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Τροπολογία 1
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο ωφελεί  ιδιαίτερα 
τους πολίτες που κατοικούν σε αγροτικές, 
απομακρυσμένες και απόκεντρες 
περιφέρειες, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα 
είχαν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
εμπορευμάτων, με τόση άνεση ή με τόσο 
συμφέρουσες τιμές,

Or. en

Τροπολογία 2
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Draft opinion Amendment

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
πρόσφατη οικονομική κρίση το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολούθησε να 
αναπτύσσεται, να δημιουργεί θέσεις 
εργασίας και να προσφέρει στις 
επιχειρήσεις ένα πρόσθετο μέσο για τη 
διατήρηση της οικονομικής 
δραστηριότητάς τους και στους 
καταναλωτές μεγαλύτερη επιλογή και 
καλύτερες τιμές,

Or. en
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Τροπολογία 3
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 
σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις στην 
ΕΕ –ειδικά τις ΜΜΕ-, που μπορούν να 
προσφέρουν καινοτόμες, υψηλής 
ποιότητας και φιλικές προς τους 
καταναλωτές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα 
της τηλεματικής ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση τους και να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια οικονομία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 
σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις στην 
ΕΕ –ειδικά τις ΜΜΕ-, που μπορούν να 
προσφέρουν καινοτόμες, υψηλής 
ποιότητας και φιλικές προς τους 
καταναλωτές υπηρεσίες και προϊόντα σε 
όλο το φάσμα της τηλεματικής ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση 
τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές 
στην παγκόσμια οικονομία,

Or. en

Τροπολογία 4
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
του ψηφιακού περιβάλλοντος και η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών προσφέρουν μια ουσιαστική 
δυνατότητα για τη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας και τη 
διευκόλυνση της σύστασης τηλεματικών 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για όσους έχουν 
μείνει πρόσφατα άνεργοι,

Or. en
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Τροπολογία 5
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τώρα 
σημαντικό μέρος του κύριου κορμού της 
οικονομίας, ενώ επιχειρήσεις και 
καταναλωτές συνδυάζουν τηλεματικές 
και συμβατικές εμπορικές πρακτικές 
προς το συμφέρον τους,

Or. en

Τροπολογία 6
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν σοβαροί διαρθρωτικοί και 
κανονιστικοί φραγμοί στην πλήρη 
λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως ο 
εθνικός κατακερματισμός των κανόνων για 
την προστασία των καταναλωτών και για 
τον ΦΠΑ, για τα τέλη ανακύκλωσης και 
για τις εισφορές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν σοβαροί διαρθρωτικοί και 
κανονιστικοί φραγμοί στην πλήρη 
λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως ο 
εθνικός κατακερματισμός των κανόνων για 
την προστασία των καταναλωτών και για 
τον ΦΠΑ, για τα τέλη ανακύκλωσης και 
για τις εισφορές, και η αθέμιτη χρήση των 
κανόνων που διέπουν τις συμφωνίες 
αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής,

Or. en
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Τροπολογία 7
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ 
επιχειρήσεων μπορεί να αυξήσει 
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επιτρέποντάς 
τους να προμηθεύονται με εύκολο τρόπο 
ανταλλακτικά, υπηρεσίες και 
τεχνογνωσία από ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά (και δημιουργώντας 
έτσι νέες οικονομίες κλίμακας)· επιπλέον, 
το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο 
μεταξύ επιχειρήσεων προσφέρει στις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, μια 
δυνατότητα για διεθνοποίηση της 
πελατειακής τους βάσης χωρίς να 
χρειάζεται να επενδύσουν στη φυσική 
τους παρουσία σε άλλο κράτος μέλος,

