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Τροπολογία 1
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα 
επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην 
εσωτερική αγορά P7_TA(2011)0492, 

Or. pt

Τροπολογία 2
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 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 2010-20204,
__________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0453.

Or. en

Τροπολογία 3
António Fernando Correia de Campos



PE492.884v03-00 4/60 AM\910758EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση Monti της 
9ης Μαΐου 2010 σχετικά με μια νέα 
στρατηγική για την ενιαία αγορά,

Or. pt

Τροπολογία 4
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα ώστε 
να καταστεί η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική 
και δυναμική οικονομία της γνώσης 
παγκοσμίως·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 5
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
αποτελούν ζωτικό στοιχείο του διαδικτύου 
και έχουν καίρια σημασία για τους στόχους 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την 
εσωτερική αγορά, με οφέλη τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
αποτελούν ζωτικό στοιχείο του διαδικτύου 
και έχουν καίρια σημασία για τους στόχους 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την 
εσωτερική αγορά, με οφέλη τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις που θα 
προκύψουν από την έξυπνη, διατηρήσιμη 
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ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

Or. pt

Τροπολογία 6
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 99% 
όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 
ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν ποσοστό 85% 
της απασχόλησης, και ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν συνεπώς την κινητήριο 
δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
έχοντας την κύρια ευθύνη για τη 
δημιουργία πλούτου και ανάπτυξης, 
καθώς και καινοτομίας και Ε&Α·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 7
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 99% 
όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 
ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν ποσοστό 85% 
της απασχόλησης, και ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν συνεπώς την κινητήριο δύναμη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχοντας την 
κύρια ευθύνη για τη δημιουργία πλούτου 
και ανάπτυξης, καθώς και καινοτομίας και 
Ε&Α·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 99% 
όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 
ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν ποσοστό 85% 
της απασχόλησης, και ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν συνεπώς την κινητήριο δύναμη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχοντας την 
κύρια ευθύνη για τη δημιουργία πλούτου, 
απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς και 
καινοτομίας και Ε&Α·

Or. pt
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Τροπολογία 8
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον 
ουσιαστικό μέρος του εμπορίου και 
σημαντική κινητήριο δύναμη όσον αφορά 
τις επιλογές των καταναλωτών, τον 
ανταγωνισμό και την τεχνολογική 
καινοτομία, δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις 
διαχωρίζουν σε ολοένα μικρότερο βαθμό 
τις αγορές στο διαδίκτυο από τις 
παραδοσιακές μορφές αγορών στην 
καθημερινότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 9
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που 
έχουν αναπτύξει τη διαδικτυακή τους 
οικονομία έχουν σημειώσει πολύ 
μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι άλλες, και ότι 
στην τρέχουσα οικονομική κρίση, με τη 
δημιουργία απασχόλησης να εξαρτάται 
στην πράξη από τις ΜΜΕ, έχει ουσιαστική 
σημασία να αρθούν τα εμπόδια στο 
διαδικτυακό εμπόριο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που 
έχουν αναπτύξει τη διαδικτυακή τους 
οικονομία έχουν σημειώσει πολύ 
μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι άλλες, και ότι 
στην τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, με τη 
δημιουργία απασχόλησης να εξαρτάται 
στην πράξη από τις ΜΜΕ, έχει ουσιαστική 
σημασία να αρθούν τα εμπόδια στο 
διαδικτυακό εμπόριο, ώστε να 
επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματά 
του·



AM\910758EL.doc 7/60 PE492.884v03-00

EL

Or. pt

Τροπολογία 10
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί σε 
σημαντικό βαθμό συμπληρωματικά προς 
τον παραδοσιακό τρόπο 
πραγματοποίησης αγορών, παρέχοντας σε 
μικρές εταιρείες τη δυνατότητα να 
αναπτυχθούν και ενισχύοντας την 
πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, 
μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες 
περιοχές, στην επαρχία, καθώς και για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και μειωμένη 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 11
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες 
χώρες του G8, το διαδίκτυο αντιστοιχεί 
στο 20% της οικονομικής ανάπτυξης και 
το 25% των νέων θέσεων εργασίας κατά 
τα τελευταία πέντε χρόνια·

Or. en
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Τροπολογία 12
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της 
παγκοσμιοποίησης μπορούν να 
διανεμηθούν περισσότερο ομοιόμορφα 
μεταξύ των καταναλωτών και των ΜΜΕ 
χάρη στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 13
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 
μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα 
υλοποιήσει τους στόχους του 
προγράμματος της Λισαβόνας, δηλαδή 
την ενίσχυση της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και του ανταγωνισμού, 
προς όφελος των 500 εκατομμυρίων 
καταναλωτών της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 14
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας 
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα 
υλοποιήσει τους στόχους του 
προγράμματος της Λισαβόνας, δηλαδή την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης 
και του ανταγωνισμού, προς όφελος των 
500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας 
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα 
συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των 
στόχων του προγράμματος της Λισαβόνας, 
δηλαδή την ενίσχυση της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και του ανταγωνισμού, προς 
όφελος των 500 εκατομμυρίων 
καταναλωτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
ψηφιακή αγορά προσφέρει ευρύτερη 
επιλογή σε πιο ανταγωνιστικές τιμές προς 
τους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε όσους 
ζουν σε λιγότερο προσβάσιμες, 
απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, καθώς και σε άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα, που διαφορετικά 
δεν θα είχαν πρόσβαση σε ευρεία επιλογή 
προϊόντων·

Or. pt

Τροπολογία 16
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

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

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο 
βοηθάει τις νέες επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, στο ξεκίνημά τους και επιτρέπει 
στις υπάρχουσες εταιρείες να ανθίσουν με 
την είσοδό τους σε νέους τομείς της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 17
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 75 
εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες 
στην Ευρώπη, και ότι τα άτομα αυτά θα 
πρέπει να διαθέτουν επίσης πλήρη 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 75 
εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες 
στην Ευρώπη, και ότι τα άτομα αυτά θα 
πρέπει να διαθέτουν επίσης πλήρη 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
προκλήσεις των ψηφιακών διεπαφών 
στην περίπτωση των ατόμων με 
προβλήματα όρασης·

