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Τροπολογία 1
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται 
την πλήρη ακεραιότητα της εσωτερικής 
αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της 
ΕΕ και να εγγυάται ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται 
την πλήρη ακεραιότητα της εσωτερικής 
αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της 
ΕΕ και να εγγυάται ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια χώρα που δεν είναι μέλος της 
Ένωσης και δεν υπόκειται στις ίδιες 
υποχρεώσεις με ένα μέλος, δεν μπορεί να 
απολαύει των ίδιων δικαιωμάτων και να 
έχει τα ίδια οφέλη με ένα μέλος·

Or. en

Τροπολογία 2
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται 
την πλήρη ακεραιότητα της εσωτερικής 
αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της 
ΕΕ και να εγγυάται ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται 
την πλήρη ακεραιότητα και την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της 
τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και να 
εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις καθώς και υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 3
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται 
την πλήρη ακεραιότητα της εσωτερικής 
αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της 
ΕΕ και να εγγυάται ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται 
την πλήρη ακεραιότητα της εσωτερικής 
αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της 
ΕΕ, να εγγυάται ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και να διασφαλίζει την 
προστασία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 4
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ 
απαιτεί, ως προϋπόθεση, τον πλήρη 
σεβασμό των τεσσάρων ελευθεριών που 
συνδέονται με την προσχώρηση στην ΕΕ, 
δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των 
υπηρεσιών και των προσώπων, καθώς 
και του κεκτημένου της ενιαίας αγοράς 
της ΕΕ και κάθε άλλης σχετικής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 5
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Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προθεσμία ολοκλήρωσης των 
διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική 
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
φιλόδοξη, ότι οι διαπραγματεύσεις είναι 
πολύ περίπλοκες και ότι η κρίση εξαιτίας 
της νόσου COVID-19 με την επακόλουθη 
αναστολή των διαπραγματεύσεων 
καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο 
δύσκολη·

Or. en

Τροπολογία 6
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
είναι η κορυφαία εμπορική δύναμη και η 
μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, η 
οποία αποτελεί μείζονα μοχλό 
οικονομικής ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 



PE650.361v02-00 6/49 AM\1203781EL.docx

EL

άνευ προηγουμένου κατάστασης που 
προκλήθηκε από την πανδημία του 
κοροναϊού, καθυστέρησαν οι 
διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική 
συμφωνία με το ΗΒ·

Or. en

Τροπολογία 8
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 οι 
εξαγωγές εμπορευμάτων από την ΕΕ των 
27 στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 
EUR 318,1 δισεκατομμύρια και οι 
εισαγωγές στην ΕΕ των 27 από το 
Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε EUR 
193,7 δισεκατομμύρια, που 
ισοδυναμούσαν με το 15 % του συνόλου 
των εξαγωγών εμπορευμάτων από την 
ΕΕ των 27 και με το 10 % όλων των 
εισαγωγών εμπορευμάτων στην ΕΕ των 
27·

Or. en

Τροπολογία 9
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ 
διασφαλίζεται μέσω ενός εκτεταμένου 
ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου·

Or. en
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Τροπολογία 10
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η 
συμφωνία αποχώρησης πρέπει να 
εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα μέρη της 
και από τις δύο πλευρές, κάτι που μπορεί 
να αποτελέσει ισχυρή ένδειξη της καλής 
πίστης με την οποία θα διεξαχθούν οι 
διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική 
συμφωνία·

1. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η 
συμφωνία αποχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου 
για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει 
να εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα μέρη της 
και από τις δύο πλευρές, κάτι που μπορεί 
να αποτελέσει ισχυρή ένδειξη της καλής 
πίστης με την οποία θα διεξαχθούν οι 
διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική 
συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 11
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο 
συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου η επιδίωξη μιας φιλόδοξης, 
ευρείας και ισορροπημένης σχέσης μέσω 
της μελλοντικής συμφωνίας·

2. πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο 
συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου η επιδίωξη μιας φιλόδοξης, 
ευρείας και ισορροπημένης σχέσης μέσω 
της μελλοντικής συμφωνίας, δια της 
οποίας θα εξακολουθήσουν να 
διασφαλίζονται υψηλού επιπέδου 
προστασία των καταναλωτών και υψηλά 
πρότυπα και στις δύο πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 12
Eugen Jurzyca
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα, 
οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ θα 
πρέπει να προετοιμαστούν για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο 
κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

3. τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, τα 
θεσμικά όργανα, οι επιχειρήσεις και οι 
πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να 
προετοιμαστούν για μια νέα εταιρική 
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 13
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα, 
οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ θα 
πρέπει να προετοιμαστούν για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο 
κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

3. τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα, 
τα κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις και οι 
πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να 
προετοιμαστούν για μια νέα εταιρική 
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 14
Antonius Manders, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι το Brexit πρέπει 
να διδάξει στην ΕΕ των 27 πώς να 
προφυλάσσεται, διότι έδειξε ότι, όταν το 
κύριο βάρος δίνεται στη συνεργασία σε 
θέματα ορθολογικής οικονομικής 
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πολιτικής, μπορεί να προκληθούν 
περισσότερες έξοδοι· επομένως, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη καλούνται, ενεργοποιώντας μεταξύ 
άλλων αποτελεσματικά εργαλεία 
επικοινωνίας, να εργαστούν για την 
προώθηση του κοινού ευρωπαϊκού 
συναισθήματος και ταυτότητας, 
συμπληρωματικά προς τις εθνικές και 
περιφερειακές ταυτότητες·

Or. en

Τροπολογία 15
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
πρέπει να υπονομεύσει το φιλόδοξο και 
ισορροπημένο σύνολο μέτρων που έχει 
προτείνει η Επιτροπή τα τελευταία πέντε 
έτη, όπως η στρατηγική για την ενιαία 
αγορά, η Ένωση των Κεφαλαιαγορών, η 
στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά και η ευρωπαϊκή ψηφιακή 
στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 16
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 

4. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
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αμοιβαίες ρυθμίσεις για αμοιβαία επωφελή 
πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·

αμοιβαίες ρυθμίσεις για αμοιβαία επωφελή 
πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 17
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αμοιβαίες ρυθμίσεις για αμοιβαία επωφελή 
πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·

4. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αμοιβαίες ρυθμίσεις για αμοιβαία επωφελή 
πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις 
δημόσιες συμβάσεις και την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 18
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αμοιβαίες ρυθμίσεις για αμοιβαία επωφελή 
πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·

4. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αμοιβαίες ρυθμίσεις για αμοιβαία επωφελή 
πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και τις προδιαγραφές 
προϊόντων·
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Or. en

Τροπολογία 19
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο μεταξύ 
των οικονομικών ζωνών δεν είναι οι 
δασμοί, αλλά οι διαφορετικοί κανονισμοί· 
πιστεύει ότι, αν οι κανονισμοί είναι 
συγκρίσιμοι όταν πρόκειται για την 
επίτευξη των ίδιων κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, κάτι που μπορεί 
ενδεχομένως να συμβαίνει μεταξύ της ΕΕ 
και του Ηνωμένου Βασιλείου, ένας 
μηχανισμός ρυθμιστικής συνεργασίας για 
την προώθηση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε τομείς όπου δεν είναι 
πιθανό να γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης, θα ήταν μια χρήσιμη 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 20
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι για να προχωρήσει 
προς μια οικονομία μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και μια κυκλική 
οικονομία, η Ένωση χρειάζεται μια 
πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά που να 
ενθαρρύνει τη διάδοση πράσινων, 
καινοτόμων λύσεων και η μελλοντική 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
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πρέπει να συνάδει με αυτόν τον στόχο·

Or. en

Τροπολογία 21
Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει τη σημασία των ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της ΕΕ, που διασφαλίζει 
ισοδύναμα πρότυπα στις κοινωνικές, 
εργασιακές, περιβαλλοντικές πολιτικές 
και στις πολιτικές για τον ανταγωνισμό 
και τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο «ανταγωνισμός προς τα 
κάτω»·

Or. en

Τροπολογία 22
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

5. υπενθυμίζει ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 23
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· τονίζει ότι τα 
δικαιώματα και τα προνόμια που 
σχετίζονται με την πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά συμβαδίζουν με 
αυστηρές υποχρεώσεις για τον πλήρη 
σεβασμό και τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς· 
υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι μια 
ισορροπημένη, φιλόδοξη και ευρεία 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μπορεί 
να συμφωνηθεί μόνο εάν εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού μέσω της 
θέσπισης, της ορθής εφαρμογής και της 
αποτελεσματικής επιβολής ισχυρών 
δεσμεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
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ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων· ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων 
και ισοδύναμων προτύπων σε θέματα 
περιβάλλοντος, υγείας, εργασίας και 
κοινωνικής προστασίας, και 
ανταγωνισμού, με σκοπό τη δυναμική 
ευθυγράμμιση·