Or. en

Τροπολογία 8
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 
Διαδίκτυο είναι η ταχύτερη οδός για το 
λιανικό εμπόριο, το δε το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αυξάνεται σταθερά σε εθνικό 
επίπεδο, το χάσμα μεταξύ εγχώριου και 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην ΕΕ διευρύνεται, ενώ οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι στα 
μικρότερα κράτη μέλη της ΕΕ, 
αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς, τεχνικούς 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο είναι 
η ταχύτερη οδός για το λιανικό εμπόριο, το 
δε το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται 
σταθερά σε εθνικό επίπεδο,
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και οργανωτικούς περιορισμούς στις 
επιλογές τους·

Or. sv

Τροπολογία 9
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 
Διαδίκτυο είναι η ταχύτερη οδός για το 
λιανικό εμπόριο, το δε το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αυξάνεται σταθερά σε εθνικό 
επίπεδο, το χάσμα μεταξύ εγχώριου και 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην ΕΕ διευρύνεται, ενώ οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι στα 
μικρότερα κράτη μέλη της ΕΕ, 
αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς, τεχνικούς 
και οργανωτικούς περιορισμούς στις 
επιλογές τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 
Διαδίκτυο είναι η ταχύτερη οδός για το 
λιανικό εμπόριο, το δε το ηλεκτρονικό 
εμπόριο αυξάνεται σταθερά σε εθνικό 
επίπεδο, το χάσμα μεταξύ εγχώριου και 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην ΕΕ διευρύνεται, ενώ οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές, σε μερικά κράτη μέλη της 
ΕΕ, αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς, 
τεχνικούς και οργανωτικούς περιορισμούς 
στις επιλογές τους·

Or. en

Τροπολογία 10
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, 
με την καθιέρωση ενιαίας δέσμης 
κανόνων για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις στα 27 κράτη μέλη, ώστε να 
δημιουργηθεί ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό 

Διαγράφεται
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περιβάλλον, να υπάρχει νομική 
βεβαιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 
και για τους καταναλωτές, να 
απλουστευτούν οι διαδικασίες, να μειωθεί 
το κόστος συμμόρφωσης, να περιοριστεί 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να 
ελευθερωθεί το δυναμικό της αγοράς 
ηλεκτρονικό εμπορίου στην ΕΕ· στο 
πλαίσιο αυτό, η ενιαία ερμηνεία και 
εφαρμογή των νομοθετικών εργαλείων 
όπως η οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, το άρθρο 20 παράγραφος 
2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες (οδηγία 
2006/123/ΕΚ) και η οδηγία για τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό (2005/29/ΕΚ) 
μπορεί να έχουν μείζονα σημασία·

Or. en

Τροπολογία 11
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, η 
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άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία·

οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(2000/31/ΕΚ), το άρθρο 20 παράγραφος 2 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες (οδηγία 
2006/123/ΕΚ) και η οδηγία για τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό (2005/29/ΕΚ) μπορεί 
να έχουν μείζονα σημασία·

Or. en

Τροπολογία 12
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία·

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να άρουν τα βασικά ρυθμιστικά και 
διοικητικά εμπόδια στις διαμεθοριακές 
τηλεματικές συναλλαγές έως το 2013·
καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την 
τρέχουσα αξιολόγησή της όσον αφορά το 
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κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την 
ψηφιακή ενιαία αγορά και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση για τα 
βασικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 13
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία·

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία για τον τερματισμό των 
διακρίσεων εκ μέρους ορισμένων 
εμπόρων οι οποίοι αρνούνται να 
εξυπηρετήσουν ή μεταχειρίζονται 
διαφορετικά πελάτες ανάλογα με την 
εθνικότητα και τον τόπο κατοικίας τους·

Or. en
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Τροπολογία 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία·

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην υπέρβαση των 
διοικητικών και κανονιστικών φραγμών 
στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την καθιέρωση ενιαίας δέσμης κανόνων 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στα 27 κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθεί 
ευνοϊκό ψηφιακό περιβάλλον, να υπάρχει 
νομική βεβαιότητα τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους 
καταναλωτές, να απλουστευτούν οι 
διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος 
συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το 
δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό 
εμπορίου στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των 
νομοθετικών εργαλείων όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η 
οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα 
σημασία·