Or. en

Τροπολογία 18
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διαδίκτυο και η τεχνολογία αποτελούν 
εργαλεία που επιτρέπουν τη διεθνοποίηση 
των ΜΜΕ και την αυξημένη συμμετοχή 
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αυτών στις διεθνείς αγορές και το 
εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 19
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταναλωτές επωφελούνται από τις 
χαμηλότερες τιμές και την ευρύτερη 
επιλογή που παρέχει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, καθώς και από τη διευκόλυνση 
που προσφέρει η δυνατότητα 
πραγματοποίησης αγορών χωρίς ανάγκη 
μετακίνησης, πράγμα ιδιαίτερα επωφελές 
για τους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες 
και τους καταναλωτές που κατοικούν σε 
αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 20
Anna Maria Corazza Bildt
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
ενισχυθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστη 
πληροφόρηση και η διαφάνεια, ούτως 
ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να 
συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές αλλά και 
την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο·
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Or. en

Τροπολογία 21
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
πραγματικότητα, οι περισσότερες 
διαφορές επιλύονται εξωδικαστικώς και 
ότι οι χρονικές προθεσμίες που ισχύουν 
στην περίπτωση της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μπορεί να είναι 
υπερβολικά σύντομες, καθιστώντας 
απαραίτητη τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ)·

Or. en

Τροπολογία 22
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την
ανάπτυξη και την απασχόληση

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για τον 
επιχειρηματικό τομέα

Or. en

Τροπολογία 23
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να 
ληφθούν μέτρα για την τόνωση της 
ανάπτυξης και τη δημιουργία 
απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε 
σχέση με την επίτευξη αυτού του σκοπού·
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να 
υλοποιήσει το σχέδιό της για την έναρξη 
λειτουργίας και την ολοκλήρωση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει 
ουσιαστική σημασία να ληφθούν μέτρα για 
την τόνωση της ανάπτυξης και τη 
δημιουργία απασχόλησης, και επισημαίνει 
ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς θα αποτελέσει καίριο βήμα 
προόδου σε σχέση με την επίτευξη αυτού 
του σκοπού· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή, να υλοποιήσει το σχέδιό της για 
την έναρξη λειτουργίας και την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
όσο το δυνατόν συντομότερα·

Or. pt

Τροπολογία 24
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να 
ληφθούν μέτρα για την τόνωση της 
ανάπτυξης και τη δημιουργία 
απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε 
σχέση με την επίτευξη αυτού του σκοπού· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να 
υλοποιήσει το σχέδιό της για την έναρξη 
λειτουργίας και την ολοκλήρωση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να 
ληφθούν μέτρα για την τόνωση της 
ανάπτυξης και τη δημιουργία 
απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε 
σχέση με την επίτευξη αυτού του σκοπού· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να 
υλοποιήσει το σχέδιό της για την έναρξη 
λειτουργίας και την ολοκλήρωση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει το 
γεγονός ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά 
αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο ώστε να 
μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες 
να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 25
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να 
ληφθούν μέτρα για την τόνωση της 
ανάπτυξης και τη δημιουργία 
απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε 
σχέση με την επίτευξη αυτού του σκοπού· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να 
υλοποιήσει το σχέδιό της για την έναρξη 
λειτουργίας και την ολοκλήρωση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να 
ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 
απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
είναι σημαντική για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή, να υλοποιήσει το σχέδιό της για 
την έναρξη λειτουργίας και την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

Or. sv

Τροπολογία 26
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες, η 
οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 
2012, και στοχεύει στην ανάπτυξη 
συνεκτικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, μέσω της οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και της επέκτασης του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς του 
ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B), από επιχειρήσεις 
προς καταναλωτές (B2C), μεταξύ 

2. επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες, η 
οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 
2012, και στοχεύει στην ανάπτυξη 
συνεκτικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, μέσω της οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και της επέκτασης του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς του 
ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B), από επιχειρήσεις 
προς καταναλωτές (B2C), μεταξύ 
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καταναλωτών (C2C) και μεταξύ 
κυβερνήσεων (G2G)·

καταναλωτών (C2C) και μεταξύ 
κυβερνήσεων (G2G)· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει έως τα τέλη του 2012 έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά τις 16 «Κύριες 
δράσεις» που προβλέπονται στους πέντε 
τομείς προτεραιότητας της ανακοίνωσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ο κατακερματισμός και η 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου συνιστούν 
πρωταρχικά ζητήματα προς εξέταση στο 
πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και 
ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ασυνεπής 
εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη·

4. τονίζει ότι ο κατακερματισμός και η 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου συνιστούν 
πρωταρχικά ζητήματα προς εξέταση στο 
πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και 
ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ασυνεπής 
εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη, 
όπως τα διαφορετικά συστήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτως ώστε να 
αυξηθούν οι επιλογές των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 28
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) θεωρεί ότι ο κατακερματισμός 
οφείλεται επίσης εν μέρει στην ανεπαρκή 
ή καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών από 
τα κράτη μέλη, που πρέπει να υπόκειται 
σε αυστηρότερο έλεγχο από τα 
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ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. pt

Τροπολογία 29
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο 2 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
βιωσιμότητα της εφαρμογής μιας 
«δοκιμής ηλεκτρονικού εμπορίου» που θα 
συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μελλοντική 
νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
παρεμποδίζεται από τη νομοθεσία η 
ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 30
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. προτείνει να εισαγάγει η Επιτροπή μια 
«δοκιμή ηλεκτρονικού εμπορίου» για 
προτάσεις που αφορούν την εσωτερική 
αγορά, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι 
δεν δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια ή 
κατακερματισμό όσον αφορά τόσο το 
παραδοσιακό όσο και το διαδικτυακό 
εμπόριο·

Or. en
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Τροπολογία 31
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι δεν 
απαιτείται αναθεώρηση της εν λόγω 
οδηγίας· επικροτεί, ωστόσο, την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της εφαρμογής της και την 
παροχή διευκρινίσεων, π.χ. σε σχέση με 
τις διαδικασίες κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

5. τονίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι δεν 
απαιτείται αναθεώρηση της εν λόγω 
οδηγίας· επικροτεί, ωστόσο, την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της εφαρμογής της και την 
παροχή διευκρινίσεων·

