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Τροπολογία 1
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2019, για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 
2001/29/ΕΚ, και την οδηγία (ΕΕ) 2010/13 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων,

Or. fr

Τροπολογία 2
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 
με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία 
ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου 
και διαδικτυακών υπηρεσιών» 
(COM/2011/0942 final),

Or. en

Τροπολογία 3
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής, της 1ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο,1α

__________________
1α ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50

Or. en

Τροπολογία 4
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για την ενιαία αγορά 
(2018/2903(RSP)),

Or. en

Τροπολογία 5
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το μνημόνιο 
συμφωνίας της 21ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την πώληση προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης στο διαδίκτυο, 
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καθώς και την επανεξέτασή του στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, της 29ης 
Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ένα 
ισορροπημένο σύστημα επιβολής των ΔΔΙ 
που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
κοινωνικές προκλήσεις» (COM (2017) 
707 final),

Or. en

Τροπολογία 6
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 
2017, με τίτλο «Αντιμετώπιση του 
παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου: 
Προς την ενίσχυση της ευθύνης των 
επιγραμμικών πλατφορμών» (COM 
(2017) 555), και τη σύστασή της, της 1ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(COM (2018) 1177),

Or. en

Τροπολογία 7
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με 
στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη» (COM/2020/103),

Or. en

Τροπολογία 8
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε ο ορισθείς Επίτροπος, ο Thierry 
Breton, ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 14 Νοεμβρίου 2019,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε η Επιτροπή στις οικείες 
«Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-
2024» και ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2019,

Or. en
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Τροπολογία 10
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ECON-VI/048) της 
5ης Δεκεμβρίου 2019 με θέμα 
«Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ρυθμιστικών μέτρων για τη 
συνεργατική οικονομία», 

Or. en

Τροπολογία 11
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής των Περιφερειών 
(SEDEC-VI/051) της 5ης Δεκεμβρίου 
2019 με θέμα την «Εργασία σε ψηφιακές 
πλατφόρμες –ρυθμιστικά ζητήματα 
τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα»,

Or. en

Τροπολογία 12
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Δρ. 
Melanie Smith με τίτλο «Enforcement 
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and cooperation between Member States 
in a Digital Services Act» («Επιβολή και 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες»), 
η οποία εκπονήθηκε κατ' εντολή της 
επιτροπής εσωτερικής αγοράς και 
προστασίας των καταναλωτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Λουξεμβούργο, 2020,

Or. en

Τροπολογία 13
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Ιουνίου 2017 σχετικά με τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία 
αγορά (2016/2276(INI),1α

__________________
1α ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 135

Or. en

Τροπολογία 14
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,1α
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__________________
1α ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36–68

Or. en

Τροπολογία 15
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής της 1ης 
Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο,1α

__________________
1α ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50

Or. en

Τροπολογία 16
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Απριλίου 2019 που εκπόνησε το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο «The future of Cities» 
(«Το μέλλον των πόλεων»),

Or. en

Τροπολογία 17
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής των Περιφερειών 
(ECONVI/048) της 5ης Δεκεμβρίου 2019 
με θέμα «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ρυθμιστικές απαντήσεις όσον αφορά τη 
συνεργατική οικονομία»,

Or. en

Τροπολογία 18
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί υπό δίκαιους 
και ρυθμιζόμενους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην απελευθέρωση του δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να 
προσφέρει στους νεοεισερχόμενους, και 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά 
για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί υπό δίκαιους 
και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, μπορεί 
να έχει θετική συμβολή στην 
απελευθέρωση του δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απαιτείται περαιτέρω 
συζήτηση για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας και των τρόπων με τους 
οποίους το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί 
να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και να προσφέρει στους 
νεοεισερχόμενους, και ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
νέες ευκαιρίες στην αγορά για βιώσιμη 
ανάπτυξη και απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 19
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί υπό δίκαιους 
και ρυθμιζόμενους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην απελευθέρωση του δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να 
προσφέρει στους νεοεισερχόμενους, και 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά 
για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί υπό δίκαιους 
και ρυθμιζόμενους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην απελευθέρωση του δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να 
προσφέρει στους νεοεισερχόμενους, και 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά 
για βιώσιμη ανάπτυξη, εξέλιξη και 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 20
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, 
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί υπό δίκαιους 
και ρυθμιζόμενους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην απελευθέρωση του δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να 
προσφέρει στους νεοεισερχόμενους, και 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στην Ένωση, και όταν 
λειτουργεί υπό δίκαιους και ρυθμιζόμενους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, μπορεί να 
συμβάλει θετικά στην απελευθέρωση του 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και να προσφέρει στους 
νεοεισερχόμενους, και ιδίως τις πολύ 
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επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά 
για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
νέες ευκαιρίες στην αγορά για βιώσιμη 
ανάπτυξη και απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 21
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί υπό δίκαιους 
και ρυθμιζόμενους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην απελευθέρωση του δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να 
προσφέρει στους νεοεισερχόμενους, και 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά 
για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην 
Ένωση, και όταν λειτουργεί σε ένα δίκαιο 
και ισορροπημένο νομικό πλαίσιο, 
συμβάλλει θετικά στην απελευθέρωση του 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
ενισχύει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και να προσφέρει στους 
νεοεισερχόμενους, και ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
νέες ευκαιρίες στην αγορά για βιώσιμη 
ανάπτυξη και απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 22
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
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διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και 
την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
σε όλες τις μορφές του, με την πληθώρα 
των διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη, αλλά έχει προσαρμοστεί στις 
συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου με 
ειδική νομοθεσία ανά τομέα·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 23
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και 
την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
σε όλες τις μορφές του, με την πληθώρα 
των διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και ότι από την έγκρισή της, πριν 
από 20 έτη, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει μια 
σειρά από συναφείς αποφάσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διευκρινίσεις 
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προκλήσεων που αναδύονται· που δόθηκαν από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
κωδικοποιηθούν·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 24
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β.λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την 
επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 
όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των 
διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη, προσφέρει αθέμιτα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα στις πλατφόρμες έναντι 
των παραδοσιακών επιχειρήσεων και 
πλέον δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τον 
ταχύ μετασχηματισμό και την επέκταση 
του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις 
μορφές του, με την πληθώρα των 
διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
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πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 25
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την 
επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 
όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των 
διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την 
επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 
όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των 
διάφορων υπηρεσιών, παρόχων, μορφών 
εργασίας και προκλήσεων που 
αναδύονται·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 26
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την 
επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 
όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των 
διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την 
επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 
όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των 
διάφορων υπηρεσιών, προϊόντων, 
παρόχων και προκλήσεων που αναδύονται·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 27
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και 
την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
σε όλες τις μορφές του, με την πληθώρα 
των διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και χρειάζεται επικαιροποίηση, η 
οποία να λαμβάνει υπόψη τον ταχύ 
μετασχηματισμό και την επέκταση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις μορφές 
του, με την πληθώρα των διάφορων 
υπηρεσιών, παρόχων και προκλήσεων που 
αναδύονται·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 28
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 («η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα 
νομοθετήματα της Ένωσης και έχει 
διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία αγορά 
όπως την γνωρίζουμε σήμερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 
20 έτη και ενδέχεται να μην 
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επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και 
την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
σε όλες τις μορφές του, με την πληθώρα 
των διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που αναδύονται·

αντικατοπτρίζει πλέον επαρκώς τον ταχύ 
μετασχηματισμό και την επέκταση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις μορφές 
του, με την πληθώρα των διάφορων 
υπηρεσιών, παρόχων και προκλήσεων που 
αναδύονται·

__________________ __________________
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 29
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά, όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 και τις 
οδηγίες (ΕΕ) 2019/770 και (EΕ) 2019/771 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν 
τις συμβάσεις για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών και τις συμβάσεις για την 
πώληση αγαθών εγκρίθηκαν μόλις 
πρόσφατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες 
προτάσεις, όπως η πρόταση κανονισμού 
για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και η πρόταση οδηγίας σχετικά 
με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών, βρίσκονται σε 



AM\1204788EL.docx 19/184 PE650.712v01-00

EL

νομοθετική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 30
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη 
υπέρβασης του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου καταδεικνύεται 
σαφώς από την κατακερματισμένη 
προσέγγιση των κρατών μελών όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, και από την αδυναμία 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να 
προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο 
στην αγορά και την ευημερία των 
καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να υπάρχει 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 31
Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
καταδεικνύεται σαφώς από την 
κατακερματισμένη προσέγγιση των 
κρατών μελών όσον αφορά την 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
καταδεικνύεται σαφώς από την 
κατακερματισμένη προσέγγιση των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
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αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, και από την αδυναμία 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να 
προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο 
στην αγορά και την ευημερία των 
καταναλωτών·

αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, από την συνεχώς 
αυξανόμενη ποσότητα του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο και την 
αδυναμία να διασφαλιστεί ότι μετά την 
αφαίρεσή του αυτό το περιεχόμενο θα 
παραμείνει εκτός Διαδικτύου, καθώς και 
από την αδυναμία του υφιστάμενου 
νομικού πλαισίου να προωθήσει την 
αποτελεσματική είσοδο στην αγορά και 
την ευημερία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 32
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
καταδεικνύεται σαφώς από την 
κατακερματισμένη προσέγγιση των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, και από την αδυναμία 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να 
προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο 
στην αγορά και την ευημερία των 
καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
καταδεικνύεται σαφώς από την 
κατακερματισμένη προσέγγιση των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, και από την αδυναμία 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να 
προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο 
στην αγορά και την ευημερία των 
καταναλωτών, καθώς και να εμποδίσει τις 
αθέμιτες επιπτώσεις στο δικαίωμα της 
ελευθερίας της έκφρασης·

Or. en
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Τροπολογία 33
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη 
υπέρβασης του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου καταδεικνύεται 
σαφώς από την κατακερματισμένη 
προσέγγιση των κρατών μελών όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, και από την αδυναμία 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να 
προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο 
στην αγορά και την ευημερία των 
καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη ακολουθούν μια 
κατακερματισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο καθώς, από 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
υιοθετήσει τους δικούς τους κανόνες για 
τους μηχανισμούς αναγγελίας και 
δράσης· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, 
υπόψη ότι υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες 
διαφορές μεταξύ αυτών των εθνικών 
κανόνων· λαμβάνοντας, κατά συνέπεια, 
υπόψη ότι για τους θιγόμενους παρόχους 
υπηρεσιών μπορεί να ισχύει μια σειρά 
διαφορετικών νομικών απαιτήσεων που 
αποκλίνουν τόσο ως προς το περιεχόμενο 
όσο και ως προς το πεδίο εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 34
Marc Angel, Maria Grapini, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
καταδεικνύεται σαφώς από την 
κατακερματισμένη προσέγγιση των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης 
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
αιτιολογείται από την κατακερματισμένη 
προσέγγιση των κρατών μελών όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την 
περιπλοκότητα των διαφόρων κανόνων 