Or. en

Τροπολογία 25
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

5. τονίζει ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, ιδίως 
στις ΜΜΕ, καθώς και στους 
καταναλωτές, μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Deirdre Clune

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει το ίδιο 
επίπεδο δικαιωμάτων και να απολαμβάνει 
το ίδιο επίπεδο οφελών με ένα κράτος 
μέλος· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι μια 
ισορροπημένη, φιλόδοξη και ευρεία 
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συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μπορεί 
να συμφωνηθεί μόνο εάν εξασφαλιστούν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού μέσω ισχυρών 
δεσμεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και 
να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με ένα 
κράτος μέλος· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, 
ότι μια ισορροπημένη, φιλόδοξη και ευρεία 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μπορεί 
να συμφωνηθεί μέσω ίσων όρων 
ανταγωνισμού ή αμοιβαίας αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 28
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μπορεί να συμφωνηθεί μόνο 
εάν εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων·

5. θεωρεί ότι, σε καμία περίπτωση, 
μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια 
δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια 
οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει, 
ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία μπορεί να 
συμφωνηθεί μόνο εάν εξασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού μέσω ισχυρών 
δεσμεύσεων·
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Or. en

Τροπολογία 29
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, για να έχουν πρόσβαση 
στην ενιαία αγορά, οι επιχειρήσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή 
νομοθεσία, μεταξύ άλλων στους τομείς 
της υγείας, του περιβάλλοντος, της 
ασφάλειας των τροφίμων και των 
προϊόντων, καθώς και της προστασίας 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 30
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει ωστόσο ότι η 
ανάγκη ισορροπίας δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων δεν επιτάσσει να 
αντιμετωπίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο 
λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι αυτό θα 
αντιμετώπιζε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσον αφορά τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού και τα εξ αυτών 
απορρέοντα δικαιώματα και οφέλη κάθε 
μέρους της μελλοντικής συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 31
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
απαιτείται ένας οριζόντιος μηχανισμός, 
όπως ένα συνολικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης που θα καλύπτει όλους 
τους τομείς συνεργασίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 32
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
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αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς και στην ενισχυμένη 
συνεργασία των αρχών εποπτείας της 
αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών· υπενθυμίζει ότι 
ένας τέτοιος μηχανισμός διακυβέρνησης 
δεν πρέπει καθόλου να περιορίζει την 
αυτονομία της ΕΕ κατά τη λήψη 
αποφάσεων ούτε την έννομη τάξη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 33
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
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ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών και ώστε να 
εξοπλιστεί η Ένωση με κατάλληλους 
μηχανισμούς για την αντιστάθμιση 
ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης του ΗΒ σε 
κάθε καλυπτόμενο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 34
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 

6. υπογραμμίζει ότι στη συμφωνία 
πρέπει να τηρούνται κοινές προδιαγραφές 
που θα αντιστοιχίζονται με την πάροδο 
του χρόνου σε τομείς, μεταξύ άλλων, 
όπως οι κρατικές ενισχύσεις, η 
απασχόληση, το περιβάλλον, η κλιματική 
αλλαγή και η βιομηχανία, και ότι η 
βελτίωση αυτών των προδιαγραφών 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της 
κοινής συμφωνίας έχοντας ως αναφορά 
τις προδιαγραφές της ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
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εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 35
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς, την ανιχνευσιμότητα των 
προϊόντων και τη διαφάνεια των 
πληροφοριών σχετικά με την προέλευση 
των προϊόντων· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 36
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
κατάλληλες και αποτελεσματικές 
προδιαγραφές προϊόντων θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδη και αναντικατάστατη 
συνιστώσα οποιασδήποτε μελλοντικής 
συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε 
να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και ασφάλεια δικαίου για 
τις επιχειρήσεις της ΕΕ και επαρκής 
προστασία των καταναλωτών της ΕΕ χάρη 
σε μια ουσιαστική εποπτεία της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι για τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνεται η αμοιβαία 
αναγνώριση, απαιτείται ένας οριζόντιος 
μηχανισμός, όπως ένα συνολικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης που θα καλύπτει όλους 
τους τομείς συνεργασίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 37
Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών 
της ΕΕ χάρη σε μια ουσιαστική εποπτεία 
της αγοράς· υπογραμμίζει ότι για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται 
ένας οριζόντιος μηχανισμός, όπως ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, επιβολή και επίλυση των 
διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