Or. en

Τροπολογία 32
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι δεν 
απαιτείται αναθεώρηση της εν λόγω 
οδηγίας· επικροτεί, ωστόσο, την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της εφαρμογής της και την 
παροχή διευκρινίσεων, π.χ. σε σχέση με τις 
διαδικασίες κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης·

5. τονίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι δεν 
απαιτείται αναθεώρηση της εν λόγω 
οδηγίας· επικροτεί, ωστόσο, την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της εφαρμογής της και την 
παροχή διευκρινίσεων, π.χ. σε σχέση με 
την ικανότητα ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ανώνυμα στο διαδίκτυο, τον χρόνο 
απόκρισης για την αφαίρεση υλικού και 
την έννοια της μόνιμης αφαίρεσης 
υλικού·

Or. en
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Τροπολογία 33
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού και διευκόλυνσης της 
διαδικασίας αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων και 
διεύρυνσης του πεδίου αυτόματης 
αναγνώρισης πέραν των επαγγελμάτων 
που καλύπτονται επί του παρόντος, 
στοχεύοντας ιδίως στα νέα επαγγέλματα 
που είναι απαραίτητα για την πράσινη και 
την ψηφιακή βιομηχανία, οι οποίες 
διευκολύνουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 34
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει τη σημασία μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 
υπολογιστικό νέφος δεδομένων των 
δυνατοτήτων του για ανταγωνιστικότητα, 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ· τονίζει ότι το 
υπολογιστικό νέφος συνιστά, λόγω του 
ελάχιστου απαιτούμενου κόστους εισόδου 
και των χαμηλών απαιτήσεών του όσον 
αφορά τις υποδομές, ευκαιρία ώστε να 
μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ, 
και κυρίως οι ΜΜΕ, να αναπτυχθεί και 
να ηγηθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες 
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εξωτερικής ανάθεσης, οι νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες και τα κέντρα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 35
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. διαπιστώνει τη σημαντική σχέση που 
υπάρχει μεταξύ της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και του συστήματος 
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 36
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και ότι, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία 
να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την 
ένταξή τους στην ενιαία ψηφιακή αγορά· 
επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας και 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της 
καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης της 
ΤΠΕ θα βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να 
βγουν από την ισχύουσα κρίση και θα 
δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση·

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και ότι, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία 
να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την 
ένταξή τους στην ενιαία ψηφιακή αγορά· 
επιπλέον, τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
να διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
ευρυζωνική πρόσβαση· επισημαίνει ότι η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
ψηφιακής οικονομίας και της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς μέσω της καινοτομίας 
και της έξυπνης χρήσης της ΤΠΕ θα 
βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να βγουν 
από την ισχύουσα κρίση και θα 
δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση·
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Or. en

Τροπολογία 37
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας
και ότι, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία 
να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την 
ένταξή τους στην ενιαία ψηφιακή αγορά· 
επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας και 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της 
καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης της 
ΤΠΕ θα βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να 
βγουν από την ισχύουσα κρίση και θα 
δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση·

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ είναι σημαντικές 
για την ευρωπαϊκή οικονομία και ότι, ως 
εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να 
εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την ένταξή 
τους στην ενιαία ψηφιακή αγορά· 
επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας και 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της 
καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης της 
ΤΠΕ θα βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να 
βγουν από την ισχύουσα κρίση και θα 
δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση·

Or. sv

Τροπολογία 38
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
εξάλειψη των εναπομεινάντων νομικών 
εμποδίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
η παροχή των απαραίτητων 
πληροφοριών και δεξιοτήτων στις 
επιχειρήσεις, καθώς και ο εξοπλισμός 
τους με τα αναγκαία εργαλεία για την 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους στο διαδίκτυο με 
ευκολότερο και περισσότερο 
αποτελεσματικό τρόπο θα έχει καίρια 
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σημασία για τη δημιουργία ανάπτυξης 
και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 39
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
στρατηγική για την προώθηση της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην
Ευρώπη, εστιάζοντας σε καινοτόμους και 
δυναμικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς, 
ώστε να διασφαλισθεί υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης και καινοτομία και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη·

8. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
στρατηγική για την προώθηση της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην 
Ευρώπη, εστιάζοντας σε καινοτόμους και 
δυναμικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς, 
ώστε να διασφαλισθεί υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης και καινοτομία και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη καθώς και αναπτύσσοντας νέες 
εξειδικευμένες αγορές για τις ΜΜΕ, οι 
οποίες δεν θα υπήρχαν σε διαφορετική 
περίπτωση·

Or. pt

Τροπολογία 40
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
στρατηγική για την προώθηση της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην 
Ευρώπη, εστιάζοντας σε καινοτόμους και 
δυναμικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς, 
ώστε να διασφαλισθεί υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης και καινοτομία και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην 

8. τονίζει τη σημασία της προώθησης της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην 
Ευρώπη, της προαγωγής της κατάρτισης 
των διαδικτυακών εμπόρων και της 
ενθάρρυνσης των προγραμμάτων 
ανάπτυξης ΜΜΕ, εστιάζοντας σε 
καινοτόμους και δυναμικές ΜΜΕ από 
όλους τους τομείς, ώστε να διασφαλισθεί 
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Ευρώπη· υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομία 
και να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας στην Ευρώπη, ενισχύοντας 
παράλληλα την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 41
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, ώστε να εξαλειφθούν τα 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ, όπως το υψηλό κόστος 
εισόδου στην αγορά, το κόστος 
εδραίωσης του σήματος σε πολλές χώρες 
και οι περιορισμοί σε σχέση με τα 
πληροφοριακά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 42
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εισαγάγουν μέτρα που θα στοχεύουν 
στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης 
προς καινοτόμους ΜΜΕ, μέσω των 
υπαρχόντων προγραμμάτων, όπως το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εισαγάγουν μέτρα που θα στοχεύουν 
στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης 
προς καινοτόμους ΜΜΕ, μέσω των 
υπαρχόντων προγραμμάτων, όπως το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
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επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και 
το πρόγραμμα για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020», καθώς και 
ο προτεινόμενος κανονισμός για τις 
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και 
το πρόγραμμα για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020», ή μέσω της 
δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων,
καθώς και ο προτεινόμενος κανονισμός για 
τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. pt