Or. en

Τροπολογία 15
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
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ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, και αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της 
ισότιμης αντιμετώπισης στην εσωτερική 
αγορά, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή 
τόπο κατοικίας του αποδέκτη·
επαναλαμβάνει ότι η αρχή της ισότιμης 
αντιμετώπισης στην εσωτερική αγορά 
εξαλείφει την απαίτηση που επιβάλλεται 
σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, να 
προσκομίζουν πρωτότυπα έγγραφα, 
επικυρωμένα αντίγραφα, πιστοποιητικό 
ιθαγένειας ή επίσημες μεταφράσεις 
εγγράφων, για να μπορούν να 
επωφεληθούν από μια υπηρεσία ή από πιο 
ευνοϊκούς όρους ή τιμές·

Or. en

Τροπολογία 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να καταργήσει 
την υποχρέωση κατοχής συμβατικού 
καταστήματος προκειμένου να 
επιτρέπεται η τηλεματική πώληση, 
δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απαίτηση 
θέτει σοβαρά εμπόδια στις τηλεματικές 
πωλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις 
διασυνοριακές συναλλαγές, που τώρα 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με την 
ενίσχυση της τηλεματικής και 
διασυνοριακής επιβολής των ισχυόντων 
κανόνων, την αναβάθμιση των εξουσιών 
των αρχών προστασίας των καταναλωτών, 
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των δημόσιων αρχών, και τη συγκρότηση 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε επίπεδο 
ΕΕ για την εποπτεία και τον έλεγχο της 
αγοράς, την εξέταση καταγγελιών, την 
επίλυση διαφορών και τη συλλογική 
προσφυγή·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. sv

Τροπολογία 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις 
διασυνοριακές συναλλαγές, που τώρα 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με την 
ενίσχυση της τηλεματικής και 
διασυνοριακής επιβολής των ισχυόντων 
κανόνων, την αναβάθμιση των εξουσιών 
των αρχών προστασίας των καταναλωτών, 
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των δημόσιων αρχών, και τη συγκρότηση 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε επίπεδο 
ΕΕ για την εποπτεία και τον έλεγχο της 
αγοράς, την εξέταση καταγγελιών, την 
επίλυση διαφορών και τη συλλογική 
προσφυγή·

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις 
διασυνοριακές συναλλαγές, που τώρα 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με την 
ενίσχυση της τηλεματικής και 
διασυνοριακής επιβολής των ισχυόντων 
κανόνων, την αναβάθμιση των εξουσιών 
των αρχών προστασίας των καταναλωτών, 
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των δημόσιων αρχών, και τη συγκρότηση 
αποτελεσματικών μηχανισμών σε επίπεδο 
ΕΕ για την εποπτεία και τον έλεγχο της 
αγοράς, την εξέταση καταγγελιών και την 
επίλυση διαφορών ·

Or. en
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Τροπολογία 19
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει 
εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τη 
σύσταση ή το διορισμό εθνικής αρχής για 
τη διεκπεραίωση αιτημάτων 
καταχώρησης για διασυνοριακό 
τηλεματικό ηλεκτρονικό εμπόριο εκ 
μέρους επιχειρήσεων και επιχειρηματιών 
από το κράτος μέλος τους, και μιας 
ευρωπαϊκής αρχής διασύνδεσης των 
εθνικών αρχών, ώστε να επιταχυνθεί η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