6. υπογραμμίζει ότι η δυναμική 
κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και 
αναντικατάστατη συνιστώσα 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ 
και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών της ΕΕ χάρη σε μια 
ουσιαστική εποπτεία της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι για τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού απαιτείται ένας οριζόντιος 
μηχανισμός, όπως ένα συνολικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης που θα καλύπτει όλους 
τους τομείς συνεργασίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή, παρακολούθηση, επιβολή και 
επίλυση των διαφορών μέσω εγχώριων 
αρχών που θα διαθέτουν επαρκείς πόρους 
και αποτελεσματικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 38
Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς και τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές προϊόντων 
είναι υψίστης σημασίας·
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τελωνειακής ένωσης πρέπει να 
κρατήσουν τη «γραφειοκρατία» στο 
ελάχιστο δυνατό επίπεδο, ιδίως για τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 
τελωνειακής ένωσης πρέπει να 
κρατήσουν τη «γραφειοκρατία» στο 
ελάχιστο δυνατό επίπεδο, ιδίως για τις 
ΜΜΕ·

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
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επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 
τελωνειακής ένωσης πρέπει να κρατήσουν 
τη «γραφειοκρατία» στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, ιδίως για τις ΜΜΕ·

επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 
τελωνειακής ένωσης πρέπει να κρατήσουν 
τη «γραφειοκρατία» στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, ιδίως για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ δεν πρέπει να 
επηρεαστούν δυσμενώς από τη συμφωνία 
με το Ηνωμένο Βασίλειο και ζητεί ένα 
σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον που 
θα υπόκειται σε κατάλληλη ρύθμιση, στο 
οποίο θα διεξάγουν τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τους και θα διατηρούν 
την ανταγωνιστικότητα και το μερίδιο 
αγοράς τους, καθώς και την ανάπτυξη, 
τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
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τελωνειακής ένωσης πρέπει να κρατήσουν 
τη «γραφειοκρατία» στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, ιδίως για τις ΜΜΕ·

αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 
τελωνειακής ένωσης πρέπει να είναι 
αναλογικές·

Or. en

Τροπολογία 42
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, μια νέα συμφωνία θα οδηγήσει 
σε τελωνειακούς ελέγχους και 
επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και 
επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 
τελωνειακής ένωσης πρέπει να κρατήσουν 
τη «γραφειοκρατία» στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, ιδίως για τις ΜΜΕ·

7. υπενθυμίζει ότι η μελλοντική 
συμφωνία θα οδηγήσει σε τελωνειακούς 
ελέγχους και επαληθεύσεις πριν από την 
είσοδο των εμπορευμάτων στην εσωτερική 
αγορά και επιμένει ότι η διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς είναι 
υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και της 
τελωνειακής ένωσης πρέπει να κρατήσουν 
τη «γραφειοκρατία» στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει 

8. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει 
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των κανόνων του κράτους υποδοχής, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την εγκατάσταση· υπογραμμίζει ότι 
οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν 
την προσωρινή είσοδο και διαμονή των 
πολιτών της ΕΕ για επιχειρηματικούς 
σκοπούς που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών·

των κανόνων του κράτους υποδοχής, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την εγκατάσταση· τονίζει ότι η μη 
εισαγωγή διακρίσεων θα πρέπει να είναι 
αμοιβαία· υπογραμμίζει ότι οι νέες 
ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν την 
προσωρινή είσοδο και διαμονή των 
πολιτών της ΕΕ για επιχειρηματικούς 
σκοπούς που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 44
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι ένα 
συγκεντρωτικό κεφάλαιο σχετικά με τις 
ανάγκες και τα συμφέροντα των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όσον 
αφορά ζητήματα διευκόλυνσης της 
πρόσβασης στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
της συμβατότητας των τεχνικών 
προτύπων, και απλουστευμένων 
τελωνειακών διαδικασιών, με σκοπό τη 
διατήρηση και τη δημιουργία 
συγκεκριμένων επιχειρηματικών 
ευκαιριών και την προώθηση της 
διεθνοποίησής τους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των 
ΜΜΕ να επωφελούνται από το εμπόριο 
στη μελλοντική οικονομική εταιρική 
σχέση ΕΕ-ΗΒ, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
τους νόμους, τους κανονισμούς και τα 
τελωνεία· ενθαρρύνει τα μέρη να 
δημιουργήσουν σημεία επαφής για τις 
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ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 45
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα των καταναλωτών με 
ιδιαίτερη προσοχή στο απόρρητο και την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 46
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, όπως 
η ευθυγράμμιση των κανόνων με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων, την αντιμετώπιση των 
αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο με 
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περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