PE650.712v01-00 22/184 AM\1204788EL.docx

EL

έλλειψη επιβολής και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, και από την αδυναμία 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου να 
προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο 
στην αγορά και την ευημερία των 
καταναλωτών·

της ΕΕ που εφαρμόζονται στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, από την έλλειψη 
επιβολής και συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, και από τις προκλήσεις 
της προώθησης της αποτελεσματικής 
εισόδου στην αγορά και της ευημερίας 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 35
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
πρόσφατη μελέτη του Κοινοβουλίου1α 
καταδεικνύει ότι το πιθανό κέρδος από 
την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να 
ανέλθει στα 100 δισ. ευρώ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο 
μέσο ρύθμισης αυτών των υπηρεσιών 
αλλά και να αποσκοπεί στην 
απελευθέρωση αυτής της δυνατότητας 
προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας·
__________________
1α «Το ύψους 2 τρισεκατομμυρίων EUR 
μέρισμα της Ευρώπης: Καταγραφή του 
κόστους από τη μη ολοκλήρωση της 
Ευρώπης, 2019-2024», EPRS, PE 
631.745, Απρίλιος 2019

Or. en

Τροπολογία 36
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska



AM\1204788EL.docx 23/184 PE650.712v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες προσπάθειες θέσπισης 
εθνικών κανονισμών στο πλαίσιο του 
ανακοινωθέντος νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τα επιτεύγματα που έχουν 
σημειωθεί όσον αφορά την ψηφιακή 
ενιαία αγορά και να εισαγάγουν εμπόδια 
σε βάρος του διασυνοριακού εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 37
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός εταιρειών έχει αποκτήσει 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
αποκτώντας ένα πρωτοφανές επίπεδο 
γνώσης για τις ζωές των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 38
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο θέτει τα 
θεμέλια της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
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μέσω του καθορισμού της αρχής της 
χώρας προέλευσης, της απαγόρευσης 
κάθε μορφής προηγούμενης έγκρισης, της 
θέσπισης ενός καθεστώτος περιορισμένης 
ευθύνης και της απαγόρευσης της γενικής 
υποχρέωσης παρακολούθησης, καθώς 
και ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή 
ώστε αυτές οι αρχές να μην μεταβληθούν, 
εάν η Επιτροπή αποφασίσει να προτείνει 
την τροπολογία, διεύρυνση ή τον 
περιορισμό της εν λόγω οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 39
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες απαιτούν 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο 
μέλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή επικοινώνησε ταχύτατα με μια 
σειρά από ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές 
αναζήτησης και αγορές για να ζητήσει τη 
συνεργασία τους όσον αφορά την 
αφαίρεση απατών από τις πλατφόρμες 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πλατφόρμες ανταποκρίθηκαν θετικά σε 
αυτήν την πρόσκληση για συνεργασία και 
ότι από τότε υπάρχει γρήγορη και 
αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης δείξει 
ότι οι πλατφόρμες και οι διαδικτυακές 
υπηρεσίες μεσολάβησης πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να 
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εντοπίζουν άμεσα και να αφαιρούν 
ψευδείς αιτιάσεις και να αντιμετωπίζουν 
τις παραπλανητικές πρακτικές 
κακόβουλων εμπόρων κατά τρόπο συνεπή 
και συντονισμένο, ιδίως όσον αφορά 
εκείνους που πωλούν πλαστό ιατρικό 
εξοπλισμό στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάτι τέτοιο απαιτεί την 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί μια πιο συνεκτική και 
συντονισμένη προσέγγιση για την 
καταπολέμηση αυτών των 
παραπλανητικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 40
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες απαιτούν 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο 
μέλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 
του COVID-19 προκάλεσε σημαντικούς 
κλυδωνισμούς στην προσφορά και τη 
ζήτηση, επηρέασε αρνητικά τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έθεσε νέες 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που επηρεάζουν βαθιά τους πολίτες μας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του 
ηλεκτρονικού εμπορίου επέδειξε 
ανθεκτικότητα και προσφέρει 
δυνατότητες ως κινητήρια δύναμη για 
την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες απαιτούν 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο 
μέλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή επικρότησε τη θετική 
προσέγγιση που ακολουθούν οι 
πλατφόρμες αφού τους απέστειλε τις 
επιστολές στις 23 Μαρτίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 42
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες απαιτούν 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο 
μέλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει την ανεπαρκή συμμόρφωση με το 
κεκτημένο της προστασίας του 
καταναλωτή σε τομείς όπως τα 
δικαιώματα των επιβατών·
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Or. sv

Τροπολογία 43
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που θέτει η πανδημία του COVID-19 
καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες απαιτούν 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο 
μέλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές προκλήσεις και οικονομικές 
απώλειες που θέτει η πανδημία του 
COVID-19 καταδεικνύουν την 
ανθεκτικότητα του τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και τις 
δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η πανδημία έχει επίσης 
εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες απαιτούν 
την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης 
για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 44
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελισσόμενη ανάπτυξη και χρήση των 
διαδικτυακών πλατφορμών για ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
δραστηριοτήτων και της ανταλλαγής 
αγαθών και υπηρεσιών, έχουν αλλάξει 
τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες 
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και οι εταιρείες αλληλεπιδρούν με 
παρόχους περιεχομένου, εμπόρους και 
άλλα άτομα που προσφέρουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, και δυσχεραίνουν την 
εκπόνηση ενός ενιαίου ορισμού των 
διαδικτυακών πλατφορμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά δεν 
μπορεί να είναι επιτυχημένη χωρίς την 
εμπιστοσύνη των χρηστών στις 
διαδικτυακές πλατφόρμες που τηρούν 
όλη την ισχύουσα νομοθεσία και σέβονται 
τα έννομα συμφέροντα των χρηστών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μελλοντικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να 
εξετάζει παρεμβατικά επιχειρηματικά 
μοντέλα, περιπτώσεις χειραγώγησης 
συμπεριφορών και πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες έχουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 45
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από 
διαδικτυακές πλατφόρμες σε 
καταναλωτές χωρίς χρηματικό αντίτιμο 
τελικά χρηματοδοτούνται μέσω της 
διαδικτυακής διαφήμισης η οποία έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την 
προσοχή των χρηστών στην πλατφόρμα 
και να ωθεί τους χρήστες να παραμένουν 
όσο γίνεται περισσότερο στην ίδια την 
πλατφόρμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητη η στροφή από το τρέχον 
μοντέλο που επικεντρώνεται αμιγώς στη 
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διαφήμιση προς μια προσέγγιση που θα 
εστιάζει στο συμφέρον των πολιτών όσον 
αφορά την πρόσβαση σε και την 
ανταλλαγή περιεχομένων υψηλής 
ποιότητας, το ενδιαφέρον των πολιτών 
για τη διεύρυνση των επιλογών και των 
ευκαιριών τους, καθώς και το ενδιαφέρον 
των διαφημιστών για τη διεύρυνση του 
κοινού και της πελατειακής βάσης τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα 
σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν σχετικά 
με τη συλλογή και την πώληση 
δεδομένων, την Cambridge Analytica, τις 
ψευδείς ειδήσεις, την πολιτική διαφήμιση 
και χειραγώγηση, καθώς και μια σειρά 
άλλων διαδικτυακών δεινών (από τη 
ρητορική μίσους έως τη διάδοση 
περιεχομένου που σχετίζεται με την 
τρομοκρατία)·

Or. en

Τροπολογία 47
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια δικαίου και η φιλική προς τις 
επιχειρήσεις νομοθεσία είναι αναγκαίες 
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για την ίδρυση και ανάπτυξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων στην Ένωση, καθώς και για 
την περαιτέρω γεφύρωση του χάσματος 
με τους παγκόσμιους ψηφιακούς ηγέτες·

Or. en

Τροπολογία 48
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διάστημα που έχει παρέλθει από την 
έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/770, της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/771, καθώς και της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/2161 είναι μικρότερο 
του ενός έτους και ότι αυτές βρίσκονται 
ακόμα στη διαδικασία της εφαρμογής και 
της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 49
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την 
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς 
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης τέθηκε σε ισχύ μόλις τον 
Ιούλιο του 2019 και θα είναι δεσμευτικός 
μόνον για τις πλατφόρμες από τις 12 
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Ιουλίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 50
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο 
ευάλωτοι είναι οι καταναλωτές της ΕΕ σε 
παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές 
από ανέντιμους εμπόρους που πωλούν 
παραποιημένα ή παράνομα προϊόντα στο 
Διαδίκτυο, τα οποία δεν συμμορφώνονται 
με τους κανόνες ασφάλειας της Ένωσης 
ή επιβάλλουν αδικαιολόγητες και 
καταχρηστικές αυξήσεις των τιμών ή 
άλλες αθέμιτες συνθήκες στους 
καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από το 
γεγονός ότι συχνά δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί η ταυτότητα των 
εταιρειών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 51
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Kris 
Peeters, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους 
κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών· να ενισχύσει την εποπτεία 
των πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο 
των πλατφορμών στην ΕΕ· και να εξετάσει 
εκ των προτέρων κανόνες για να 
διασφαλίσει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης, που 
ενεργούν ως «φύλακες», παραμένουν 
δίκαιες και ανταγωνιστικές για τους φορείς 
καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους 
κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών· να ενισχύσει την εποπτεία 
των πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο 
των πλατφορμών στην ΕΕ· και να εξετάσει 
εκ των προτέρων κανόνες για να 
διασφαλίσει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης, που 
ενεργούν ως «φύλακες», παραμένουν 
δίκαιες και ανταγωνιστικές για τους φορείς 
καινοτομίας, τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των 
επιχειρηματιών και των νεοεισερχόμενων 
στην αγορά· πιστεύει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
συμπληρώνει το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο με άλλες συναφείς νομοθετικές 
πράξεις, όπως κανόνες για την προστασία 
των καταναλωτών, την επιβολή, την 
ασφάλεια των προϊόντων, την εποπτεία 
της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τον 
γεωγραφικό αποκλεισμό, τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, τα διανοητικά 
δικαιώματα και τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 52
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους 
κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών· να ενισχύσει την εποπτεία 
των πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο 
των πλατφορμών στην ΕΕ· και να εξετάσει 
εκ των προτέρων κανόνες για να 
διασφαλίσει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης, που 
ενεργούν ως «φύλακες», παραμένουν 
δίκαιες και ανταγωνιστικές για τους φορείς 
καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους 
κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών· να ενισχύσει την ευθύνη 
των πλατφορμών και την εποπτεία των 
πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο των 
πλατφορμών στην ΕΕ· και να εξετάσει εκ 
των προτέρων κανόνες για να διασφαλίσει 
ότι οι μεγάλες πλατφόρμες με σημαντικά 
αποτελέσματα δικτύωσης, που ενεργούν 
ως «φύλακες», παραμένουν δίκαιες και 
ανταγωνιστικές για τους φορείς 
καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