Or. en

Τροπολογία 20
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει 
σαφή δέσμη προτύπων για το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως για παράδειγμα η 
υποχρέωση των εμπόρων να παρέχουν 
στους πελάτες τους και στις δημόσιες 
αρχές εύκολη, άμεση, διαρκή και δωρεάν 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 
ονομασία και τον αριθμό καταχώρησης 
του εμπόρου ή του παρόχου των 
υπηρεσιών, τις τιμές των προσφερόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και το 
ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος παράδοσης 
που θα μπορούσε να προστεθεί στην τιμή·
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η συμμόρφωση προς τη συγκεκριμένη 
δέσμη θα έχει ως αποτέλεσμα την 
πιστοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
από την αρχή καταχώρησης, σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει, για 
το μέλλον, την εναρμόνιση του ΦΠΑ για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου να 
εξαλειφθούν ορισμένα από τα εμπόδια
που συναντούν σήμερα οι έμποροι και οι 
καταναλωτές στο διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 22
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μπορεί να ενισχυθεί 
περαιτέρω με τη διασφάλιση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο τηλεματικό 
περιβάλλον, την ανταπόκριση στις 
ανησυχίες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη 
ρύθμιση της συλλογής δεδομένων, τη 
στόχευση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, 
την καταγραφή χαρακτηριστικών και τη 

4. πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μπορεί να ενισχυθεί 
περαιτέρω με τη διασφάλιση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο τηλεματικό 
περιβάλλον, την ανταπόκριση στις 
ανησυχίες σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη 
ρύθμιση της συλλογής δεδομένων, τη 
στόχευση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, 
την καταγραφή χαρακτηριστικών και τη 



PE441.222v02-00 16/30 AM\817165EL.doc

EL

διαφήμιση, καθώς επίσης με την ανάπτυξη 
συνείδησης μεταξύ των καταναλωτών με 
εκστρατείες διαπαιδαγώγησης και 
πληροφόρησης·

διαφήμιση, καθώς επίσης με την ανάπτυξη 
συνείδησης μεταξύ των καταναλωτών με 
εκστρατείες διαπαιδαγώγησης και 
πληροφόρησης· ζητεί από την Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση για την 
προσαρμογή της Οδηγίας περί 
Προστασίας των Δεδομένων στο τρέχον 
ψηφιακό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός του 
θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος 
στην ιδιωτικότητα και την προστασία 
των δεδομένων αποτελεί τον καθοριστικό 
παράγοντα για την ύπαρξη ηλεκτρονικού 
εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 24
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει τη σημασία της 
απλούστευσης και της αύξησης της 
διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού και 
των όρων και προϋποθέσεων του 
διασυνοριακού τηλεματικού εμπορίου, με 
τη θέσπιση κανόνων σε σχέση με την 
παροχή παραπλανητικών ή ελλιπών 
πληροφοριών για τα δικαιώματα των 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
απλούστευση και αύξηση της διαφάνειας 
της αλυσίδας εφοδιασμού και των όρων 
και προϋποθέσεων του διασυνοριακού 
τηλεματικού εμπορίου, με τη θέσπιση 
κανόνων σε σχέση με την παροχή 
παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 
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καταναλωτών, το συνολικό κόστος και τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εμπόρων, με 
την προαγωγή βέλτιστων και θεμιτών 
πρακτικών, με συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα·

συνολικό κόστος και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των εμπόρων, με την 
προαγωγή βέλτιστων και θεμιτών 
πρακτικών, με συστάσεις και
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα· αναγνωρίζει 
τις προσπάθειες που καταβάλλει στο 
συγκεκριμένο τομέα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσον αφορά την αποσαφήνιση 
των όρων, των προϋποθέσεων και των 
τιμών των αεροπορικών ναύλων, ως 
θετικό παράδειγμα προς μίμηση·

Or. en

Τροπολογία 25
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
αυτορρύθμισης από τις ενώσεις εμπόρων, 
επαγγελματιών και καταναλωτών, και η 
κατάρτιση ευρωπαϊκού χάρτη για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών θα 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο με την 
αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων όλων των συμμετεχόντων 
στην κοινωνία της πληροφορίας·

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
αυτορρύθμισης από τις ενώσεις εμπόρων, 
επαγγελματιών και καταναλωτών, και η 
κατάρτιση ευρωπαϊκού χάρτη για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών θα 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο με την αποσαφήνιση 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
όλων των συμμετεχόντων στην κοινωνία 
της πληροφορίας·