ηλεκτρονικά μέσα και τη διασφάλιση ενός 
ανοικτού, ασφαλούς και αξιόπιστου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 47
Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, σε πλήρη συμμόρφωση 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 48
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
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μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 49
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, τηρώντας παράλληλα 
τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ (π.χ. τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων)·

Or. en

Τροπολογία 50
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
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εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 51
Deirdre Clune

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και της ροής και ανταλλαγής 
δεδομένων, την αντιμετώπιση των 
αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο με 
ηλεκτρονικά μέσα και τη διασφάλιση ενός 
ανοικτού, ασφαλούς και αξιόπιστου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 52
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν φιλόδοξες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 

9. τονίζει ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν κατάλληλες ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των ροών δεδομένων, την 
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αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά 
μέσα και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, 
ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 53
Deirdre Clune

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι η διασυνοριακή 
ροή αγαθών και υπηρεσιών είναι 
απαραίτητη για τις αλυσίδες εφοδιασμού 
και τα δίκτυα διανομής στις μεταφορές 
και τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να παραμείνει 
εξίσου ανοικτή και από τις δύο πλευρές, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
που καλύπτουν κάθε σχετική πτυχή· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν 
αναφέρεται στη διαπραγματευτική εντολή 
του Ηνωμένου Βασιλείου·

10. τονίζει ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να παραμείνει 
εξίσου ανοικτή και από τις δύο πλευρές, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
που καλύπτουν κάθε σχετική πτυχή· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν 
αναφέρεται στη διαπραγματευτική εντολή 
του Ηνωμένου Βασιλείου και ζητεί εν 
προκειμένω να συμπεριληφθούν 
πρόσθετοι κανόνες και δεσμεύσεις που 
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προβλέπουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης 
στις αγορές δημοσίων συμβάσεων και για 
τα δύο μέρη, οι οποίοι κανόνες και 
δεσμεύσεις θα πρέπει να καταρτιστούν σε 
πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να παραμείνει 
εξίσου ανοικτή και από τις δύο πλευρές, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
που καλύπτουν κάθε σχετική πτυχή· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν 
αναφέρεται στη διαπραγματευτική εντολή 
του Ηνωμένου Βασιλείου·

10. τονίζει ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να παραμείνει 
εξίσου ανοικτή και από τις δύο πλευρές, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
που καλύπτουν κάθε σχετική πτυχή, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε μέρους 
να προστατεύει τα δημόσια συμφέροντά 
του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν 
αναφέρεται στη διαπραγματευτική εντολή 
του Ηνωμένου Βασιλείου·

Or. en

Τροπολογία 56
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να παραμείνει 
εξίσου ανοικτή και από τις δύο πλευρές, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 

10. τονίζει ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να παραμείνει 
εξίσου ανοικτή και από τις δύο πλευρές, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, 
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που καλύπτουν κάθε σχετική πτυχή· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν 
αναφέρεται στη διαπραγματευτική εντολή 
του Ηνωμένου Βασιλείου·

οι οποίοι περιλαμβάνουν την αμοιβαία 
αναγνώριση, που καλύπτουν κάθε σχετική 
πτυχή· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο τομέας των δημοσίων 
συμβάσεων δεν αναφέρεται στη 
διαπραγματευτική εντολή του Ηνωμένου 
Βασιλείου·