Or. es

Τροπολογία 53
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους 
κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών· να ενισχύσει την εποπτεία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, 
με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους 
κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών· να ενισχύσει την εποπτεία 
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των πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο 
των πλατφορμών στην ΕΕ· και να εξετάσει 
εκ των προτέρων κανόνες για να 
διασφαλίσει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης, που 
ενεργούν ως «φύλακες», παραμένουν 
δίκαιες και ανταγωνιστικές για τους φορείς 
καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

των πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο 
των πλατφορμών στην ΕΕ· και να εξετάσει 
εκ των προτέρων κανόνες για να 
διασφαλίσει ότι οι δεσπόζουσες 
πλατφόρμες της αγοράς με αποτελέσματα 
δικτύωσης, που ενεργούν ως «φύλακες», 
παραμένουν δίκαιες και ανταγωνιστικές 
για τους φορείς καινοτομίας, τις 
επιχειρήσεις και τους νεοεισερχόμενους 
στην αγορά·

Or. de

Τροπολογία 54
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεσάζοντες που φιλοξενούν περιεχόμενο 
συχνά λαμβάνουν προαιρετικές 
αποφάσεις σχετικά με τη νομιμότητα του 
περιεχομένου και χρησιμοποιούν εργαλεία 
αυτόματης αναγνώρισης περιεχομένου, 
γεγονός που προκαλεί ανησυχία όσον 
αφορά το κράτος δικαίου και το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, κατά 
παράβαση του άρθρου 52.1 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι 
κάθε περιορισμός στην άσκηση των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών πρέπει 
να προβλέπεται από τον νόμο·

Or. en

Τροπολογία 55
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί από 
τις πλατφόρμες να αποσύρουν παρόμοιες 
δραστηριότητες και παράνομες 
πληροφορίες αλλά δεν προσδιορίζει ποιες 
είναι αυτές, γεγονός που καθιστά πολύ 
δύσκολη τη διάκρισή τους από άλλο 
επιβλαβές αλλά όχι παράνομο 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 56
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εργαλεία αυτόματης αναγνώρισης 
περιεχομένου αναπαράγουν, ενισχύουν 
και παρατείνουν προϋπάρχουσες 
προκαταλήψεις, διακρίσεις, σφάλματα 
και παραδοχές σχετικά με άτομα ή 
δημογραφικές ομάδες με βάση το φύλο, 
τη φυλή, τη θρησκεία, την πολιτική 
άποψη ή την κοινωνική καταγωγή·

Or. en

Τροπολογία 57
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

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

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων δεν 
καταδεικνύεται από τις περιστασιακές 
κατακριτέες περιπτώσεις, αλλά κυρίως 
από σχετικά στοιχεία, στατιστικές και 
αναλύσεις·

Or. en

Τροπολογία 58
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εσωτερικοί κανόνες, όπως οι όροι και 
προϋποθέσεις ή οι κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές των 
διαχειριστών συστημάτων 
προσδιορίζονται μονομερώς, με τους 
οποίους οι χρήστες συχνά δεν έχουν 
πρόσβαση στην πλατφόρμα του 
διαχειριστή εάν δεν δεχτούν τους 
εσωτερικούς της κανόνες και πρέπει να 
παραιτούνται όλων των δικαιωμάτων και 
διορθωτικών μέτρων έναντι του 
διαχειριστή·

Or. en

Τροπολογία 59
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

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

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δραστηριότητα της κατάρτισης προφίλ 
σε συνδυασμό με στοχευμένες 
διαφημίσεις δεν υπονομεύει απλώς τη 
δημοκρατική κοινωνία, αλλά οδηγεί 
επίσης σε άδικο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για κυρίαρχους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα που συλλέγουν μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 60
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή 
αλγοριθμικών εργαλείων για συστήματα 
συστάσεων προκαλεί ανησυχία όσον 
αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια· 
τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη 
διασφάλισης της δυνατότητας των 
χρηστών να επιλέξουν κατά πόσον 
επιθυμούν συστάσεις και προσωποποίηση 
επιλέγοντας τις σχετικές υπηρεσίες· 

Or. en

Τροπολογία 61
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Pascal Arimont, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των 
Συνθηκών, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, η οποία αποτελείται από μια 
οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και μια 
πρόταση κανονισμού για τους εκ των 
προτέρων κανόνες που ισχύουν για τις 
μεγάλες πλατφόρμες με ρόλο φύλακα, και, 
βάσει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
αυτή τη δέσμη βάσει των σχετικών άρθρων 
των Συνθηκών, σύμφωνα με τις συστάσεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 62
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των 
Συνθηκών, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις 
που παρατίθενται στο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 63
Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των 
Συνθηκών, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των 
Συνθηκών, των αναλύσεων σχετικών 
δεδομένων και των βέλτιστων πρακτικών 
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 64
Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των 
Συνθηκών, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη 
μέτρων για νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των 
Συνθηκών, και ειδικότερα του άρθρου 114 
της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 65
Arba Kokalari



PE650.712v01-00 40/184 AM\1204788EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 
σύνταξη του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, να λάβει υπόψη τη νομοθεσία 
που καλύπτει τις ψηφιακές υπηρεσίες και 
που δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, όπως 
τον κανονισμό 2019/1150 για την 
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς 
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης και την οδηγία 2019/790 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 
2001/29/ΕΚ·

Or. sv

Τροπολογία 66
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει ότι το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Ιουνίου 2017 σχετικά με τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία 
αγορά (2016/2276(INI)) εξακολουθεί να 
είναι ενημερωμένο·

Or. en

Τροπολογία 67
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι έχει εξαιρετική 
σημασία να προετοιμαστεί η πρόταση 
προσεκτικά, με βάση γεγονότα, 
στατιστικά στοιχεία και βέλτιστες 
πρακτικές και όχι τόσο σύμφωνα με 
διάφορες καταδικαστέες περιπτώσεις, 
παρωχημένες ή μεμονωμένα στατιστικά 
στοιχεία, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
ανεπιθύμητες συνέπειες που 
παρεμποδίζουν την καινοτομία και την 
επιλογή των καταναλωτών· τονίζει ότι οι 
πρακτικές κανονιστικού υπερθεματισμού 
από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
νομοθεσία της Ένωσης, καθώς και τα 
περιττά κανονιστικά βάρη ή οι περιττοί 
περιορισμοί πρέπει να αποφεύγονται και 
οι νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και με σαφές 
νόημα·

Or. en

Τροπολογία 68
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η ανεπαρκής 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 
στον ψηφιακό τομέα συμβάλλει στον 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς 
και δημιουργεί αβεβαιότητα για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία στην 
ψηφιακή οικονομία παράλληλα με την 
ανάπτυξη νέας νομοθεσίας·

Or. sv
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Τροπολογία 69
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί ένα σαφές κείμενο που 
γίνεται εύκολα κατανοητό από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι 
καταναλωτές, οι αρχές επιβολής και οι 
υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας, το οποίο δεν θα πρέπει να 
υπόκειται σε ευρεία ερμηνεία από το 
Δικαστήριο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες ως 
κανονισμό για τη μείωση του κινδύνου 
κατακερματισμού της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς·

Or. sv

Τροπολογία 71
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του 
πως η τεκμηριωμένη προσέγγιση είναι 
βασική για την ολοκληρωμένη κατανόηση 
στο πεδίο αυτό· ζητεί από την Επιτροπή 
να παράσχει λεπτομερή ανάλυση σχετικά 
με την αναγκαιότητα και τις επιπτώσεις 
της δέσμης μέτρων του ψηφιακού ενιαίου 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 72
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι, παρότι η Επιτροπή 
υποτίθετο ότι εργαζόταν για τη συλλογή 
πληροφοριών κατά τον χρόνο έγκρισης 
του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2017 για 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την 
ψηφιακή ενιαία αγορά (2016/2276(INI)), 
δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει σχετικές 
πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, 
δεδομένα, συγκρίσεις βέλτιστων 
πρακτικών που είναι απαραίτητα για την 
προετοιμασία υπεύθυνων κατευθύνσεων 
για μια νέα πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 73
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. λαμβανομένης υπόψη της ειδικής 
φύσης των υπηρεσιών που καλύπτονται 
από την οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και της ανάγκης για συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων υψηλής εξειδίκευσης, 
ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 
λεπτομερή ποσοτικό προσδιορισμό της 
οικονομικής επιβάρυνσης της 
μελλοντικής πρότασης για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 74
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. χαιρετίζει τις πράξεις ήπιου 
δικαίου της Επιτροπής που 
χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία έτη ώστε 
να γίνει κατανοητό το νομοθετικό 
περιβάλλον των πλατφορμών για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η σύσταση 
(ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης 
Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου· 
πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις για τη διευκρίνιση του 
κανονιστικού περιβάλλοντος των 
ψηφιακών υπηρεσιών, προκειμένου να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
επιγραμμικών χρηστών ταυτόχρονα με 
την τόνωση της καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 75
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας· ζητεί ωστόσο 
επικαιροποίηση του εδαφικού πεδίου 
εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει 
υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας που είναι εγκατεστημένες 
εκτός της Ένωσης, όταν οι 
δραστηριότητές τους σχετίζονται με: α) 
την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση, 
ανεξάρτητα από το εάν απαιτείται 
πληρωμή· ή β) την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η 
συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 76
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
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για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας· υπενθυμίζει ότι η νέα 
νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εφαρμόζεται, όπως και η 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με 
την επιφύλαξη της οδηγίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τον ΓΚΠΔ ή την οδηγία «υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων»·

Or. fr

Τροπολογία 77
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας· τονίζει ότι η ασφάλεια 
δικαίου που επιτυγχάνεται με την οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 
προσφέρει στις ΜΜΕ την ευκαιρία να 
επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και να πραγματοποιούν 
πιο εύκολα διασυνοριακές πωλήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 78
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική 
αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και υπογραμμίζει τη 
σημασία της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στην ανάπτυξη της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 79
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την 
εσωτερική αγορά, μέσω της οποίας 
θεσπίστηκε ο έλεγχος της χώρας 
καταγωγής και η υποχρέωση των κρατών 
μελών να διασφαλίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας·

2. αναγνωρίζει τη σημασία του 
νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι διατάξεις της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν 
εισαγάγει άνισες επιχειρηματικές 
συνθήκες στην οικονομία πλατφορμών σε 
βάρος των παραδοσιακών επιχειρήσεων, 
γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 
αναθεώρηση της οδηγίας·
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Or. en

Τροπολογία 80
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Pascal Arimont, Kris Peeters, Romana Tomc, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas 
Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν τα αδικαιολόγητα 
εμπόδια στην ψηφιακή ενιαία αγορά και 
να αποφευχθούν τα προστατευτικά μέτρα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται κάποιες 
φορές από τα κράτη μέλη ώστε να 
ενισχυθεί ο εθνικός ανταγωνισμός. Για 
παράδειγμα, τακτοποίηση του κόστους 
των διασυνοριακών διαφορών, 
περιορισμός των προμηθευτών στις 
διασυνοριακές πωλήσεις, ζητήματα που 
σχετίζονται με την παράδοση, 
φορολογικοί κανόνες, περιορισμένη 
διασυνοριακή πρόσβαση σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, λόγω διαφορών στους νόμους 
για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τις οικείες κανονιστικές 
απαιτήσεις, περίπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες, καθώς και διασφάλιση ότι 
δεν δημιουργούνται νέα εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 81
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)