6. πιστεύει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
αυτορρύθμισης από τις ενώσεις εμπόρων, 
επαγγελματιών και καταναλωτών, και οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στην 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με μια «νέα ευρωπαϊκή ατζέντα 
για την ψηφιακή τεχνολογία: 2015.eu», 
όπου ζητείται  η κατάρτιση ευρωπαϊκού 
χάρτη για τα δικαιώματα των πολιτών και 
των καταναλωτών στο ψηφιακό 
περιβάλλον και η ανάπτυξη μιας 
«πέμπτης ελευθερίας» που να επιτρέπει 
την ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου 
και γνώσης, θα ενισχύσουν την 
εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο με 
την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων όλων των 
συμμετεχόντων στην κοινωνία της 
πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
προβολής λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, 
σημάτων εμπιστοσύνης και σημάτων 
ποιότητας, που θα βοηθήσουν τους 
καταναλωτές να αναγνωρίζουν τους 
ευυπόληπτους τηλεματικούς εμπόρους 
και θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στις 
προσπάθειές τους να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους πέρα από την 
εγχώρια αγορά τους·

Διαγράφεται

Or. sv



AM\817165EL.doc 19/30 PE441.222v02-00

EL

Τροπολογία 28
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της προβολής 
λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, σημάτων 
εμπιστοσύνης και σημάτων ποιότητας, που 
θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τους ευυπόληπτους 
τηλεματικούς εμπόρους και θα 
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στις 
προσπάθειές τους να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους πέρα από την εγχώρια 
αγορά τους·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της προβολής 
λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, σημάτων 
εμπιστοσύνης και σημάτων ποιότητας, που 
θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τους ευυπόληπτους 
τηλεματικούς εμπόρους, να ανταμείβουν 
τις βέλτιστες πρακτικές και να 
ενθαρρύνουν την καινοτομία, οι οποίες θα 
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στις 
προσπάθειές τους να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους πέρα από την εγχώρια 
αγορά τους·

Or. en

Τροπολογία 29
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της προβολής 
λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, σημάτων 
εμπιστοσύνης και σημάτων ποιότητας, που 
θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τους ευυπόληπτους 
τηλεματικούς εμπόρους και θα 
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στις 
προσπάθειές τους να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους πέρα από την εγχώρια 
αγορά τους·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της προβολής 
λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, σημάτων 
εμπιστοσύνης και σημάτων ποιότητας, που 
θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τους ευυπόληπτους 
τηλεματικούς εμπόρους και θα 
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στις 
προσπάθειές τους να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους πέρα από την εγχώρια 
αγορά τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την ορθή εφαρμογή των σημάτων 
εμπιστοσύνης·
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Τροπολογία 30
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης 
της εμπιστοσύνης στα διασυνοριακά 
συστήματα πληρωμών μέσω διαδικτύου 
(π.χ. με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες 
και ηλεκτρονικά μετρητά) με την 
προώθηση φάσματος μεθόδων πληρωμής, 
τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και 
των κοινών προτύπων, την υπέρβαση των 
τεχνικών εμποδίων, την υποστήριξη των 
ασφαλέστερων τεχνολογιών για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, την εναρμόνιση 
της νομοθεσίας για θέματα ιδιωτικότητας 
και ασφάλειας, την καταπολέμηση της 
απάτης και την ενημέρωση και 
διαπαιδαγώγηση του κοινού·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης 
της εμπιστοσύνης στα διασυνοριακά 
συστήματα πληρωμών μέσω διαδικτύου 
(π.χ. με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες 
και ηλεκτρονικά μετρητά) με την 
προώθηση φάσματος μεθόδων πληρωμής, 
τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και 
των κοινών προτύπων, την υπέρβαση των 
τεχνικών εμποδίων, την υποστήριξη των 
ασφαλέστερων τεχνολογιών για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, την εναρμόνιση 
και την ενίσχυση της νομοθεσίας για 
θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, την 
καταπολέμηση της απάτης και την 
ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του 
κοινού·