Or. en

Τροπολογία 57
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι στη μελλοντική 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει να διατηρηθούν τα τρέχοντα 
υψηλά επίπεδα προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, με 
μηχανισμούς συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών, και πρέπει να 
διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας 
για τις υπάρχουσες γεωγραφικές ενδείξεις 
όπως ορίζονται στη συμφωνία 
αποχώρησης, καθώς και για την 
αναγνώριση νέων, που έχουν μεγάλη 
οικονομική και πολιτιστική αξία και για 
τα δύο μέρη της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει τη σημασία της επίτευξης 
υψηλών επιπέδων προστασίας των 
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δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
όπως τα συγγενικά δικαιώματα, τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι 
γεωγραφικές ενδείξεις· πιστεύει ότι η 
εταιρική σχέση θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει την προστασία των 
υφιστάμενων γεωγραφικών ενδείξεων 
όπως προβλέπεται στη συμφωνία 
αποχώρησης και να διασφαλίσει το ίδιο 
επίπεδο προστασίας για τις μελλοντικές·

Or. en

Τροπολογία 59
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού της ΕΕ έχει διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι στη 
μελλοντική συμφωνία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα πρέπει να δεσμευτεί να 
εφαρμόσει τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ και σε περίπτωση 
διαφορών, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι 
ο διαιτητής σε θέματα δικαίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 60
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. θεωρεί πολύ σημαντική τη 
διαπραγμάτευση αεροπορικής συμφωνίας 
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νέας γενιάς με δίκαιο και ισότιμο άνοιγμα 
των αγορών και των επενδύσεων για τις 
εταιρείες που είναι εγκατεστημένες και 
στις δύο περιοχές με σημαντική 
λειτουργική δομή·

Or. en

Τροπολογία 61
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά 
τους κανόνες ανταγωνισμού, οι 
διαδικτυακοί έμποροι λιανικής πρέπει 
επίσης να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς, και αυτό το 
ζήτημα θα πρέπει να διευθετηθεί από τη 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο·

Or. en

Τροπολογία 62
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. σημειώνει την πρόθεση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να μην επιδιώξει τη 
συνέχιση της τρέχουσας κατάστασής του 
έναντι της ενιαίας αγοράς και της 
Τελωνειακής Ένωσης και διαπιστώνει το 
συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου να 
παραμείνει σε στενή οικονομική 
συνεργασία μετά την έξοδο από την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 63
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης·

11. επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός 
μη δασμολογικών φραγμών, οι αποκλίσεις 
στο επίπεδο και στην ποιότητα των 
ελέγχων, και οι διαφορές στις 
τελωνειακές διαδικασίες και στις 
πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου 
της ΕΕ στην Τελωνειακή Ένωση, συχνά 
οδηγούν σε στρέβλωση των εμπορικών 
ροών και θέτουν σε κίνδυνο την 
ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 64
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 
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της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης·

της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης και την ανάγκη συντονισμού 
και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης·

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια και 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και των 
επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη 
για μεγαλύτερες επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις τελωνειακών ελέγχων στα 
κοινά σημεία διέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 66
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της 
τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών 
της, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτών και τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων 
της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
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μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης·

μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 67
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή 
των ρυθμίσεων στα ιρλανδικά σύνορα 
είναι ζωτικής σημασίας για τις 
επιχειρήσεις και ότι το άρθρο 12 του 
πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια 
Ιρλανδία σχετικά με την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την επιβολή του 
πρωτοκόλλου θα πρέπει να εφαρμόζεται 
καλή τη πίστει·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των 
ρυθμίσεων στα ιρλανδικά σύνορα είναι 
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και 
ότι το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σχετικά με την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
επιβολή του πρωτοκόλλου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται καλή τη πίστει·

12. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των 
ρυθμίσεων στα ιρλανδικά σύνορα είναι 
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και 
για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς καθώς και για 
την αποφυγή εκτροπής των εμπορικών 
ροών και την αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι το 
Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια 
Ιρλανδία θα πρέπει να εφαρμοστεί 
πλήρως και η ειδική επιτροπή πρέπει να 
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παρέχει την αναγκαία ασφάλεια δικαίου 
για τις πτυχές που καθορίζονται στο 
Πρωτόκολλο, ιδίως για το άρθρο 12 
σχετικά με την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την επιβολή του 
πρωτοκόλλου, το οποίο θα πρέπει να 
εφαρμόζεται καλή τη πίστει·

Or. en

Τροπολογία 69
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των 
ρυθμίσεων στα ιρλανδικά σύνορα είναι 
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και 
ότι το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σχετικά με την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
επιβολή του πρωτοκόλλου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται καλή τη πίστει·

12. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των 
ρυθμίσεων στα ιρλανδικά σύνορα είναι 
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και 
ότι το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σχετικά με την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
επιβολή του πρωτοκόλλου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται καλή τη πίστει· θα 
επικροτούσε τη λήψη περαιτέρω μέτρων 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
προκειμένου να περιοριστεί η στρέβλωση 
της διασυνοριακής οικονομίας ή η ζημία 
στην οικονομία ολόκληρης της νήσου·

Or. en

Τροπολογία 70
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να 

13. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να 
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θεσπίζει ολοκληρωμένους μηχανισμούς 
τελωνειακής συνεργασίας για τη 
διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου·

θεσπίζει ολοκληρωμένους μηχανισμούς 
τελωνειακής συνεργασίας για τη 
διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου· 
τονίζει επιπλέον ότι οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να 
προβλέπει μηχανισμούς συνεργασίας 
μεταξύ των τελωνείων και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς για τη διαφύλαξη 
της ασφάλειας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 71
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. επιμένει να διασφαλίσει η 
Επιτροπή ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε 
ολόκληρη την ΕΕ ακολουθούν τα ίδια 
πρότυπα, μέσω ενός άμεσου ενιαίου 
μηχανισμού τελωνειακού ελέγχου, σε 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε 
πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 72
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να 
εργαστούν προκειμένου να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις και τις 
διατυπώσεις τους για τις τελωνειακές 
διαδικασίες, έτσι ώστε να μειωθούν ο 
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χρόνος και το κόστος που συνεπάγονται 
για τους εμπόρους ή τους φορείς 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 73
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι θα ήταν ιδιαίτερα 
επιθυμητό να διατηρήσει το Ηνωμένο 
Βασίλειο την τρέχουσα ταξινόμηση των 
προϊόντων με βάση το Ολοκληρωμένο 
Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (TARIC), προκειμένου να 
διατηρηθούν οι απλοποιημένες 
διαδικασίες και να μειωθεί η ρυθμιστική 
επιβάρυνση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ δεν πρέπει να 
επηρεαστούν αρνητικά από οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία·

16. τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ δεν πρέπει να 
επηρεαστούν αρνητικά από οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να διασφαλίσει αφενός το 
καλύτερο πλαίσιο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
καταναλωτών από τους εμπόρους και 
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αφετέρου αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 75
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ δεν πρέπει να 
επηρεαστούν αρνητικά από οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία·

16. τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ δεν πρέπει να 
επηρεαστούν αρνητικά από οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία· πιστεύει ότι η 
μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να 
προσδώσει προστιθέμενη αξία στους 
καταναλωτές της ΕΕ, η οποία μπορεί 
επίσης να επιτευχθεί με λιγότερες 
ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 76
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ δεν πρέπει να 
επηρεαστούν αρνητικά από οποιαδήποτε 
μελλοντική συμφωνία·

16. τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ πρέπει να 
διατηρηθούν σε οποιαδήποτε μελλοντική 
συμφωνία·

Or. en
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Τροπολογία 77
Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. τονίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού της ΕΕ και η πολιτική της 
ΕΕ για τους καταναλωτές διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς· τονίζει, επομένως, ότι η 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει επίσης να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους 
κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας 
των καταναλωτών και τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων κατά των ανταγωνιστών εις 
βάρος της ευημερίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 78
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι, για να δρέψει τα 
οφέλη, η ενιαία αγορά θα πρέπει να 
λειτουργεί αποτελεσματικά και οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 
εμπιστεύονται τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τόσο στο διαδίκτυο όσο και 
εκτός αυτού, ανεξάρτητα αν παρέχονται 
σε τοπικό επίπεδο ή από το Ηνωμένο 
Βασίλειο·

Or. en
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Τροπολογία 79
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης 
ενός ισχυρού συστήματος εποπτείας της 
αγοράς, τόσο στην ΕΕ όσο και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να 
διατηρηθούν η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 80
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16β. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να είναι εγγυημένη η ασφάλεια 
των προϊόντων που εισάγονται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 81
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης των απτών οφελών για τους 
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καταναλωτές της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου σε τομείς όπως τα τέλη 
περιαγωγής τηλεπικοινωνιών, ο 
αδικαιολόγητος γεωγραφικός 
αποκλεισμός, ο ενεργειακός εφοδιασμός 
(προκειμένου να διατηρηθούν οι αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) 
και τα δικαιώματα των επιβατών·

