για διάφορους 
λόγους δεν έχουν πρόσβαση ή δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο δεν 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, συνεπώς, αποκλείονται από 
ένα σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 124
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα βασικά 
θύματα του ψηφιακού χάσματος, δεν 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ενδέχεται να 
σημαίνει ότι οι καταναλωτές της τρίτης 
ηλικίας, τα βασικά θύματα του ψηφιακού 
χάσματος, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν 
στο έπακρο τα πλεονεκτήματα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. en
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Τροπολογία 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το 
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα 
υποκαταστήματα και τα παραδοσιακά 
μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 
καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα 
βασικά θύματα του ψηφιακού χάσματος, 
δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το 
«τίμημα της φτώχειας», πληρώνοντας 
περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

15. εκφράζει τη λύπη του που η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δεν 
σχεδιάζεται με επίκεντρο τους χρήστες 
της τρίτης ηλικίας. Η εξοικονόμηση 
κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση των 
εν λόγω υπηρεσιών στα υποκαταστήματα 
και τα παραδοσιακά μαγαζιά πρέπει να 
αξιοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί η 
εξυπηρέτηση των καταναλωτών της 
τρίτης ηλικίας. Οι καταναλωτές της τρίτης 
ηλικίας, που χαρακτηρίζονται συχνότερα 
από αναπηρία, θα αποκομίσουν 
εξαιρετικά οφέλη από την καλή σχεδίαση 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Απαιτείται, 
ωστόσο, η συμβολή της κοινωνίας 
γενικότερα και των επιχειρήσεων 
ειδικότερα, ώστε να διευκολυνθούν και να 
εκπαιδευθούν τα άτομα τρίτης ηλικίας 
στην πλήρη αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της ψηφιοποίησης·

Or. sv

Τροπολογία 126
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη χρήση 
τεχνολογιών επικοινωνίας όπως τα 
έξυπνα τηλέφωνα και τα διαδικτυακά 
παιχνίδια· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα προστασίας για την 



AM\896036EL.doc 69/79 PE485.837v02-00

EL

αποφυγή των υπερβολικών χρεώσεων σε 
τέτοιου είδους περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 127
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές,
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους 
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την
ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή 
προμηθευτή και την κατανόηση των 
αρχών τιμολόγησης·

16. υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση των 
βασικών αγορών εφοδιασμού μπορεί να 
ωφελήσει τους καταναλωτές εάν είναι 
καλά ενημερωμένοι και είναι σε θέση να 
προβούν σε σύγκριση των τιμών και 
αλλαγή προμηθευτών· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν 
καλύτερη διαφάνεια εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, 
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους 
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την 
ενημέρωση σχετικά με την πιο
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή 
προμηθευτή και την κατανόηση των αρχών 
τιμολόγησης·

16. υπογραμμίζει ότι, δυστυχώς, η 
ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων του τομέα της 
ενέργειας και του κλάδου των 
επικοινωνιών, συνιστά πρόσθετη δυσκολία 
για τους καταναλωτές γενικά και τους 
ευάλωτους καταναλωτές ειδικότερα όσον 
αφορά την ενημέρωση σχετικά με την 
ενδεδειγμένη χρέωση για τις ανάγκες 
τους, την αλλαγή προμηθευτή και την 
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κατανόηση των αρχών τιμολόγησης· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές γενικά 
και οι ευάλωτοι καταναλωτές ειδικότερα 
έχουν πρόσβαση σε σαφείς, κατανοητές 
και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με 
χρεώσεις, όρους και μέσα προσφυγής και 
μπορούν να αλλάξουν εύκολα 
προμηθευτές·

Or. en

Τροπολογία 129
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, 
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους 
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την 
ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή 
προμηθευτή και την κατανόηση των αρχών 
τιμολόγησης·