AM\1204788EL.docx 49/184 PE650.712v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, 
πριν από μια πιθανή αναθεώρηση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, να 
ολοκληρώσει ευρεία δημόσια 
διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένης 
προσωπικής ακρόασης με εμπλεκόμενα 
μέρη, καθώς και πλήρη εκτίμηση 
επιπτώσεων, και να λάβει υπόψη τα 
διδάγματα που έχουν αποκομιστεί από 
την κρίση του COVID-19 και από τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επισημαίνει, ομοίως, ότι 
αυτό πρέπει επίσης να ισχύει για άλλα 
πιθανά μέρη της δέσμης μέτρων για τον 
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 82
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ειδικότερα τη σημασία της 
ρήτρας για την εσωτερική αγορά και 
υπενθυμίζει ότι τα υπόλοιπα 
αδικαιολόγητα εμπόδια στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ώστε να αξιοποιούνται όλες οι 
δυνατότητές της·

Or. en

Τροπολογία 83
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)



PE650.712v01-00 50/184 AM\1204788EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αρθούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια που 
παραμένουν στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και να αποφευχθούν τα προστατευτικά 
μέτρα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
κάποιες φορές από τα κράτη μέλη ώστε 
να ενισχυθεί ο εθνικός ανταγωνισμός·

Or. en

Τροπολογία 84
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι, εάν οι 
συννομοθέτες εγκρίνουν μια αναθεώρηση, 
η εφαρμογή των τελικών εγκεκριμένων 
νομοθετικών πράξεων θα πρέπει να 
στηριχθεί με την έκδοση εγχειριδίων και 
κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 85
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 

3. τονίζει ότι ο βασικός στόχος 
πρέπει να είναι ο δίκαιος ανταγωνισμός 
μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά· 
θεωρεί ότι θα πρέπει γενικά να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
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υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης, 
αλλά να προσαρμοστούν και να 
επανεξεταστούν ώστε να 
αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα 
τεχνολογική πρόοδο· υπογραμμίζει ότι η 
αρχή «οι φόροι και δασμοί πρέπει να 
καταβάλλονται στο κράτος όπου 
λαμβάνει χώρα η οικονομική 
δραστηριότητα» και η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές προστασίας των καταναλωτών και 
της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου· υπογραμμίζει ότι, για την 
αποτελεσματική νομική επιβολή εθνικών 
ή περιφερειακών νόμων μέσω των 
δημόσιων διοικήσεων, πρέπει να 
προσδιοριστούν οι επιτακτικοί λόγοι 
γενικού συμφέροντος και να ληφθούν 
υπόψη σε ένα μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 86
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
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επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου· ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει την αναγκαία ασφάλεια δικαίου 
σχετικά με ορισμένους ορισμούς στην 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως 
εκείνοι της «ενεργούς δραστηριότητας» 
και της «παθητικής δραστηριότητας», 
καθώς και σχετικά με την έννοια του 
«εντελώς τεχνικού ρόλου» των παρόχων 
υπηρεσιών και να διευκρινίσει, συνεπώς, 
ποιες ψηφιακές υπηρεσίες εμπίπτουν 
πραγματικά στο πεδίο εφαρμογής της·

Or. it

Τροπολογία 87
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου· υπογραμμίζει ότι όλες οι 
πλατφόρμες πρέπει να έχουν το ίδιο 
καθήκον για προστασία των 
καταναλωτών σύμφωνα με το οποίο η 
ασύμμετρη νομοθεσία που στοχεύει μόνο 
σε ορισμένους φορείς της αγοράς μπορεί 
να θεσπίζεται αποκλειστικά ως μέσο 
αντιμετώπισης προβλημάτων που 
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σχετίζονται με την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 88
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου· ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι 
το αντίθετο πρέπει να ισχύει εξίσου 
καθώς τα ψηφιακά προϊόντα και 
υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ενιαίας 
αγοράς αντίστοιχα με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υλικών προϊόντων και 
απογραμμικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 89
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης, 
όπως ορίζεται στην οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και διευκρινίζεται 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι 
είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου και πρέπει προφανώς να 
επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων υποχρεώσεων για ενεργές 
πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 90
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες που 
διασφαλίζονται από τον Χάρτη των 
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επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και οι 
αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 91
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

3. θεωρεί ότι εκτός εάν αποδειχθεί το 
αντίθετο από τα συναφή στοιχεία, θα 
πρέπει να διατηρηθούν οι διατάξεις της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
αρχών, όπως η ρήτρα για την εσωτερική 
αγορά, η ελευθερία εγκατάστασης και η 
απαγόρευση επιβολής γενικής υποχρέωσης 
παρακολούθησης· υπογραμμίζει ότι η αρχή 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς 
και οι αρχές της προστασίας των 
καταναλωτών και της ασφάλειας των 
χρηστών, θα πρέπει επίσης να καταστούν 
κατευθυντήριες αρχές του μελλοντικού 
κανονιστικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 92
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
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διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της προστασίας των 
καταναλωτών και της ασφάλειας των 
χρηστών, θα πρέπει επίσης να καταστούν 
κατευθυντήριες αρχές του μελλοντικού 
κανονιστικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 93
Marc Angel, Maria Grapini, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να παραμείνουν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 94
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
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εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες 
αρχές του μελλοντικού κανονιστικού 
πλαισίου·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών 
και της ασφάλειας των χρηστών, πρέπει να 
καταστούν κατευθυντήριες αρχές του 
μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 95
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των 
καταναλωτών και της ασφάλειας των 
χρηστών, θα πρέπει επίσης να καταστούν 
κατευθυντήριες αρχές του μελλοντικού 

3. τονίζει ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ρήτρα 
για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· 
υπογραμμίζει ότι η αρχή «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο»· θεωρεί ότι 
η προστασία των καταναλωτών και η 
ασφάλεια των χρηστών, θα πρέπει επίσης 
να καταστούν κατευθυντήριες αρχές του 
μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου·
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κανονιστικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 96
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν 
διακρίσεις και διαφορές ανάμεσα στους 
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τις 
υπηρεσίες που παρέχουν· τονίζει πως ό,τι 
θα μπορούσε να έχει νόημα για 
ορισμένους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών όσον αφορά την επόπτευση 
του περιεχομένου μπορεί να μην είναι 
κατάλληλο, ούτε από τεχνική άποψη 
εφικτό, για άλλους τύπους υπηρεσιών· ως 
εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει μια προσέγγιση με απαιτήσεις 
ειδικές ανά τομέα ή σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 97
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι, δεδομένης της 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε 
όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, για τις 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες θα πρέπει να 
ισχύει η αρχή της χώρας προορισμού, 
όπως ορίζεται στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο για τη 
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διασφάλιση της αρχής «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο».

Or. en

Τροπολογία 98
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι οι κανόνες για την 
προστασία των καταναλωτών και την 
ασφάλεια των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
επιβολής τους, είναι παγιωμένοι τόσο 
στην ενωσιακή όσο και την εθνική 
νομοθεσία· ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει αναλύσεις σχετικά με την 
επιβολή αυτών των κανόνων και πιθανές 
ελλείψεις στην επιβολή·

Or. en

Τροπολογία 99
Andreas Schieder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
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ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή· προτείνει την 
εφαρμογή κατώτατων ορίων για 
περαιτέρω ρύθμιση (π.χ. όσον αφορά το 
παράνομο περιεχόμενο, την επιβολή του 
νόμου κ.τ.λ.) των παρόχων, ώστε να είναι 
δυνατή η κατηγοριοποίησή τους σε 
«μεγάλους παρόχους», «μεσαίους 
παρόχους» και «μικρούς παρόχους»· 
υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία η δίκαιη 
ρύθμιση και ο θεμιτός ανταγωνισμός 
μεταξύ των παρόχων με σημαντική 
ψηφιακή παρουσία και των μικρών 
παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 100
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

4. τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός 
και ένα προβλέψιμο, ολοκληρωμένο σε 
επίπεδο ΕΕ πλαίσιο χωρίς περιττές 
επιβαρύνσεις και περιορισμούς είναι 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης όλων των επιχειρήσεων του 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρωπαϊκών πλατφορμών μικρής 
κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 
που θα τους επιτρέψουν να επωφελούνται 
περισσότερο από την αγορά ψηφιακών 
υπηρεσιών και να είναι πιο ανταγωνιστικές 
στην παγκόσμια σκηνή·
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Or. en

Τροπολογία 101
Marc Angel, Maria Grapini, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό, σαφές 
και συνεπές σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και ο 
θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την εξάλειψη του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να πραγματοποιούν εύκολα 
διασυνοριακές πωλήσεις, να επιτυγχάνουν 
κρίσιμη μάζα και οικονομίες κλίμακας 
στις ψηφιακές υπηρεσίες και να 
καταστούν πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

Or. en

Τροπολογία 102
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την αύξηση των 
ανταλλαγών υπηρεσιών μεταξύ κρατών 
μελών, την προώθηση της ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών πλατφορμών μικρής 
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επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

Or. sv

Τροπολογία 103
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Pascal Arimont, Marion Walsmann, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas 
Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και 
των νεοφυών επιχειρήσεων, για την 
αποτροπή του κατακερματισμού της 
αγοράς και για την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, που θα τους επιτρέψουν να 
επωφελούνται περισσότερο από την αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών και να είναι πιο 
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια σκηνή·

Or. en

Τροπολογία 104
Petra Kammerevert
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών 
μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, για την αποτροπή του 
κατακερματισμού της αγοράς και για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα τους 
επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο 
από την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και 
να είναι πιο ανταγωνιστικές στην 
παγκόσμια σκηνή·

4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και 
ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και 
ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την προώθηση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πλατφορμών, 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
για την αποτροπή του κατακερματισμού 
της αγοράς και για την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, που θα τους επιτρέψουν να 
επωφελούνται περισσότερο από την αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών και να είναι πιο 
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια σκηνή·

Or. de

Τροπολογία 105
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει 
τις δραστηριότητες της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς με αυτές της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, ιδίως όσον αφορά τη 
μεθοδολογία που εφαρμόζει η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών για τη μετάβαση από την 
ανοιχτή τραπεζική στην ανοιχτή 
χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα 
δεδομένα για τη βελτίωση της ικανότητάς 
τους να αναπτύσσουν ψηφιακά προϊόντα 
και υπηρεσίες που εκτιμούν οι 
καταναλωτές· υπογραμμίζει τη δήλωση 
της εκτελεστικής αντιπροέδρου της 
Επιτροπής M. Vestager σχετικά με αυτό 
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το θέμα και ζητεί κάθε μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο που θα προταθεί από 
την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική 
δεδομένων της ΕΕ να έχει σαφείς 
συστάσεις επί του θέματος·