Or. en

Τροπολογία 82
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16δ. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι 
πρέπει να τηρείται με κάθε τρόπο υψηλό 
επίπεδο προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 83
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16ε. προτρέπει να διατηρηθούν 
πρωτοβουλίες και προγράμματα που 
ωφελούν άμεσα τους πολίτες και από τις 
δύο πλευρές, όπως για παράδειγμα ο 
ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης 
ανάγκης (112) και το διαλειτουργικό 
σύστημα eCall σε ολόκληρη την ΕΕ, 
χωρίς διακοπή για τους καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 84
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής 
συνεργασίας, όπως συμβαίνει με άλλες 
τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των μη 
δασμολογικών φραγμών και την επιδίωξη 
στόχων δημοσίου συμφέροντος, ώστε να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη 
διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και 
για την καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών.

17. τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής 
συνεργασίας, όπως συμβαίνει με άλλες 
τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των μη 
δασμολογικών φραγμών, την υποστήριξη 
της οικονομικής ζωής των επιχειρήσεων 
και των πολιτών και την επιδίωξη στόχων 
δημοσίου συμφέροντος, ώστε να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη 
διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και 
για την καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 85
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής 
συνεργασίας, όπως συμβαίνει με άλλες 
τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των μη 
δασμολογικών φραγμών και την επιδίωξη 
στόχων δημοσίου συμφέροντος, ώστε να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη 
διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και 
για την καταπολέμηση των αθέμιτων 

17. τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής 
συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν επαρκής κοινοβουλευτική 
εποπτεία και δεσμεύσεις μη υποβάθμισης, 
για την αντιμετώπιση των μη 
δασμολογικών φραγμών και την επιδίωξη 
στόχων δημοσίου συμφέροντος, ώστε να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη 
διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και 
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εμπορικών πρακτικών. τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και 
για την καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 86
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής 
συνεργασίας, όπως συμβαίνει με άλλες 
τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των μη 
δασμολογικών φραγμών και την επιδίωξη 
στόχων δημοσίου συμφέροντος, ώστε να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη 
διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και 
για την καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών.

17. τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής 
και διοικητικής συνεργασίας, όπως 
συμβαίνει με άλλες τρίτες χώρες, για την 
αντιμετώπιση των μη δασμολογικών 
φραγμών και την επιδίωξη στόχων 
δημοσίου συμφέροντος, ώστε να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη 
διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και 
για την καταπολέμηση των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 87
Tomislav Sokol, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
θα υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα και 
ιατρικός εξοπλισμός στην εσωτερική 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 
λόγους προστασίας των καταναλωτών 
της ΕΕ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται στους 
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10 σημαντικότερους εξαγωγείς 
φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού στον 
κόσμο, με εξαγωγές αξίας 19,7 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2018 
(που αντιπροσωπεύουν το 5,3 % των 
συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών)· για 
τον λόγο αυτόν, υπογραμμίζει ότι στις 
διαπραγματεύσεις πρέπει επίσης να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα του 
μελλοντικού εμπορίου φαρμάκων και 
ιατρικών προϊόντων μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 88
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι οι αυστηρές 
προδιαγραφές προϊόντων και η 
προστασία των καταναλωτών είναι 
θεμελιώδεις και βασικοί τομείς στους 
οποίους η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 
μπορούν να συνεργαστούν για να 
επιτύχουν αμοιβαία οφέλη και να 
επηρεάσουν τις διεθνείς συζητήσεις, 
μεταξύ άλλων προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο 
περιβάλλον τόσο για τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, όσο 
και στους τομείς των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, της 
καταπολέμησης της παραποίησης, και 
του εμπορίου προϊόντων του διαδικτύου 
των πραγμάτων·

Or. en

Τροπολογία 89
Edina Tóth
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. τονίζει ότι, όσον αφορά τους 
κανόνες ανταγωνισμού, πρέπει και οι 
διαδικτυακοί έμποροι λιανικής του 
Ηνωμένου Βασιλείου να συμμορφώνονται 
με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, και 
ότι χρειάζεται να καθοριστούν οι θέσεις 
της ΕΕ και του ΗΒ.

Or. en