Or. sv

Τροπολογία 31
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
υποβάλουν λύση για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού μέσου 
για τις πιστωτικές και τις χρεωστικές 
κάρτες, το οποίο να επιτρέπει τη 
διεκπεραίωση τηλεματικών συναλλαγών 
με πιστωτική κάρτα και να προσφέρει 
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συνεπώς ανεξαρτησία από τα συστήματα 
VISA και MasterCard·

Or. en

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Țicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει τη σημασία των ηλεκτρονικών 
υπογραφών και των υποδομών ιδιωτικού 
κλειδιού (PKI) για τις ασφαλείς 
πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και καλεί την Επιτροπή 
να δημιουργήσει μια πύλη των 
ευρωπαϊκών αρχών πιστοποίησης με 
στόχο τη διασφάλιση της διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές·

Or. en

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Țicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα για τη στήριξη της πρωτοβουλίας 
υπέρ του ηλεκτρονικού τιμολογίου, 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση 
ηλεκτρονικών τιμολογίων σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2010·

Or. en
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Τροπολογία 34
Silvia-Adriana Țicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. δεδομένης της σημασίας που έχει η 
συνειδητοποίηση της πλήρους 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η εσωτερική αγορά, ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι έως το 2015 
τουλάχιστον το 50% όλων των δημόσιων 
προμηθειών θα γίνονται με ηλεκτρονικά 
μέσα, όπως καθορίζεται στο σχέδιο 
δράσης που συμφωνήθηκε κατά τη 
διϋπουργική διάσκεψη για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στο 
Μάντσεστερ το 2005·

Or. en

Τροπολογία 35
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες νομικές 
προκλήσεις που συνδέονται με την 
ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικού εμπορίου που να 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, την ιδιωτικότητα, και την 
προστασία των ανήλικων καταναλωτών· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
λεπτομερώς το θέμα·

Or. en
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Τροπολογία 36
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η διασυνοριακή αναζήτηση και 
διαφήμιση στον Ιστό μέσα στην ΕΕ , 
ώστε να βελτιωθεί η πληροφόρηση των 
καταναλωτών και των εμπόρων και να 
ενισχυθεί η ικανότητά τους να κάνουν 
διασυνοριακές συγκρίσεις και να 
εντοπίζουν διασυνοριακές προσφορές·
στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη στενή 
συνεργασία με τον κλάδο και την 
προώθηση των τομέων .eu·

Διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 37
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η διασυνοριακή αναζήτηση και διαφήμιση 
στον Ιστό μέσα στην ΕΕ , ώστε να 
βελτιωθεί η πληροφόρηση των 
καταναλωτών και των εμπόρων και να 
ενισχυθεί η ικανότητά τους να κάνουν 
διασυνοριακές συγκρίσεις και να 
εντοπίζουν διασυνοριακές προσφορές· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί τη στενή συνεργασία 
με τον κλάδο και την προώθηση των 
τομέων .eu·

12. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η διασυνοριακή αναζήτηση και διαφήμιση 
στον Ιστό μέσα στην ΕΕ , υπό τον όρο ότι 
θα απαιτείται η ρητή συναίνεση του 
καταναλωτή για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία, ώστε να βελτιωθεί η 
πληροφόρηση των καταναλωτών και των 
εμπόρων και να ενισχυθεί η ικανότητά 
τους να κάνουν διασυνοριακές συγκρίσεις 
και να εντοπίζουν διασυνοριακές 
προσφορές· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη 
στενή συνεργασία με τον κλάδο και την 
προώθηση των τομέων .eu·

Or. en
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Τροπολογία 38
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η διασυνοριακή αναζήτηση και διαφήμιση
στον Ιστό μέσα στην ΕΕ , ώστε να 
βελτιωθεί η πληροφόρηση των 
καταναλωτών και των εμπόρων και να 
ενισχυθεί η ικανότητά τους να κάνουν 
διασυνοριακές συγκρίσεις και να 
εντοπίζουν διασυνοριακές προσφορές· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί τη στενή συνεργασία 
με τον κλάδο και την προώθηση των 
τομέων .eu·

12. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η διασυνοριακή αναζήτηση στον Ιστό μέσα 
στην ΕΕ , ώστε να βελτιωθεί η 
πληροφόρηση των καταναλωτών και των 
εμπόρων και να ενισχυθεί η ικανότητά 
τους να κάνουν διασυνοριακές συγκρίσεις 
και να εντοπίζουν διασυνοριακές 
προσφορές· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη 
στενή συνεργασία με τον κλάδο και την 
προώθηση των τομέων .eu·

Or. en

Τροπολογία 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σημασία η 
θέσπιση συνεκτικού ενωσιακού πλαισίου 
προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο για υλικά 
όσο και για άυλα εμπορεύματα· η 
κλιμάκωση της καταπολέμησης της 
λαθρεμπορίας και της απομίμησης 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών· και η 
ανάπτυξη συνείδησης των θεμάτων αυτών 
μεταξύ των ευρωπαίων καταναλωτών·

13. υπογραμμίζει ότι για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σημασία η 
θέσπιση συνεκτικού ενωσιακού πλαισίου 
προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας· η κλιμάκωση της 
καταπολέμησης της λαθρεμπορίας και της 
απομίμησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών·
και η ανάπτυξη συνείδησης των θεμάτων 
αυτών μεταξύ των ευρωπαίων 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σημασία η 
θέσπιση συνεκτικού ενωσιακού πλαισίου 
προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο για υλικά 
όσο και για άυλα εμπορεύματα· η 
κλιμάκωση της καταπολέμησης της 
λαθρεμπορίας και της απομίμησης 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών· και η 
ανάπτυξη συνείδησης των θεμάτων αυτών 
μεταξύ των ευρωπαίων καταναλωτών·

13. υπογραμμίζει ότι για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σημασία η 
θέσπιση συνεκτικού ενωσιακού πλαισίου 
προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, στα πλαίσια του 
κοινοτικού κεκτημένου, τόσο για υλικά 
όσο και για άυλα εμπορεύματα· η 
κλιμάκωση της καταπολέμησης της 
λαθρεμπορίας και της απομίμησης 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών· και η 
ανάπτυξη συνείδησης των θεμάτων αυτών 
μεταξύ των ευρωπαίων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 41
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
σχέδιο δράσης για την προώθηση των 
τηλεματικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για 
όσους έχουν μείνει πρόσφατα άνεργοι, με 
τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών 
μέσων και διευκολύνσεων 
προσαρμοσμένων στην δυσχερή 
κατάστασή τους, όπως η επιδότηση του
εξοπλισμού και του λογισμικού, η παροχή 
δωρεάν συμβουλών για θέματα 
ηλεκτρονικού εμπορίου και η εύκολη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο·
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Τροπολογία 42
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει 
μέριμνα για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι 
από την προσφορά παράνομων 
εμπορευμάτων στον Ιστό, ιδιαίτερα δε 
απομιμήσεων φαρμάκων και προϊόντων 
υγειονομικής φροντίδας, με την 
προώθηση της γνώσης σε θέματα υγείας 
και τη δημοσίευση παραπλανητικών 
πληροφοριών σε ειδικές ιστοθέσεις των 
τομέων .eu·

Or. en

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Țicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η 
θέσπιση νομοθεσίας για όλες τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεδομένου ότι 
τούτο είναι ουσιαστικό για την προστασία 
των δικαιωμάτων των χρηστών των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. ro
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Τροπολογία 44
Pilar del Castillo Vera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης και η 
γνώση και κατάρτιση στην πληροφορική 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ψηφιακού 
περιβάλλοντος, και ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, να διεξαχθούν εκστρατείες 
διαπαιδαγώγησης και πληροφόρησης 
εστιασμένες στην προστασία των 
καταναλωτών, την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα και ασφάλεια, και τα 
ψηφιακά δικαιώματα των χρηστών·

15. πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης και η 
γνώση και κατάρτιση στην πληροφορική 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ψηφιακού 
περιβάλλοντος, και ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την εφαρμογή σχεδίου δράσης για 
τη μύηση και την ένταξη στην ψηφιακή 
τεχνολογία, το οποίο να περιλαμβάνει 
ιδίως:· ειδικές ευκαιρίες κατάρτισης στην 
ψηφιακή γνώση για ανέργους και ομάδες 
που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού·
κίνητρα για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού 
τομέα με στόχο την παροχή εκπαίδευσης 
στις ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!», με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου 
μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης, 
με την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών 
ΤΠΕ και των τηλεματικών υπηρεσιών ·
καθώς και ένα κοινό σύστημα 
πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 45
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. ζητεί την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των νομικών, τεχνικών 
και οικονομικών εξελίξεων στο 

16. ζητεί την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των νομικών, τεχνικών 
και οικονομικών εξελίξεων στο 
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ηλεκτρονικό εμπόριο και επισημαίνει την 
ανάγκη προσεκτικής εκτίμησης αντικτύπου 
για όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν 
την ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
κοινωνία της πληροφορίας·

ηλεκτρονικό εμπόριο και επισημαίνει την 
ανάγκη προσεκτικής εκτίμησης αντικτύπου 
για όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν 
την ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
κοινωνία της πληροφορίας· ένα σημαντικό 
μέσο για τούτο θα ήταν η κατάρτιση 
«πίνακα επιδόσεων» για την αξιολόγηση 
της ευρωπαϊκής τηλεματικής ψηφιακής 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 46
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. ζητεί την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των νομικών, τεχνικών 
και οικονομικών εξελίξεων στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο και επισημαίνει την 
ανάγκη προσεκτικής εκτίμησης 
αντικτύπου για όλες τις αποφάσεις που 
επηρεάζουν την ψηφιακή ενιαία αγορά και 
την κοινωνία της πληροφορίας·

16. ζητεί την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των νομικών, τεχνικών 
και οικονομικών εξελίξεων στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο και επισημαίνει την 
ανάγκη εκτίμησης αντικτύπου για όλες τις 
αποφάσεις που επηρεάζουν την ψηφιακή 
ενιαία αγορά και την κοινωνία της 
πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 47
Lara Comi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου 
μεταξύ επιχειρήσεων ως μέσου που 
επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 
και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, τη μεγέθυνση, 
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την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, και 
τη δημιουργία περισσότερων καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα 
ασφαλές και ολοκληρωμένο νομικό και 
ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο να τους 
παρέχει τις εγγυήσεις που χρειάζονται για 
να πραγματοποιούν με εμπιστοσύνη 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές 
μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 48
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει 
τέρμα στις γεωγραφικές διακρίσεις κατά 
καταναλωτών της ΕΕ με βάση την 
τηλεματική ή τη συμβατική τους 
διεύθυνση, αξιοποιώντας όλες τις 
δυνατότητες που προσφέρει το άρθρο 20 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 49
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επισημαίνει ότι η περαιτέρω 
ανάπτυξη ταχείας και οικονομικά 
προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης έχει 

17. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, 
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ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια 
που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

να εξετάσει το θέμα της ανάπτυξης
ταχείας και οικονομικά προσιτής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, που έχει 
ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια 
που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες στη 
χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επισημαίνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη 
ταχείας και οικονομικά προσιτής 
ευρυζωνικής πρόσβασης έχει ουσιαστική 
σημασία για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου, δεδομένου ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια 
που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

17. επισημαίνει ότι η περαιτέρω και 
εντονότερη ανάπτυξη ταχείας και 
οικονομικά προσιτής ευρυζωνικής 
πρόσβασης έχει ουσιαστική σημασία για 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο παραμένει ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια που συναντούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 51
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en