Or. en

Τροπολογία 106
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
και νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να 
μπορούν να ανταγωνίζονται με ίσους 
όρους ανταγωνισμού με ΜΜΕ και 
νεοφυείς επιχειρήσεις εκτός ΕΕ· 
σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στην ίδια ποσότητα και ποιότητα 
συνόλων δεδομένων με τις επιχειρήσεις 
εκτός ΕΕ, γεγονός που υπονομεύει την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή και στην 
παγκόσμια αγορά·

Or. en

Τροπολογία 107
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι μια πλήρως 
ενοποιημένη ενιαία αγορά για το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο θα έχει σημαντικά 
οφέλη για τους καταναλωτές επειδή 
εξαλείφει τον κανονιστικό 
κατακερματισμό που είναι μια από τις 
βασικές αιτίες του γεωγραφικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 108
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα πιο αποδοτικά 
κανονιστικά εργαλεία, ιδίως την 
εναρμόνιση και την αμοιβαία 
αναγνώριση, όπως τονίζεται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου·

Or. en

Τροπολογία 109
Marc Angel, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara 
Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά τη σαφήνεια και συνοχή του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου που ισχύει 
για τις επιγραμμικές πωλήσεις, 
προκειμένου να εντοπίσει πιθανά κενά και 
αντιφάσεις· υπογραμμίζει ότι ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και των 
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επιγραμμικών πωλήσεων σε όλη την 
ενιαία αγορά, και παράλληλα να 
διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 110
Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», 
μη διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· 
θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα σε ένα ειδικό μέσο που θα 
συνοδεύει το μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 

διαγράφεται
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πλατφορμών και της «παραδοσιακής», 
μη διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· 
θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα σε ένα ειδικό μέσο που θα 
συνοδεύει το μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 112
Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», 
μη διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· 
θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα σε ένα ειδικό μέσο που θα 
συνοδεύει το μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
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Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sándor Rónai, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα 
ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η κοινωνική 
προστασία και η πλήρης πρόσβαση και ο 
σεβασμός των θεμελιωδών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων, ιδίως των άτυπα 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο αυτές οι συνθήκες και 
οι υποχρεώσεις των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας ως εργοδοτών να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα και να 
διασφαλίζονται σε ένα ειδικό δεσμευτικό 
νομικό μέσο, ώστε να παρουσιαστούν 
ταυτόχρονα με το μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 114
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
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πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις νέες υπηρεσίες μεταφορών 
και τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, όπου 
απαιτείται ασφάλεια δικαίου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και μια προσέγγιση 
που διευκολύνει την ανταλλαγή 
δεδομένων αυτών των πλατφορμών με τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 115
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, 
ανεξαρτήτως εάν εργάζονται σε 
καθεστώς τυπικής απασχόλησης, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε 
ένα ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο 
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θα διασφαλίζει την προστασία από 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας και θα 
θεσπίζει μηχανισμούς εφαρμοσιμότητας 
ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση 
των πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 116
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί 
ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα 
σε ένα ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· τονίζει 
ότι οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν το ίδιο 
καθεστώς εργοδότη με τις παραδοσιακές 
εταιρείες και ότι η κοινωνική προστασία 
και τα κοινωνικά δικαιώματα των 
εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες ή στον τομέα της 
συνεργατικής οικονομίας, πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι ένα 
τέτοιο ειδικό μέσο πρέπει να είναι έτοιμο 
πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 117
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Kris Peeters, Andreas Schwab, 
Romana Tomc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί 
ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα σε ένα ειδικό μέσο που θα 
συνοδεύει το μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)·

Or. en

Τροπολογία 118
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· 
θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα 

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας· θεωρεί ότι η 
κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο· ζητεί από την 
Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω 
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σε ένα ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις 
πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας 
σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας 
των δεδομένων, καθώς αυτό είναι 
αναγκαίο για τις τοπικές αρχές 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών 
καταλυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 119
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού και με στόχο τη διατήρηση 
της αρχής «ό,τι είναι παράνομο εκτός 
Διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
Διαδίκτυο», έχοντας σαν βάση τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές και 
επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι η κοινωνική 
προστασία και τα κοινωνικά δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων 
σε πλατφόρμες ή στον τομέα της 
συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 120
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn



AM\1204788EL.docx 73/184 PE650.712v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα 
ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
ο ψηφιακός ενιαίος νόμος δεν θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει το ζήτημα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες· σημειώνει 
ότι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εκπονεί έκθεση με τίτλο 
«Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα 
και κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες - Νέες 
μορφές απασχόλησης που σχετίζονται με 
την ψηφιακή ανάπτυξη»·

Or. en

Τροπολογία 121
Tsvetelina Penkova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
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αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα προωθεί 
την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 122
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα 
ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες ή στον τομέα της 
συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
ρυθμίζονται ανεξάρτητα, από τα κράτη 
μέλη·

Or. sv

Τροπολογία 123
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
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πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 124
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· 
θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα 
σε ένα ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· θεωρεί ότι η 
κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 125
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca



PE650.712v01-00 76/184 AM\1204788EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», 
μη διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· 
θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία και τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 
ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες ή 
στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα 
σε ένα ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

5. είναι της άποψης ότι η 
διαφοροποίηση μεταξύ της «ψηφιακής» 
ενιαίας αγοράς και της «απογραμμικής» 
ενιαίας αγοράς δεν περιγράφει τις 
πραγματικότητες της αγοράς· 
υποστηρίζει την εξασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού για όλους τους 
συμμετέχοντες στην εσωτερική αγορά· 
σημειώνει ότι η κοινωνική προστασία και 
τα κοινωνικά δικαιώματα των 
εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες ή στον τομέα της 
συνεργατικής οικονομίας υπόκεινται σε 
εθνικές πολιτικές και θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται μόνο σε επίπεδο ΕΕ 
σύμφωνα με τις αρχές της 
αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 126
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη 
διαδικτυακής οικονομίας, έχοντας σαν 
βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι 
η κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες ή στον τομέα 
της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ της οικονομίας 
πλατφορμών και της «παραδοσιακής» 
οικονομίας, έχοντας σαν βάση τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές και 
επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι η κοινωνική 
προστασία και τα κοινωνικά δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων 
σε πλατφόρμες ή στον τομέα της 
συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε ένα ειδικό 
μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό 
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κανονιστικό πλαίσιο· κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 127
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρώσει το έργο της και να 
διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε νομοθεσία 
είναι στοχευμένη και περιορισμένη· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε απόπειρα να καλύψει όλα τα 
μακροχρόνια ζητήματα της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς με μια μόνο δέσμη· 
υπογραμμίζει ότι η προηγούμενη 
Επιτροπή είχε ήδη ένα εκτενές ψηφιακό 
θεματολόγιο και ότι είναι απαραίτητο να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του 
πριν από την εκ νέου ρύθμιση του ίδιου 
ζητήματος· υπογραμμίζει ότι ειδικότερα η 
οδηγία (ΕΕ) 2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 
2019/771 δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί 
δεόντως στο εθνικό δίκαιο και δεν 
εφαρμόζονται ορθά· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό 
υπόψη προτού λάβει πρόσθετα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 128
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Το νομικό μέσο πρέπει να θέσει 
τέλος στην εσφαλμένη ταξινόμηση των 
εργαζομένων που τους στερεί τα 
δικαιώματά τους· κάθε εργαζόμενος θα 
πρέπει να θεωρείται απασχολούμενος έως 
ότου αποδειχτεί το αντίθετο· θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζει δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, υγεία και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας και πλήρη κοινωνική προστασία 
των άτυπα απασχολούμενων· τα 
δικαιώματα της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της ανάληψης 
συλλογικής δράσης δεν πρέπει να 
περιορίζονται και οι συλλογικές 
συμβάσεις που καλύπτουν άτυπα 
απασχολούμενους και εργαζόμενους σε 
πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων) θα πρέπει να 
θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 129
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της 
επιβολής διορθωτικών μέτρων κατά τα 
τελευταία 30 χρόνια, σε συνδυασμό με τη 
συνεχή αναθεώρηση των σχετικών 
αγορών που υπόκεινται σε εκ των 
προτέρων ρύθμιση, έχει δημιουργήσει μια 
ανταγωνιστική αγορά επικοινωνιών στην 
Ευρώπη· σημειώνει ότι η χρήση των 
κριτηρίων σημαντικής ισχύος στην αγορά 
θα αποτελούσε την καλύτερη βάση για 
τον προσδιορισμό της δεσπόζουσας 
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θέσης των ψηφιακών «φυλάκων», καθώς 
και της επιβολής διορθωτικών μέτρων με 
στόχο τη διασφάλιση του ανταγωνισμού 
και τη διατήρηση της καινοτομίας στις 
ψηφιακές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 130
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ερευνήσει περαιτέρω τη 
χρηματιστηριοποίηση και 
τουριστοποίηση των στεγαστικών 
αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
πρακτικών κερδοσκοπίας, νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και φοροδιαφυγής, καθώς και τις 
συνέπειες αυτών των πρακτικών στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 131
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι ένας μεγάλος 
αριθμός νομοθετικών, διοικητικών 
αποφάσεων και συμβατικών σχέσεων 
χρησιμοποιεί τους ορισμούς και τους 
κανόνες της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και ότι, ως εκ τούτου, 
οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς θα έχει 
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σημαντικές συνέπειες· θεωρεί λοιπόν ότι 
απαιτείται προσοχή πριν από 
οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 132
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι η ύπαρξη αξιόπιστων 
δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον 
αφορά κτηματομεσιτικές συναλλαγές 
είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή 
στρεβλώσεων στις στεγαστικές αγορές 
των πόλεων και των περιφερειών της 
Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση 
περισσότερης διαφάνειας, όπως μέσω 
ενός ευρωπαϊκού μητρώου, θα μπορούσε 
επίσης να αποτρέψει πρακτικές 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 133
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
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οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει 
στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στη 
διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων ως έναν από 
τους βασικούς στόχους της 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο· θεωρεί στο 
πλαίσιο αυτό ότι ο στόχος της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών· πιστεύει ότι οι 
επικαιροποιημένοι κανόνες για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να ορίζουν 
σαφώς ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας 
για την προστασία των καταναλωτών και 
την ασφάλεια των προϊόντων εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής τους ώστε να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 134
Antonius Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 
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δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει 
στην άρση των εμποδίων που υπάρχουν 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στη 
διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών ως έναν 
από τους βασικούς στόχους της 
μεταρρύθμισης της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο· θεωρεί ότι πρέπει 
να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 135
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
προσέγγιση των ευρωπαϊκών δημόσιων 
αξιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της 
οικονομικής σφαίρας, για την προστασία 
όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μη εισαγωγής 
διακρίσεων, της ιδιωτικότητας, της 
αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης καθώς και 
της ελευθερίας του λόγου και του κράτους 
δικαίου, και θα πρέπει να προωθεί τη 
δημιουργία ενός πλούσιου και 
ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 136
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες για την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών, θα πρέπει να 
προωθεί τη δημιουργία ενός πλούσιου και 
ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
προσέγγιση των ευρωπαϊκών δημόσιων 
αξιών, η οποία υπερβαίνει την οικονομική 
σφαίρα, για την προστασία όλων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μη εισαγωγής 
διακρίσεων, της ιδιωτικότητας, της 
αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης καθώς και 
της ελευθερίας του λόγου και του κράτους 
δικαίου και θα πρέπει να προωθεί τη 
δημιουργία ενός πλούσιου και 
ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 137
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον, ασφάλεια δικαίου, 
διαφάνεια και δυνατότητα αμφισβήτησης 
της μη συμμόρφωσης προϊόντων και 
υπηρεσιών για την αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας 
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αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 138
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
όπως ο αγώνας για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και η ένταξη των πιο 
ευάλωτων ατόμων, θα πρέπει να προωθεί 
τη δημιουργία ενός πλούσιου και 
ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 139
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών 
και ειδικότερα τη διαφύλαξη της 
ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
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ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 140
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου και 
διαδικτυακού οικοσυστήματος με ευρύ 
φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον, τομεακή 
διαλειτουργικότητα και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 141
Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
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οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, απαλλαγμένων 
από παράνομο περιεχόμενο, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 142
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, 
θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός 
πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό 
ψηφιακό περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου 
για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
δημόσιες αξίες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών 
και θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία 
ενός πλούσιου και ποικιλόμορφου 
διαδικτυακού οικοσυστήματος με ευρύ 
φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών, ένα 
ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον και 
ασφάλεια δικαίου για την αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 143
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι ενώ πρέπει να 
διατηρηθεί η οριζόντια προσέγγιση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
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ενιαία προσέγγιση δεν είναι κατάλληλη 
για την αντιμετώπιση όλων των νέων 
προκλήσεων στο σημερινό ψηφιακό 
τοπίο· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η 
ποικιλομορφία φορέων και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο διαδίκτυο απαιτεί 
ειδικά διαμορφωμένη κανονιστική 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 144
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε 
μελλοντικές προτάσεις θα πρέπει να 
βασίζονται στην ενιαία αγορά σύμφωνα 
με το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ και να 
στηρίζουν την ολοκλήρωσή της· 
υπογραμμίζει ότι εάν η Επιτροπή πιστεύει 
ότι χρειάζονται προτάσεις τόσο για τα 
ζητήματα που καλύπτονται από τους 
κανόνες περί ανταγωνισμού (Τίτλος VII, 
Κεφάλαιο 1 της ΣΛΕΕ) όσο και για τα 
ζητήματα που καλύπτονται μέσω της 
προσέγγισης νόμων (Τίτλος VII, 
Κεφάλαιο 3 της ΣΛΕΕ), θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και να προταθούν 
ξεχωριστές νομικές πράξεις· 
υπογραμμίζει ότι κάθε συνδυασμός 
μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο και 
των δύο τομέων πολιτικής (εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων μέτρα) σε 
έναν ενιαίο μηχανισμό, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως πολιτικοποίηση της 
πολιτικής ανταγωνισμού και θα 
μπορούσε, κατά συνέπεια, να αποβεί 
επιζήμιος για τον σεβασμό προς τις 
αποφάσεις πολιτικής ανταγωνισμού και 
την υλοποίησή τους από τους φορείς ανά 
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τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 145
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. συνιστά το νομικό μέσο το οποίο 
θα προτείνει η Επιτροπή να έχει τη 
μορφή οδηγίας, σε συνέχεια των άλλων 
μέσων σε ισχύ, όπως είναι η οδηγία για τα 
πνευματικά δικαιώματα, αλλά και για να 
διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της 
προσέγγισης των κρατών μελών, η οποία 
βασίζεται στο εσωτερικό δίκαιό τους και 
εφαρμόζεται σε θέματα πολύ 
διαφορετικά, όπως το εμπορικό δίκαιο 
και η ελευθερία έκφρασης·