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, 
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους 
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την 
ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή 
προμηθευτή και την κατανόηση των αρχών 
τιμολόγησης, ή εφόσον η ελευθέρωση 
όντως επέφερε μείωση των τιμών, ιδίως 
ως αποτέλεσμα του ανεξέλεγκτου 
ανταγωνισμού, επίσης οδήγησε στον 
αβάσταχτο περιορισμό της πρόσβασης, 
ενώ η τελευταία θα έπρεπε να 
διασφαλίζεται για όλους·

Or. hu

Τροπολογία 130
Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές,
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους 
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την
ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή 
προμηθευτή και την κατανόηση των
αρχών τιμολόγησης·

16. επισημαίνει τον αντίκτυπο του 
«ψηφιακού χάσματος» στους 
καταναλωτές στους οποίους δεν 
επιτρέπεται η πρόσβαση στην ευρύτερη 
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που 
είναι διαθέσιμα για τους καταναλωτές
που έχουν τα μέσα και τις ικανότητες να 
έχουν πρόσβαση σε επιγραμμικές 
υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσουν την
εκπόνηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού 
θεματολογίου προς όφελος όλων των 
πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 131
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές,
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους 
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την 
ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή
προμηθευτή και την κατανόηση των 
αρχών τιμολόγησης·

16. υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση των 
βασικών αγορών εφοδιασμού πρέπει να 
συνοδεύεται από μέτρα που επιτρέπουν 
στους ευάλωτους καταναλωτές να 
ενημερώνονται εύκολα σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, να γνωρίζουν πώς να 
αλλάζουν προμηθευτή και να κατανοούν 
τις αρχές τιμολόγησης·

Or. fr

Τροπολογία 132
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, 
η ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 
γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά 
πρόσθετη δυσκολία για τους
περισσότερους πολίτες όσον αφορά την 
ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή 
προμηθευτή και την κατανόηση των 
αρχών τιμολόγησης·

16. χαιρετίζει το ότι, σε γενικές γραμμές, η 
ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού αύξησε τον ανταγωνισμό και 
συνεπώς κατέστησε διαθέσιμη ευρύτερη 
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών για τους 
καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι η 
διεύρυνση των επιλογών για τους 
καταναλωτές απαιτεί επίσης καλύτερη 
ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 133
Κωσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι θα ήταν καλό να 
αποφεύγεται η πρακτική που εφαρμόζεται 
σε ορισμένα κράτη μέλη και συνδέονται 
οι λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας (όπως προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας) με την είσπραξη κρατικών 
φορολογικών υποχρεώσεων από τους 
καταναλωτές· τέτοιου είδους πρακτικές 
λειτουργούν εις βάρος κυρίως των 
ευάλωτων καταναλωτών καθώς εξαιτίας 
των υπέρογκων λογαριασμών που 
διαμορφώνονται από τις εν λόγω 
φορολογικές υποχρεώσεις ενέχεται ο 
κίνδυνος διακοπής των παρεχόμενων 
υπηρεσιών που αποτελούν θεμελιώδη 
αγαθά· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
ιδίως σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας οφείλουν να 
διασφαλίζουν την τήρηση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 
συνδέονται με τους ευάλωτους 
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καταναλωτές·

Or. el

Τροπολογία 134
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο πρόβλεψης δωρεάν 
εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών που θα ενεργοποιούνται 
αυτοδικαίως σε περίπτωση που 
εμπλέκεται ευάλωτος καταναλωτής, 
καθώς και συλλογικών αγωγών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 135
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο πρόβλεψης δωρεάν 
εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών που θα ενεργοποιούνται 
αυτοδικαίως σε περίπτωση που 
εμπλέκεται ευάλωτος καταναλωτής, 
καθώς και συλλογικών αγωγών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 136
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο πρόβλεψης δωρεάν
εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών που θα ενεργοποιούνται 
αυτοδικαίως σε περίπτωση που 
εμπλέκεται ευάλωτος καταναλωτής, 
καθώς και συλλογικών αγωγών·

17. επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι η πρόταση οδηγίας για την
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και η πρόταση κανονισμού για 
την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών που εξετάζονται επί του 
παρόντος πρέπει να παρέχουν στους 
ευάλωτους καταναλωτές πρόσβαση σε 
δωρεάν εναλλακτικούς μηχανισμούς
επίλυσης διαφορών· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να σκεφτεί κατάλληλους 
μηχανισμούς για να διασφαλίσει ότι θα
ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανάγκες των 
ευάλωτων καταναλωτών στο πλαίσιο της 
πιθανής συγκρότησης ενός συστήματος
συλλογικών αγωγών σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών που θα 
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε 
περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος 
καταναλωτής, καθώς και συλλογικών 
αγωγών·

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών με εύκολη 
πρόσβαση από τους ευάλωτους 
καταναλωτές, καθώς και συλλογικών 
αγωγών·

Or. fr
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Τροπολογία 138
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών που θα
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε 
περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος 
καταναλωτής, καθώς και συλλογικών 
αγωγών·

17. υποστηρίζει το έργο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών και την ηλεκτρονική 
επίλυση διαφορών και καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τους ευάλωτους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών που θα 
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε 
περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος 
καταναλωτής, καθώς και συλλογικών 
αγωγών·

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης αποτελεσματικών
εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών με όσο το δυνατόν λιγότερα 
έξοδα για την υποβολή καταγγελιών που 
θα ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε 
περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος 
καταναλωτής· επιπλέον, οι κανόνες περί 
ευρωπαϊκών συλλογικών αγωγών θα 
πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 
συμβάλλουν στον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ευάλωτων 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 140
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών που θα 
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε 
περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος 
καταναλωτής, καθώς και συλλογικών 
αγωγών·

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών που θα 
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε 
περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος 
καταναλωτής, καθώς και συλλογικών 
αγωγών· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
ταχεία και μη δαπανηρή διαδικασία 
επίλυσης των διαφορών και την ταχεία 
εκτέλεση των αποφάσεων·

Or. lt

Τροπολογία 141
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για 
την έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογίες 5 (νέα παράγραφος 3α) 
και 6 (νέα παράγραφος 3β) που 
κατατέθηκαν από τον Philippe Juvin. Η 
παράγραφος 18 της εισηγήτριας 
μετακινήθηκε στην αρχή της έκθεσης για να 
τονισθεί η σημασία της και να ενισχυθεί 
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περαιτέρω.)

Or. en

Τροπολογία 142
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι το θεματολόγιο του 
καταναλωτή και το πρόγραμμα για τους 
καταναλωτές δεν εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν, μαζί με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
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πρόγραμμα για τους καταναλωτές· θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·
υπογραμμίζει ότι η χάραξη μιας 
στρατηγικής για την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων 
καταναλωτών με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην ενιαία αγορά 
συμβάλλει όχι μόνο στην κοινωνική 
ένταξη των εν λόγω καταναλωτών και 
στη μετάβαση προς μια δικαιότερη και 
διαλλακτικότερη κοινωνία, αλλά και στη 
διασφάλιση μιας δυναμικότερης, 
ασφαλέστερης και ανταγωνιστικότερης 
εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει ότι στο 
έργο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν τόσο 
οι αρχές όσο και οι επιχειρήσεις και οι 
προμηθευτές, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη διαφανέστερης 
συμβατικής ισορροπίας·

Or. en

Τροπολογία 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων 
καταναλωτών κατά την έγκριση του 
θεματολογίου του καταναλωτή και του 
προγράμματος για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 145
Anna Maria Corazza Bildt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το 
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την 
έγκριση ευρέων και συνεκτικών 
πολιτικών για την ενδυνάμωση των 
ευάλωτων καταναλωτών, ειδικότερα για 
το θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 146
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για 
την έγκριση μιας ευρείας και συνεκτικής 
πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής 
κατά της τρωτότητας, ειδικότερα για το
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

18. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα συνηθέστερα ζητήματα
τρωτότητας των καταναλωτών στο
θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές·

Or. en