Τροπολογία 43
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εισαγάγουν μέτρα που θα στοχεύουν 
στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης 
προς καινοτόμους ΜΜΕ, μέσω των 
υπαρχόντων προγραμμάτων, όπως το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και 
το πρόγραμμα για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020», καθώς και 
ο προτεινόμενος κανονισμός για τις 
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

9. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
μέτρα που θα στοχεύουν στην παροχή 
στήριξης προς καινοτόμους ΜΜΕ, μέσω 
των υπαρχόντων προγραμμάτων, όπως το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και 
το πρόγραμμα για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020», καθώς και 
ο προτεινόμενος κανονισμός για τις 
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. sv

Τροπολογία 44
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αντιμετώπιση των εναπομεινάντων 
εμποδίων στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Αντιμετώπιση των εναπομεινάντων 
εμποδίων για τις επιχειρήσεις στην ενιαία 
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ψηφιακή αγορά

Or. en

Τροπολογία 45
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ 
για τις υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο 
που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την 
προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης·

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ 
για τις υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο 
που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την 
προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης όχι μόνο με βάση τα φυσικά 
σύνορα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την 
απόσταση μέχρι τον καταναλωτή· θεωρεί 
απαραίτητη την εξασφάλιση καινοτόμων 
μορφών παράδοσης που θα παρέχουν 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την 
επιλογή χρόνου ή τόπου παραλαβής ή το 
πιθανό σημείο παραλαβής χωρίς επιπλέον 
έξοδα·  θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
εξεταστεί η λήψη μέτρων που θα 
διασφαλίζουν λογικές τιμές παράδοσης 
στις πιο απομακρυσμένες ή εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 46
Anna Maria Corazza Bildt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ
για τις υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο 
που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει
την προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης·

10. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις
υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης με 
σκοπό να επιτραπεί τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι η 
προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, η φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και οι χαμηλότερες 
τιμές για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης προωθούνται καλύτερα μέσω 
του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 47
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ
για τις υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο 
που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει 
την προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης·

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών 
παράδοσης, κατά τρόπο που θα επιτρέψει 
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 
καταναλωτές να απολαμβάνουν πλήρως τα 
οφέλη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· 
τονίζει ότι το πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να 
ενισχυθεί όπου δεν υπάρχει ακόμα
προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και κατάλληλες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης·
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Or. en

Τροπολογία 48
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ 
για τις υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο 
που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την 
προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης·

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με 
σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ 
για τις υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο 
που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την 
προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα 
αποδοτικό και διαφανές σύστημα 
επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές 
για τις υπηρεσίες διασυνοριακής 
παράδοσης και αποστολής, ούτως ώστε 
να μην παρεμποδίζεται το διασυνοριακό 
εμπόριο και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 49
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) υπενθυμίζει την ανάγκη για 
ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης 
όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς για όλα τα μέσα μεταφοράς 
(δηλαδή οδικές εμπορευματικές 
ενδομεταφορές, σιδηροδρομικές 
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εμπορευματικές μεταφορές, κ.λπ.) και την 
περιβαλλοντική νομοθεσία για να 
αποφευχθεί η αναποτελεσματικότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού και οι περιττές 
αυξήσεις στα έξοδα για τις επιχειρήσεις 
πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως και 
τους πελάτες ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. pt

Τροπολογία 50
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προβούν σε μείωση του 
διοικητικού φόρτου επιτρέποντας τη 
χρήση είτε του συστήματος της χώρας 
του πωλητή είτε εκείνου της χώρας του 
αγοραστή, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν διπλές διαδικασίες και σύγχυση ως 
προς τους κανόνες που ισχύουν κάθε 
φορά τόσο για τους εμπόρους λιανικής 
πώλησης όσο και για τους καταναλωτές 
στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 51
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις 
για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΜΕ σε σχέση με τη διαχείριση 
επιστροφών, προβλήματα σχετικά με τις 
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υποδομές που αφορούν τις αποστολές, 
καθώς και τη μείωση του κόστους που 
συνεπάγεται η διευθέτηση καταγγελιών 
και διαφορών σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 52
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι, καθώς οι ιστοσελίδες 
μπορούν να μεταφραστούν σχετικά 
εύκολα μέσω λογισμικού αυτόματης 
μετάφρασης, ένα επιπλέον πλεονέκτημα 
του ψηφιακού κόσμου είναι ότι μπορεί να 
συμβάλει στην κατάργηση των 
γλωσσικών εμποδίων στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 53
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει τη σημασία που έχει για τους 
καταναλωτές η αποτελεσματική 
παράδοση, η καλύτερη ανατροφοδότηση 
με στοιχεία σχετικά με αυτήν, καθώς και 
η έγκαιρη παραλαβή του προϊόντος τους, 
παράγοντες που περιλαμβάνονταν όλοι 
μεταξύ των κορυφαίων προβληματισμών 
των καταναλωτών στον τελευταίο πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές 
συνήθειες·
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Or. en

Τροπολογία 54
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος, ιδιαίτερα μέσω της 
δημιουργίας ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
ενιαίας εξυπηρέτησης· τονίζει ότι τα 
διαδικτυακά πολιτιστικά προϊόντα, όπως 
τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα 
οπτικοακουστικά προϊόντα ή η μουσική,
θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο 
συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν 
σε φυσική μορφή·

Or. pt

Τροπολογία 55
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
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κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
καθεστώτα, και να περιορίσουν τη 
γραφειοκρατία με σκοπό τη διασφάλιση 
ενός απλούστερου, ευκολότερου και 
αποδοτικότερου συστήματος· τονίζει ότι τα 
ψηφιακά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά 
βιβλία, θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο 
συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν 
σε φυσική μορφή·

Or. en

Τροπολογία 56
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως, μεταξύ άλλων, τα 
ηλεκτρονικά βιβλία, θα πρέπει να 
υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με 
το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική μορφή·