Or. fr

Τροπολογία 146
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει γενική 
συναίνεσηόσον αφορά την έννοια των 
δεδομένων ως μορφής αμοιβής και ως εκ 
τούτου πιστεύει ότι θα ήταν πρόωρο να 
επιδιωχθεί η αλλαγή του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο ή η στήριξη 
μελλοντικών μέτρων σε αυτήν την ιδέα· 
σημειώνει ότι τα δεδομένα δεν αποτελούν 
αναλώσιμο πόρο και ότι μπορούν να 
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ανταλλάσσονται αμέτρητες φορές·

Or. en

Τροπολογία 147
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
αποφεύγουν πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά την 
ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 148
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο συντάχθηκε κατά 
τρόπο τεχνολογικά ουδέτερο, προκειμένου 
να αποφεύγονται τροποποιήσεις του 
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νομικού πλαισίου που θα προέκυπταν από 
την ταχεία εξέλιξη της καινοτομίας στον 
τομέα ΤΠ· ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε οποιεσδήποτε 
αναθεωρήσεις να εξακολουθήσουν να 
σέβονται αυτόν τον τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 149
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ε. θεωρεί ότι το μέλλον του νόμου 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
έχει τη μορφή πολλαπλών κανονισμών 
και όχι οδηγιών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζει πιο εναρμονισμένη εφαρμογή 
και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις 
στη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 150
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες παρέχει την ευκαιρία στην 
Ένωση να διαμορφώσει τις κεντρικές 
πτυχές της ψηφιακής οικονομίας όχι μόνο 
σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και ως πρότυπο 
για τον υπόλοιπο κόσμο·

7. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες παρέχει την ευκαιρία στην 
Ένωση να διαμορφώσει τις κεντρικές 
πτυχές της ψηφιακής οικονομίας όχι μόνο 
σε ενωσιακό επίπεδο, όπως η πράσινη 
μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών 
εκπομπών άνθρακα, αλλά και ως πρότυπο 
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για τον υπόλοιπο κόσμο·

Or. it

Τροπολογία 151
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες παρέχει την ευκαιρία στην 
Ένωση να διαμορφώσει τις κεντρικές 
πτυχές της ψηφιακής οικονομίας όχι μόνο 
σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και ως πρότυπο 
για τον υπόλοιπο κόσμο·

7. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες παρέχει την ευκαιρία στην 
Ένωση να διαμορφώσει την ψηφιακή 
οικονομία όχι μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, 
αλλά και ως πρότυπο για τον υπόλοιπο 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 152
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι οι αρχές που 
εφάρμοζαν οι νομοθέτες κατά τη θέσπιση 
κανονισμών για τους παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας στα τέλη της δεκαετίας του 
‘90 ισχύουν ακόμα και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση 
μελλοντικών προτάσεων, συγκεκριμένα 
για:
α) την παροχή κατάλληλων πληροφοριών 
σε ευρεία κλίμακα
β) την πρόληψη της δημιουργίας νέων 
εμποδίων και εκ νέου κατακερματισμού 
της εσωτερικής αγοράς
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γ) τη μείωση των διαφορών στο ελάχιστο
δ) την αποφυγή των κινδύνων 
υπερβολικής ρύθμισης
ε) την πιο αποτελεσματική προστασία 
των γενικών συμφερόντων και τον 
γρήγορο εντοπισμός πιθανής ανάγκης για 
κανόνες
στ) την ενίσχυση της διοικητικής 
συνεργασίας
ζ) την ενίσχυση της συμμετοχής της 
Ένωσης σε διεθνείς συζητήσεις·

Or. en

Τροπολογία 153
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία της 
διατήρησης της οριζόντιας προσέγγισης 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν θα ήταν 
κατάλληλη η υιοθέτηση μιας ενιαίας 
λύσης για όλους τους τύπους παράνομων 
δραστηριοτήτων ή παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας· συνιστά τη διάκριση μεταξύ 
εμπορικών και μη εμπορικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και μεταξύ 
διαφόρων τύπων ψηφιακών υπηρεσιών 
που φιλοξενούνται από πλατφόρμες 
έναντι της υπερβολικής εστίασης στον 
τύπο της πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 154
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί οποιαδήποτε νέα 
νομοαθετική πράξη στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες να τηρεί και να μην 
θίγει κατά κανέναν τρόπο την πρόσφατα 
εκδοθείσα οδηγία (ΕΕ) 2019/790 για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά, η οποία προβλέπει ειδικούς 
ανά τομέα κανόνες σχετικά με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
τα συγγραφικά δικαιώματα στο ψηφιακό 
περιβάλλον και διασφαλίζει την 
προστασία του έργου των συγγραφέων 
και καλλιτεχνών·

Or. en

Τροπολογία 155
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη κατά πόσο οι αμοιβαίες 
υποχρεώσεις από τρίτες χώρες που έχουν 
θεσπιστεί ως αντίδραση στους νέους 
ενωσιακούς κανόνες δεν παρεμποδίζουν 
την παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες 
από εταιρείες εγκατεστημένες στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 156
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. είναι της άποψης ότι όλοι οι 
πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της ενιαίας αγοράς 
πρέπει να τηρούν τον κανονισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 157
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες σέβονται και 
συμμορφώνονται με τις εθνικές και 
περιφερειακές νομοθετικές πράξεις ή 
εξουσίες των τοπικών εποπτικών αρχών 
ή των τοπικών μηχανισμών ελέγχου για 
τη δέουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους·

Or. en

Τροπολογία 158
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καινοτομία και ανάπτυξη

Or. en
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Τροπολογία 159
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει το κοινό συμφέρον για 
στήριξη και ενίσχυση της έρευνας, της 
καινοτομίας και της ανάπτυξης του 
ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά· 
σημειώνει ότι η ύπαρξη διαφορετικών 
κανόνων για διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, αναλόγως του μεγέθους 
τους ή άλλων κριτηρίων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αλλοίωση της σημασίας των 
κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού· 
σημειώνει ότι οι υπερβολικά περιγραφικοί 
και αυστηροί κανόνες ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 160
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. θεωρεί ότι επειδή το παρωχημένο 
πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο δεν αντικατοπτρίζει πλέον 
επαρκώς την ισορροπία μεταξύ 
αναδυόμενων και υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ 
επιγραμμικής και «παραδοσιακής» 
απογραμμικής οικονομίας, ένα 
μελλοντικό κανονιστικό είναι απαραίτητο 
για να εξασφαλιστεί μια νέα ισορροπία·

Or. en
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Τροπολογία 161
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θεμελιώδη δικαιώματα Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες

Or. it

Τροπολογία 162
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους· προειδοποιεί στο πλαίσιο 
αυτό ότι δεν πρέπει να ασκηθεί πίεση η 
οποία θα μπορούσε να ωθήσει τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες και τους 
ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης στη 
λήψη υπερβολικά ευρέων μέτρων που 
«παγώνουν»την ανταλλαγή περιεχομένου 
και μπορεί να υπονομεύσουν θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 163
Katalin Cseh, Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους· ζητεί να υπάρξουν 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με προϊόντα και υπηρεσίες που θα πρέπει 
να αποκλείονται από όλες τις μορφές 
διαφήμισης που στοχεύουν σε παιδιά και 
ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένου του 
περιεχομένου που αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση γνώμης.

Or. en

Τροπολογία 164
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 

8. σημειώνει ότι οι ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης - λόγω της ευρείας 
ικανότητάς τους να προσεγγίζουν και να 
επηρεάζουν το ευρύτερο κοινό, τη 
συμπεριφορά, τις απόψεις και τις 
πρακτικές - θα πρέπει να 



PE650.712v01-00 98/184 AM\1204788EL.docx

EL

το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την 
παρεμπόδιση της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους·

συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο 
για την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 165
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων 
ευάλωτων ομάδων, όπως ανήλικων 
πολιτών, τη συμπεριφορά, τις απόψεις και 
τις πρακτικές ‑ φέρουν σημαντική 
κοινωνική ευθύνη όσον αφορά την 
προστασία των χρηστών και της κοινωνίας 
γενικότερα και την παρεμπόδιση της 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 166
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
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υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντικές ευθύνες όσον αφορά την 
προστασία των χρηστών και της κοινωνίας 
γενικότερα και την παρεμπόδιση της 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους· καθώς και την 
παραγωγή οικονομικού κέρδους από 
αυτήν την εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 167
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την 
παρεμπόδιση της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης, έχουν μια ευρεία ικανότητα να 
προσεγγίζουν και να επηρεάζουν το 
ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές. καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως η ελευθερία της έκφρασης και η 
ελευθερία του τύπου κατά τη σύνταξη του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. sv

Τροπολογία 168
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
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Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών, των 
δεδομένων τους και της κοινωνίας 
γενικότερα και την παρεμπόδιση της 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 169
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Kris Peeters, Andreas Schwab, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ‑ λόγω 
της ευρείας ικανότητάς τους να 
προσεγγίζουν και να επηρεάζουν το 
ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 



AM\1204788EL.docx 101/184 PE650.712v01-00

EL

υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 170
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ φέρουν 
σημαντική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά 
την προστασία των χρηστών και της 
κοινωνίας γενικότερα και την παρεμπόδιση 
της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους·

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ιδίως οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης ‑ λόγω της ευρείας ικανότητάς 
τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν 
το ευρύτερο κοινό, τη συμπεριφορά, τις 
απόψεις και τις πρακτικές ‑ θα πρέπει να 
συνεργάζονται όσον αφορά την προστασία 
των χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα 
και την παρεμπόδιση της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 171
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. διευκρινίζει ότι το μέγεθος των 
διαδικτυακών πλατφορμών θα πρέπει να 
συνιστά ισχυρή ένδειξη για να 
καθορίζεται η ευθύνη τους αναλογικά με 
τη θέση που καταλαμβάνουν στην αγορά· 
προτείνει το μέγεθος των εν λόγω 
πλατφορμών να εκτιμάται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο κύκλος 
εργασιών σε δεδομένη αγορά και η 
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ιδιότητά τους ως παθητικοί ή ενεργητικοί 
πάροχοι·

Or. fr

Τροπολογία 172
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η σύγχυση μεταξύ του 
ρόλου που θα έπρεπε να διαδραματίζει 
μια ιδιωτική πλατφόρμα και των ρόλων 
που εμπίπτουν μάλλον στο πεδίο 
αρμοδιότητας δημόσιων φορέων οι 
οποίοι επιφορτίζονται με την επιβολή ή 
θέσπιση του νόμου είναι απαράδεκτη και 
δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, εκ 
των οποίων κανείς δεν εξουσιοδοτείται να 
λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 173
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι κάποια ψηφιακά 
επιχειρηματικά μοντέλα χρησιμοποιούν 
δημόσιους χώρους για εμπορικούς 
σκοπούς και είναι της άποψης ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει 
να είναι σε θέση να διαφυλάσσουν το 
δημόσιο συμφέρον και να εξασφαλίζουν 
διοικητικό έλεγχο·

Or. en
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Τροπολογία 174
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι 
πολιτικές των επιγραμμικών πλατφορμών 
για το περιεχόμενο να είναι κατανοητές 
και να δημοσιεύονται με εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 175
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων 
διαδικτυακών δεινών (από τη ρητορική 
μίσους έως τη διάδοση περιεχομένου που 
σχετίζεται με την τρομοκρατία) 
κατέδειξαν την ανάγκη να 
επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 176
Eugen Jurzyca



PE650.712v01-00 104/184 AM\1204788EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
κανόνες και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επιδιωχθεί η καλύτερη επιβολή της 
ισχύουσας νομοθεσίας και η στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
ώστε να γίνουν κατανοητά τα 
πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις των 
υφιστάμενων κανόνων και να ενισχυθούν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπό το φως 
των ανωτέρω ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να εκπόνησης 
κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο 
βελτίωσης της επιβολής της νομοθεσίας 
που αφορά τις διαδικτυακές 
δραστηριότητες· σημειώνει ότι στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης επίσης, οι 
επιγραμμικές και απογραμμικές εταιρείες 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα·

Or. en

Τροπολογία 177
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
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καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
κανόνες· θεωρεί ότι κάθε συλλογισμός θα 
πρέπει να εξετάζει τρόπους να ενισχυθούν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως η 
ελευθερία της έκφρασης· υπενθυμίζει 
σχετικά ορισμένα καθιερωμένα 
συστήματα αυτορύθμισης και 
συρρύθμισης, όπως ο κώδικας 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, 
τα οποία έχουν διαδραματίσει θετικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων και θα μπορούσαν να θέσουν 
τη βάση για μελλοντική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 178
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών θα πρέπει να 
προστατεύονται από επιγραμμικά 
παρεμβατικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πραγματοποιούν ψηφιακή διαφήμιση, 
καθώς και από πρακτικές χειραγώγησης 
συμπεριφορών και εισαγωγής 
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διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 179
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τη δημιουργία και διασπορά 
ψευδών ειδήσεων, την πολιτική 
διαφήμιση, την πώληση και διανομή 
παράνομων προϊόντων και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία), κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 180
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
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καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της 
ελεύθερης έκφρασης και να ενισχυθούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 181
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, τις 
τεχνικές κατάρτισης προφίλ και 
ιχνηλάτησης, καθώς και μια σειρά άλλων 
διαδικτυακών δεινών (από τη ρητορική 
μίσους έως τη διάδοση περιεχομένου που 
σχετίζεται με την τρομοκρατία) κατέδειξαν 
την ανάγκη να επανεξεταστούν οι 
υφιστάμενοι κανόνες και να ενισχυθούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. it

Τροπολογία 182
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana 
Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθεί η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 183
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
παραπληροφόρηση, την πολιτική 
διαφήμιση και χειραγώγηση, καθώς και 
μια σειρά άλλων διαδικτυακών δεινών 
(από τη ρητορική μίσους έως τη διάδοση 
περιεχομένου που σχετίζεται με την 
τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη να 
επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 184
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την 
πολιτική διαφήμιση και χειραγώγηση, 
καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών 
δεινών (από τη ρητορική μίσους έως τη 
διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με 
την τρομοκρατία) κατέδειξαν την ανάγκη 
να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες 
και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα 
σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την 
πώληση δεδομένων, την Cambridge 
Analytica, την παραπληροφόρηση, τη 
στοχευμένη διαφήμιση, τη χειραγώγηση 
ψηφοφόρων, καθώς και μια σειρά άλλων 
διαδικτυακών δεινών κατέδειξαν την 
ανάγκη να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
κανόνες και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 185
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. προτρέπει την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
νομοθετικών μέτρων για την αύξηση της 
διαφάνειας της διαδικτυακής διαφήμισης 
και για την καταπολέμηση των απατών 
και των επιθετικών και κρυφών τεχνικών 
μάρκετινγκ, όπως αυτές που 
πραγματοποιούνται από ορισμένους 
επηρεαστές γνώμης· πιστεύει ότι οι 
επηρεαστές γνώμης θα πρέπει να 
δηλώνουν με σαφή, κατανοητό και ορατό 
τρόπο στην αρχή της ανάρτησης εάν 
έχουν πληρωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ή εάν 
έχουν λάβει προϊόντα, δωρεάν ή σε 
προσφορά, για τη συγκεκριμένη 
ανάρτηση·
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Or. it

Τροπολογία 186
Brando Benifei, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζει τον 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αρχών που ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων σε ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας για πληροφόρηση 
και διαβουλεύσεις εντός της επιχείρησης, 
για συλλογικές διαπραγματεύσεις και 
ανάληψη δράσης και για δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη, τον Κοινοτικό χάρτη 
των θεμελιωδών κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, τις 
σχετικές διεθνείς νομικές πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 187
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
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της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
πρόσβαση όλων των πολιτών στις 
ψηφιακές υπηρεσίες και στο περιεχόμενο 
των ψηφιακών πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 188
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τονίζει ότι, όπως και στην 
περίπτωση της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
αρχών που ορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 189
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές των ελευθεριών της εσωτερικής 
αγοράς και της αναγνώρισης των 
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ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 190
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να ενισχύει την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών παράλληλα 
με την προστασία των δικαιωμάτων που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδιαίτερα της ελευθερίας της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 191
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο 
τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς όσο 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 192
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών 
της εσωτερικής αγοράς και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 
δικαιώματα και οι αρχές που ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αντικατοπτρίζονται στις ελευθερίες της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 193
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
οι πολιτικές της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
να προσδιορίζουν γενικά πρότυπα 
αποδεκτής ψηφιακής υποδομής στον 
σχεδιασμό της «τεχνολογικής στοίβας» 
των ψηφιακών υπηρεσιών ή των 
ψηφιακών/έξυπνων προϊόντων· ζητεί από 
την Επιτροπή να προσδιορίσει και να 
εφαρμόσει πρότυπα που διασφαλίζουν ότι 
το υλισμικό, το λογισμικό, τα συστήματα 
κωδικών και συνδεσιμότητας καθώς και 
η δομή αποθήκευσης/διαχείρισης 
δεδομένων καθορίζονται εκ των 
προτέρων κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
προστατεύεται το απόρρητο του 
καταναλωτή, να διασφαλίζεται ότι τα 
δεδομένα κάθε καταναλωτή 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των κόμβων των συστημάτων σύνδεσης 
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για τη βελτίωση της εμπειρίας των 
καταναλωτών και δεν μεταφέρονται σε 
τρίτους για άλλες εμπορικές χρήσεις 
χωρίς τη ρητή συναίνεση του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 194
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ελάχιστα πρότυπα σχετικά με 
συμβατικούς όρους και γενικές 
προϋποθέσεις των παρόχων φιλοξενίας 
περιεχομένου και παρόχων εργαλείων 
εποπτείας περιεχομένου ώστε να παρέχει 
διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια, την προσβασιμότητα, τη 
δικαιοσύνη, την προβλεψιμότητα και την 
επιβολή που δεν εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 195
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 