Or. en
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Τροπολογία 57
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία,
θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο 
συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν 
σε φυσική μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές· υπογραμμίζει ότι το ισχύον 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που αφορά τον 
ΦΠΑ παρεμποδίζει την ανάπτυξη νέων 
ψηφιακών υπηρεσιών και ότι η παροχή 
κινήτρων στις επιχειρήσεις για να 
αναπτυχθούν και να προσφέρουν νέες 
διαδικτυακές υπηρεσίες σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των κανόνων που ισχύουν 
για τον ΦΠΑ· εκτιμά ότι η ψηφιακή 
διανομή πολιτιστικού, δημοσιογραφικού 
και δημιουργικού περιεχομένου πρέπει να 
υπόκειται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με 
το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική μορφή·

Or. fr

Τροπολογία 58
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές, και να περιορίσουν τη 
γραφειοκρατία με σκοπό τη διασφάλιση 
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συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

ενός απλούστερου, ευκολότερου και 
αποδοτικότερου συστήματος· τονίζει ότι τα 
ψηφιακά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά 
βιβλία, θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο 
συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν 
σε φυσική μορφή·

Or. en

Τροπολογία 59
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή, ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν 
στρέβλωση της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 60
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία 
που παρουσιάζουν οι αλλαγές του 2015 
στους κανόνες περί ΦΠΑ και να 
επεκτείνουν, τουλάχιστον για τις ΜΜΕ, 
το σύστημα της μίνι ενιαίας θυρίδας, 
ώστε να περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο· τονίζει ότι τα ψηφιακά προϊόντα, 
όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα πρέπει να 
υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με 
το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική μορφή·

Or. en

Τροπολογία 61
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
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περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα πολιτιστικά 
αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο 
διαδίκτυο, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται σε μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ όπως συμβαίνει και με 
τα αντίστοιχα πολιτιστικά αγαθά που 
διατίθενται εκτός διαδικτύου·

Or. fr

Τροπολογία 62
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης των διαδικασιών που 
αφορούν τον ΦΠΑ για τις ΜΜΕ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

Or. en

Τροπολογία 63
Philippe Juvin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα ψηφιακά 
προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική 
μορφή·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τις δυνατότητες 
απλοποίησης και τυποποίησης των 
κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση 
με τις διασυνοριακές διαδικτυακές 
συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να 
περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό 
τη διασφάλιση ενός απλούστερου, 
ευκολότερου και αποδοτικότερου 
συστήματος· τονίζει ότι τα πολιτιστικά 
αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο 
διαδίκτυο, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα 
πρέπει να υπόκεινται σε μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος θα αντιστοιχεί 
στον συντελεστή που ισχύει για τα
αντίστοιχα πολιτιστικά αγαθά που 
διατίθενται εκτός διαδικτύου·
(Η εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ για 
τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες που 
διατίθενται στο διαδίκτυο με εκείνους που 
ισχύουν για τα αντίστοιχα πολιτιστικά 
αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται εκτός 
διαδικτύου είναι απαραίτητη για την τόνωση 
του εν λόγω τομέα, ο οποίος συμβάλλει 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη.)

Or. fr

Τροπολογία 64
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να προτείνει την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2006/112 με 
σκοπό την εισαγωγή μιας νέας 
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κατηγορίας υπηρεσιών πολιτιστικού 
περιεχομένου που θα παρέχονται 
ηλεκτρονικά και θα υπόκεινται σε 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ·

Or. fr

Τροπολογία 65
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης 
των μικροπληρωμών και του υψηλού 
διοικητικού κόστους που προκύπτει 
συχνά από την καταβολή μικρών ποσών·
επισημαίνει την ολοένα και πιο 
εκτεταμένη χρήση των πληρωμών μέσω 
κινητών τηλεφώνων, έξυπνων τηλεφώνων 
και ταμπλετών, υπογραμμίζοντας ότι 
αυτό απαιτεί νέες λύσεις·

Or. pt

Τροπολογία 66
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι οι μικροπληρωμές 
χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο για 
την πληρωμή περιεχομένου των μέσων 
και πολιτιστικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και εκτιμά ότι πρόκειται για 
χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
αμείβονται·
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Or. en

Τροπολογία 67
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. επισημαίνει ότι οι εγχώριες και οι 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες (ΠΔΠ) στον Ενιαίο Χώρο 
Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) ποικίλλουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο 
Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει 
να εναρμονισθούν προκειμένου να είναι οι 
καταναλωτές σε θέση να επωφεληθούν 
από την ενιαία αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκτίμηση 
αντικτύπου μέχρι τα τέλη του 2012 
σχετικά με τη θέσπιση ανώτατου ορίου 
για τις ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή του· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
κανονισμό για την εναρμόνιση των ΠΔΠ 
και τη σταδιακή μείωσή τους, ούτως 
ώστε να έχουν εναρμονιστεί με το 
πραγματικό κόστος ως το τέλος του 2015· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθούν 
επίσης σταδιακά οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και άλλες 
πρακτικές που επηρεάζουν την επιλογή 
των καταναλωτών, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μια περισσότερο διαφανή 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 68
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι το απόρρητο και η 
ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν 
μείζονες προβληματισμούς μεταξύ των 
καταναλωτών και τείνουν να τους 
αποθαρρύνουν από την πραγματοποίηση 
διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να 
προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων στις νέες 
προκλήσεις και καινοτομίες στον τομέα 
των ισχυουσών και μελλοντικών 
τεχνολογικών εξελίξεων, π.χ. υπολογιστικό 
νέφος·

13. επισημαίνει ότι το απόρρητο και η 
ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν 
μείζονες προβληματισμούς μεταξύ των 
καταναλωτών και τείνουν να τους 
αποθαρρύνουν από την πραγματοποίηση 
διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να 
προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων στις νέες 
προκλήσεις, να αποφευχθούν καταστάσεις 
όπως η εμπορία των χαρακτηριστικών 
του πελάτη μεταξύ των διαδικτυακών 
επιχειρήσεων, και να προωθηθούν
καινοτομίες στον τομέα των ισχυουσών 
και μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων, 
π.χ. υπολογιστικό νέφος·

Or. pt

Τροπολογία 69
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι το απόρρητο και η 
ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν 
μείζονες προβληματισμούς μεταξύ των 
καταναλωτών και τείνουν να τους 
αποθαρρύνουν από την πραγματοποίηση 
διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να 
προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων στις νέες 
προκλήσεις και καινοτομίες στον τομέα 
των ισχυουσών και μελλοντικών 
τεχνολογικών εξελίξεων, π.χ. υπολογιστικό 
νέφος·

13. επισημαίνει ότι το απόρρητο και η 
ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν 
μείζονες προβληματισμούς μεταξύ των 
καταναλωτών και τείνουν να τους 
αποθαρρύνουν από την πραγματοποίηση 
διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να 
προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων στις νέες 
προκλήσεις και καινοτομίες στον τομέα 
των ισχυουσών και μελλοντικών 
τεχνολογικών εξελίξεων, π.χ. υπολογιστικό 
νέφος, ηλεκτρονικό εμπόριο και ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης· επισημαίνει ότι η 
εγκριθείσα νομοθεσία θα πρέπει να 
προβλέπει πιο αυστηρούς κανόνες όσον 
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αφορά τη συλλογή δεδομένων, ιδίως 
ενημερώνοντας το εκάστοτε άτομο για 
ποιον λόγο, από ποιον και για πόσο 
χρονικό διάστημα θα συλλέγονται και θα 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του/της, 
και ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
ισχύουν τόσο στο διαδικτυακό όσο και 
στο μη διαδικτυακό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 70
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές δυνατότητες που έχει 
καταδείξει μέχρι στιγμής το υπολογιστικό 
νέφος και καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν 
προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη 
της εν λόγω τεχνολογίας όταν αναπτυχθεί 
περαιτέρω· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις 
πολλές τεχνικές και νομικές προκλήσεις 
που προκύπτουν από την ανάπτυξη του 
υπολογιστικού νέφους·

Or. en

Τροπολογία 71
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ 
τις διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού 



PE492.884v03-00 40/60 AM\910758EL.doc

EL

χαρακτήρα και να τις καταστήσει 
διαθέσιμες προς όλους τους καταναλωτές 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 72
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. υπενθυμίζει τις διατάξεις της 
οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και 
τα δικαιώματα των χρηστών, σύμφωνα 
με τις οποίες οι φορείς εκμετάλλευσης 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
υποχρεώνουν τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών να παρέχουν 
μηνύματα δημόσιας υπηρεσίας σε όλους 
τους πελάτες τους· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά 
τον αριθμό των κανονιστικών αρχών 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που 
συμμορφώνονται με τους εν λόγω 
κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 73
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον 
προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη 

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον 
προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, επισημαίνει την ανάγκη να 
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έγκρισης και εφαρμογής νέου κανονισμού 
εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ 
θα προστατεύει μεν το απόρρητο και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία 
στις εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται 
τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 
φόρτου·

δοθεί στους πολίτες καλύτερος έλεγχος 
επί της επεξεργασίας των προσωπικών 
τους δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη 
έγκρισης και εφαρμογής νέου κανονισμού 
εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ 
θα προστατεύει μεν το απόρρητο και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία 
στις εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται 
τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 
φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 74
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον 
προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη 
έγκρισης και εφαρμογής νέου κανονισμού 
εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ 
θα προστατεύει μεν το απόρρητο και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία 
στις εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται 
τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 
φόρτου·

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον 
προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη 
έγκρισης και εφαρμογής νέου κανονισμού 
εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ 
θα προστατεύει μεν το απόρρητο και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία 
στις εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται 
τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 
φόρτου, διατηρώντας ταυτόχρονα 
ισχυρές δεσμεύσεις για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που έχουν ήδη 
αναληφθεί·

Or. en
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Τροπολογία 75
Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον 
προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη 
έγκρισης και εφαρμογής νέου κανονισμού 
εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ 
θα προστατεύει μεν το απόρρητο και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία 
στις εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται 
τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 
φόρτου·

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον 
προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη 
έγκρισης και εφαρμογής νέου κανονισμού 
εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ 
θα προστατεύει μεν το απόρρητο και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
θα εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και θα 
παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία στις 
εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται 
τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού 
φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 76
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επαναλαμβάνει ότι για την 
αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η 
προστασία των δεδομένων και η 
πειρατεία, απαιτείται μια παγκόσμια 
προσέγγιση· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, 
τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και 
του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου (Internet Governance 
Forum)·
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Or. en

Τροπολογία 77
Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
και αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της εν προκειμένω·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 78
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω·

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει πρόταση, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις, για τη θέσπιση του 
νέου δικαιοδοτικού συστήματος που θα 
διέπει διαφορές σχετικές με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, της συμφωνίας για τη 
δημιουργία του ενιαίου δικαστηρίου 
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 79
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω·

15. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
την ενιαία ψηφιακή αγορά προτείνοντας 
και εφαρμόζοντας άμεσα την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα ΔΔΙ, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω για τη θέσπιση νομικών 
εργαλείων· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να 
εξεταστούν τα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα και οι διαφορετικές δομές 
χορήγησης άδειας προκειμένου να 
αυξηθεί η διαθεσιμότητα με ταυτόχρονη 
διασφάλιση του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας και να 
εξασφαλιστεί η αμοιβή των κατόχων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 80
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
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ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω·

ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των ατόμων με προβλήματα 
όρασης, καθώς και των ατόμων με άλλες 
αναπηρίες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις σε αυτό τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 81
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω·

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω· όπως τη θέσπιση νομοθεσίας 
για την απλοποίηση της συλλογικής 
διαχείρισης των δικαιωμάτων 
δημιουργού στην Ευρώπη, καθώς και μια 
οδηγία για την επιβολή των ΔΔΙ και την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας·

Or. en

Τροπολογία 82
Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει 
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το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με 
ανυπομονησία τις προτάσεις της εν 
προκειμένω·

το νομικό πλαίσιο που διέπει τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στη 
διαδικτυακή πραγματικότητα του 21ου 
αιώνα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας 
άμεσα την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και 
αναμένει με ανυπομονησία τις προτάσεις 
της εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 83
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει συντονισμένες λύσεις που να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριμένου τομέα και στο πλαίσιό 
τους να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα 
των δημιουργών, εξασφαλίζοντάς τους 
μια εύλογη αμοιβή και ευνοώντας την 
πρόσβαση του κοινού σε πολιτιστικά 
προϊόντα νόμιμα και διαφοροποιημένα·

Or. fr

Τροπολογία 84
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό 
βήμα προόδου σε σχέση με την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και 

17. τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό 
βήμα προόδου σε σχέση με την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και 
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επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά 
σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της·

επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά 
σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της·
επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν αν, σε βάθος χρόνου, θα 
τεθούν υπέρ της πλήρους εναρμόνισης 
της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά ή 
της θέσπισης ενός δεύτερου εθνικού 
καθεστώτος· στη δεύτερη περίπτωση, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
κλιμακώσουν τις απαιτούμενες 
προσπάθειες για την εποικοδομητική 
προώθηση θεμάτων, όπως το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, με 
σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού 
εμπορίου στην ΕΕ που θα εξασφαλίζει 
οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο 
και για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 85
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό 
βήμα προόδου σε σχέση με την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά 
σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της·

17. τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό 
βήμα προόδου σε σχέση με την αύξηση της 
ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά 
σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της·
ζητεί τη δημιουργία κώδικα ορθής 
πρακτικής για διαδικτυακές επιχειρήσεις 
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και υποστηρίζει τις προτάσεις για 
πρότυπα συμβάσεων προς αυτή την 
κατεύθυνση· η εφαρμογή της οδηγίας 
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων θα 
αποτελέσει σημαντικό μέρος των 
προτύπων συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα 
θα πρέπει να τηρηθούν και οι ισχύουσες 
πρακτικές που διέπουν τις λιανικές 
πωλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 86
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν και να παράσχουν 
περισσότερους πόρους σε αποτελεσματικά 
μέσα, όπως το δίκτυο συνεργασίας για την 
προστασία των καταναλωτών (δίκτυο 
ΣΠΚ), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
διαδικτυακοί έμποροι εφαρμόζουν τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τη 
διαφάνεια και τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, διασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν και να παράσχουν επαρκείς 
πόρους σε αποτελεσματικά μέσα, όπως το 
δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ), προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι οι διαδικτυακοί 
έμποροι εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια και τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
διασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 87
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
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βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να εφοδιασθούν οι πολίτες της ΕΕ με 
ψηφιακές δεξιότητες που θα τους 
επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τα 
οφέλη που προσφέρει η χρήση 
επιγραμμικών υπηρεσιών και η 
συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 88
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ένα στοιχείο προσβασιμότητας των 
καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές για την 
ενιαία ψηφιακή αγορά, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί ότι όλες οι ομάδες πολιτών 
έχουν πρόσβαση στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά και μπορούν να απολαύσουν στο 
έπακρο τα οφέλη της·

19. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ένα στοιχείο προσβασιμότητας των 
καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές για την 
ενιαία ψηφιακή αγορά υλοποιώντας ένα 
περιβάλλον χωρίς εμπόδια και 
προσφέροντας πλήρη γκάμα 
προσβάσιμων υπηρεσιών για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί ότι όλες οι ομάδες πολιτών 
έχουν πρόσβαση στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά και μπορούν να απολαύσουν στο 
έπακρο τα οφέλη της·

Or. en

Τροπολογία 89
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 

20. τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
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βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
των πολιτών·

βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
των πολιτών, εφιστώντας ιδιαίτερη 
προσοχή στους ηλικιωμένους, ούτως 
ώστε να προωθηθεί η έννοια της ενεργού 
γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
των πολιτών·

20. τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη 
βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων 
και των κοινωνικά μειονεκτούντων·

Or. en

Τροπολογία 91
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) τονίζει ότι η προώθηση της 
δημιουργίας διαφανών και αξιόπιστων 
ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, με 
πρόσβαση σε διάφορες γλώσσες, είναι 
σημαντική ως μέσο για την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο 
διασυνοριακό εμπόριο·

Or. pt
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Τροπολογία 92
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ευρωπαϊκού λογοτύπου εμπιστοσύνης που 
θα εγγυάται ότι μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο τηρεί στο 
έπακρο το δίκαιο της ΕΕ· θα πρέπει να 
είναι απλό και καλά δομημένο και να είναι 
πλήρες περιεχομένου που θα παρέχει 
προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ενισχύοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και 
την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 
μέσω πληροφόρησης·

22. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ευρωπαϊκού λογοτύπου εμπιστοσύνης που 
θα εγγυάται ότι μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο τηρεί στο 
έπακρο το δίκαιο της ΕΕ· θα πρέπει να 
είναι απλό και καλά δομημένο και να είναι 
πλήρες περιεχομένου που θα παρέχει 
προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ενισχύοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και 
την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 
μέσω πληροφόρησης· επιπλέον, τονίζει 
την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση με σκοπό την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά 
την πρόσβασή τους σε νόμιμες 
διασυνοριακές επιγραμμικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 93
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ευρωπαϊκού λογοτύπου εμπιστοσύνης που 
θα εγγυάται ότι μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο τηρεί στο 
έπακρο το δίκαιο της ΕΕ· θα πρέπει να 
είναι απλό και καλά δομημένο και να είναι 
πλήρες περιεχομένου που θα παρέχει 
προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ενισχύοντας έτσι την 

22. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ευρωπαϊκού λογοτύπου εμπιστοσύνης που 
θα εγγυάται ότι μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο τηρεί στο 
έπακρο το δίκαιο της ΕΕ· θα πρέπει να 
είναι απλό και καλά δομημένο και να είναι 
πλήρες περιεχομένου που θα παρέχει 
προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ενισχύοντας έτσι την 



PE492.884v03-00 52/60 AM\910758EL.doc

EL

εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και 
την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 
μέσω πληροφόρησης·

εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και 
την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 
μέσω πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα, νομικώς μη δεσμευτικά 
πρότυπα της κοινοπραξίας παγκόσμιου 
ιστού (W3C) και προς όφελος των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 94
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους·

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους, καθώς 
και την ανάγκη να καταστούν οι εν λόγω 
μηχανισμοί ευρύτερα γνωστοί στους 
καταναλωτές και στους εμπόρους, ώστε 
να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο 
πρακτικής αποτελεσματικότητας·

Or. pt

Τροπολογία 95
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
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ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους·

ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους·
υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής 
ως μέσου διασφάλισης ότι οι 
καταναλωτές είναι σε θέση να 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, ενώ 
παράλληλα τονίζει ότι οι πολίτες θα 
πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και 
λεπτομερέστερα σχετικά με τον εν λόγω 
μηχανισμό, καθώς και άλλα μέσα 
επίλυσης προβλημάτων· αυτό θα 
ενισχύσει τις διασυνοριακές αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών και θα 
συμβάλει στην εξάλειψη των 
εναπομεινάντων εμποδίων που 
δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, ιδίως στο πλαίσιο της 
ψηφιακής αγοράς, και που δεν 
επιτρέπουν επί του παρόντος στην ενιαία 
αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητές της·

Or. en

Τροπολογία 96
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους·

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους για τη 
διευθέτηση καταγγελιών και διαφορών σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 97
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους·

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής έγκρισής τους· τονίζει 
ότι η ύπαρξη της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για το 
εγχώριο και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 98
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Πορεία προς 
μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
συλλογικής προσφυγής»1· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σχετικά 
με μια ισορροπημένη, συνεκτική και 
συντονισμένη προσέγγιση της συλλογικής 
προσφυγής για ολόκληρη την ΕΕ·
______________
1P7_TA-PROV(2012)0021.

Or. en



AM\910758EL.doc 55/60 PE492.884v03-00

EL

Τροπολογία 99
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική χρήση των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων·

24. επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική χρήση των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων για την 
προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 100
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική χρήση των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων·

24. επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον 
συγκεκριμένο κλάδο να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική χρήση των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων και να 
συνεργαστούν στενά και αποδοτικά με 
σκοπό να δημιουργήσουν ένα ασφαλές για 
τα παιδιά διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 101
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί επιτακτικά τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να δεσμευθούν έναντι της 
υπεύθυνης διαφήμισης που απευθύνεται 
σε ανηλίκους, κυρίως απέχοντας από 
τηλεοπτικές και διαδικτυακές 
διαφημίσεις με επιθετικό και 
παραπλανητικό χαρακτήρα και τηρώντας 
και εφαρμόζοντας πλήρως τους ισχύοντες 
κώδικες δεοντολογίας και παρόμοιες 
πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 102
Rafał Trzaskowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι κανόνες που αφορούν την επιλεκτική 
διανομή εφαρμόζονται με δέοντα τρόπο, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
καταχρήσεις·

25. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι κανόνες που αφορούν την επιλεκτική 
διανομή εφαρμόζονται με δέοντα τρόπο, 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
καταχρήσεις και οι διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 103
Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία για τη διασφάλιση της 
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ουδετερότητας του διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 104
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ελεύθερο και 
θεμιτό διαδικτυακό ανταγωνισμό, 
λαμβάνοντας μέτρα για την 
καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), 
όπως η επιβολή διαδικτυακών 
περιορισμών, ο έλεγχος των τιμών και οι 
ποσοστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 105
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συγκρότηση της βάσης για μια 
περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπη

Συγκρότηση της βάσης για μια 
περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς

Or. pt

Τροπολογία 106
Louis Grech
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και 
να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
υποδομών· επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία 
για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», καθώς θα έχει ζωτική σημασία 
για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για 
την Ευρώπη που έχουν οριστεί για το 2020 
και υπόσχονται ευρυζωνική πρόσβαση για 
όλους·

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και 
να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
υποδομών, καθώς, παρότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν χαράξει εθνική στρατηγική 
για την ευρυζωνικότητα, μόλις λίγα εξ 
αυτών διαθέτουν ολοκληρωμένο 
επιχειρησιακό σχέδιο που να 
περιλαμβάνει τους αναγκαίους στόχους 
που απαιτούνται για την πλήρη 
υλοποίηση της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας για ένα ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, όπως 
ορίζεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»· επικροτεί τη νέα 
πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς θα έχει 
ζωτική σημασία για την αποτελεσματική 
υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη που έχουν 
οριστεί για το 2020 και υπόσχονται 
ευρυζωνική πρόσβαση για όλους·

Or. en

Τροπολογία 107
Emma McClarkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και 
να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
υποδομών· επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία 
για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», καθώς θα έχει ζωτική σημασία 
για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για 

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και 
να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
υποδομών· επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία 
για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», καθώς θα έχει ζωτική σημασία 
για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για 
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την Ευρώπη που έχουν οριστεί για το 2020 
και υπόσχονται ευρυζωνική πρόσβαση για 
όλους·

την Ευρώπη που έχουν οριστεί για το 2020 
και υπόσχονται ευρυζωνική πρόσβαση για 
όλους, καθώς και για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου στόχου, σύμφωνα με τον 
οποίο μέχρι το 2013 κάθε πολίτης της ΕΕ 
θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε 
βασική σύνδεση στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 108
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό 
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, 
επαλήθευση και υπογραφή·

29. επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό 
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ο 
οποίος θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και 
τη διευκόλυνση σε ένα ασφαλές ψηφιακό 
περιβάλλον· τονίζει τη σημασία των 
ηλεκτρονικών υπογραφών και της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των 
ηλεκτρονικών ταυτοτήτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την εγγύηση της ασφάλειας 
δικαίου για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 109
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό 29. επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό 
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για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, 
επαλήθευση και υπογραφή·

για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, 
επαλήθευση και υπογραφή· υπογραμμίζει 
τη σημασία της διασφάλισης της 
διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την 
ΕΕ, με παράλληλη διασφάλιση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 110
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι κάθε νέα νομοθεσία που 
αφορά την ενιαία αγορά θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε δοκιμή σε σχέση με την 
ενιαία ψηφιακή αγορά·

Or. en