διαγράφεται
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εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 196
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε τη σημασία και 
ανθεκτικότητα των διαδικτυακών 
πλατφορμών, ως εργαλείων για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, για τη διάδοση 
πληροφοριών με στόχο τον μετριασμό 
των επιπτώσεων μιας πανδημίας και για 
ασφαλείς διαδικτυακές αγορές χωρίς να 
κινδυνεύουν οι καταναλωτές να 
μολυνθούν από τον ιό πραγματοποιώντας 
παραδοσιακές αγορές «εκ του σύνεγγυς»· 
εκφράζει τη λύπη του για την εμφάνιση 
περιπτώσεων παραπλανητικών 
εμπορικών πρακτικών από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές· τονίζει ότι 
οι νέοι κανόνες δεν θα πρέπει να 
βασίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, αλλά περισσότερο σε 
δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 
θετικές όσο και τις αρνητικές εμπειρίες 
καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία 197
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 αποκάλυψε τις προκλήσεις που μπορεί 
να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές της 
ΕΕ όταν πραγματοποιούν αγορές στο 
Διαδίκτυο, όπως π.χ. παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή αδικαιολόγητες 
και καταχρηστικές αυξήσεις των τιμών ή 
άλλες αθέμιτες συνθήκες στους 
καταναλωτές· υπενθυμίζει, ωστόσο, τον 
αριθμό προδραστικών μέτρων που 
θεσπίστηκαν από ορισμένες διαδικτυακές 
πλατφόρμες οι οποίες αντιμετωπίζουν 
αυτά τα ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 198
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
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δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές και, ως εκ 
τούτου, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 199
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους και/ή παράνομους ιστότοπους 
που πωλούν παραποιημένα ή παράνομα 
προϊόντα και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, 
που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 200
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι αρχές 
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καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

των κρατών μελών και οι καταναλωτές 
της ΕΕ σε παραπλανητικές εμπορικές 
πρακτικές από ανέντιμους εμπόρους που 
πωλούν παραποιημένα ή παράνομα 
προϊόντα στο Διαδίκτυο, που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 201
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές ή εξαπατούν 
τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 202
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι 
καταναλωτές της ΕΕ σε παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους 
εμπόρους που πωλούν προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης ή μη ασφαλή 
προϊόντα στο Διαδίκτυο, που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν 
αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες 
συνθήκες στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 203
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 204
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 

διαγράφεται
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των εταιρειών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 205
Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση και 
εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με 
τις διαδικτυακές πωλήσεις γενικά, και 
τους πιθανούς κινδύνους από την αγορά 
προϊόντων που δεν είναι εγκεκριμένα 
συγκεκριμένα για την ευρωπαϊκή αγορά·

Or. en

Τροπολογία 206
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών και υπενθυμίζει ότι η 
πρόσφατη νομοθετική πράξη που 
εγκρίθηκε στο πλαίσιο της «Νέας 
συμφωνίας για τους καταναλωτές» 
επιβάλλει υποχρεώσεις για διαφάνεια στις 
αγορές, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να 
καθίσταται σαφές με ποιον 
συναλλάσσεται ο καταναλωτής·
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Or. en

Τροπολογία 207
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Pascal Arimont, Marion Walsmann, Kris Peeters, Romana 
Tomc, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
αυτών των παραπλανητικών εταιρειών 
και δόλιων ατόμων· και, ως εκ τούτου, οι 
καταναλωτές δεν μπορούν να 
διεκδικήσουν αποζημίωση για ζημίες ή 
απώλειες που υπέστησαν·

Or. en

Τροπολογία 208
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών, για παράδειγμα 
λόγω της έλλειψης ενός δημοσίως 
προσβάσιμου ευρωπαϊκού μητρώου 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 209
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
αυτών των εταιρειών και/ή ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 210
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα 
των εταιρειών αυτών·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
επιδεινώνεται από δυσκολίες στον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των 
εταιρειών που ευθύνονται για παρατυπίες·

Or. sv

Τροπολογία 211
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. σημειώνει ότι το μητρώο της 
βάσης δεδομένων WHOIS είναι ένα πολύ 
σημαντικό μέσο, το οποίο επιτρέπει σε 
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να εντοπίζουν 
κακόβουλους φορείς στο Διαδίκτυο· καλεί 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να 
βρουν συγκεκριμένη λύση ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα ενδιαφερόμενα 
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αξιόπιστα τρίτα μέρη μπορούν να έχουν 
ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 212
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. στηρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες· ζητεί την ορθή 
εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου πριν 
από τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων· 
προτείνει τη συνεχή αναθεώρηση των 
υφιστάμενων απαιτήσεων με βάση τον 
διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τους κοινωνικούς εταίρους στην 
αναζήτηση πιθανής προστιθέμενης αξίας 
σε περίπτωση είτε ενίσχυσης είτε 
χαλάρωσης του υφιστάμενου εγχειριδίου 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 213
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
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σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά για τους παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που απευθύνονται 
πρωταρχικά στους καταναλωτές, οι 
οποίοι λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ 
των εμπόρων και των καταναλωτών ή 
αποτελούν την εμπορική διεπαφή για την 
πώληση αγαθών στο Διαδίκτυο1α·

__________________
1α Αιτιολόγηση: Η αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ελλείψεων των απαιτήσεων 
διαφάνειας και υποχρεώσεων της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω μιας 
ενιαίας προσέγγισης ίσως να μην είναι η 
πιο κατάλληλη λύση. Αντίθετα, μια 
εναλλακτική που σχετίζεται με την αγορά 
και προσανατολίζεται στους 
καταναλωτές θα συνίστατο στην 
προώθηση κανόνων που λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι διαφορετικοί τύποι 
υπηρεσιών αξίζουν διαφορετικούς 
κανόνες. Η θέσπιση κανόνων για την 
προστασία των καταναλωτών μπορεί να 
συνάδει με την προώθηση της ανάπτυξης 
της ΤΠΕ στην Ευρώπη, δηλ. όσον αφορά 
τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για 
τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας αναλόγως του κατά 
πόσο αποτελούν ενδιαφερόμενο μέρος 
στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών από 
επιχείρηση σε καταναλωτές, παράλληλα 
με την εξισορρόπηση της ανάγκης να 
διαφυλαχθεί η ομαλότητα και η ταχύτητα 
των επιχειρηματικών συναλλαγών στο 
Διαδίκτυο. 

Or. en

Τροπολογία 214
Katalin Cseh, Karen Melchior
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά· επίσης θα πρέπει 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
καθιερωθεί ένας μηχανισμός αυτόματης 
αποστολής μηνύματος πριν από την 
έξοδο, το οποίο θα ενημερώνει τους 
πελάτες σχετικά με τις πιθανές 
παρενέργειες ορισμένων προϊόντων, 
καθώς και σχετικά με τη συνιστώμενη 
χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 215
Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει οδηγίες προς τις 
πλατφόρμες σχετικά με το πώς μπορούν 
να βελτιώσουν την ενημέρωσή τους προς 
τους καταναλωτές σχετικά με την 
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εμπορική επικοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 216
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες που 
παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές 
(B2B2C) καθώς και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις πληροφοριών για τις εμπορικές 
επικοινωνίες, θα πρέπει να ενισχυθούν 
σημαντικά·

Or. en

Τροπολογία 217
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά, ιδίως λόγω της 
έλλειψης διαφάνειας στο ευρύ φάσμα 
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διαφημίσεων στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 218
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά, διασφαλίζοντας 
την έγκαιρη εφαρμογή τους και τη 
συνέπεια με το κανονιστικό πλαίσιο της 
ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 219
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν παράλληλα με μέτρα 
ενίσχυσης της συμμόρφωσης με τους 
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ισχύοντες κανόνες·

Or. sv

Τροπολογία 220
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς 
και οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών 
για τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει 
να ενισχυθούν σημαντικά·

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
διαδικτυακούς πωλητές, καθώς και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για τις 
εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
αναλύονται κατάλληλα και έπειτα, εφόσον 
χρειαστεί, να βελτιώνονται·

Or. en

Τροπολογία 221
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και τους 
επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και 
οι ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών για 
τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να 
ενισχυθούν σημαντικά·

13. είναι πεπεισμένο ότι οι ισχύουσες 
απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης 
που ορίζονται στην οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας και τους επιχειρηματικούς 
τους πελάτες, καθώς και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις πληροφοριών για τις εμπορικές 
επικοινωνίες, θα πρέπει να ενισχυθούν 
σημαντικά·

Or. en
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Τροπολογία 222
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί, εξάλλου, ότι οι εταιρείες 
που είναι εγκαταστημένες στο έδαφος 
περισσότερων κρατών μελών θα πρέπει 
να δηλώνουν την νομική υπόστασή τους 
καθώς και τις οικονομικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι 
ίδιες στο έδαφος κράτους μέλους της 
Ένωσης, από τη στιγμή που αυτή η 
δραστηριότητα ασκείται πράγματι στο 
έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, 
ώστε να μην διαφεύγουν ούτε από τον 
ελέγχο ούτε από τον φόρο αυτού του 
κράτους ο οποίος είναι απαιτητός 
δυνάμει του εσωτερικού δικαίου του και 
του δικαίου της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 223
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να 
επαληθεύσουν τις πληροφορίες και την 
ταυτότητα των επιχειρηματικών χρηστών, 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
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υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
(«Κανονισμός P2B») και να λάβουν 
εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν είναι ακριβείς 
και επικαιροποιημένες, διατηρώντας 
παράλληλα την ανωνυμία των 
καταναλωτών· υπενθυμίζει ότι η 
επαλήθευση της ταυτότητας των 
μεμονωμένων χρηστών θα έθετε 
υπερβολικό διοκητικό φόρτο στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της 
ΕΕ που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 224
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να απαιτούν τις 
πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
(«Κανονισμός P2B»), διατηρώντας 
παράλληλα την ανωνυμία των 
καταναλωτών· υπενθυμίζει ότι η 
επαλήθευση της ταυτότητας των 
μεμονωμένων χρηστών θα έθετε 
υπερβολικό διοικητικό φόρτο στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της 
ΕΕ που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια 
αγορά·
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Or. en

Τροπολογία 225
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες, μέσω ισχυρών 
συστημάτων ελέγχου, με βάση την 
επαλήθευση της ταυτότητας των 
εμπορικών συνεργατών και την 
επαλήθευση των προσφερόμενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών· οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν πρέπει να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους, όταν η ταυτότητα του 
εμπορικού πελάτη τους είναι ψευδής·

Or. it

Τροπολογία 226
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών, όπως 
διαδικτυακές αγορές, τεχνικούς παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, καταχωρητές 
ονομάτων χώρων, παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτυακής διαφήμισης, διακομιστές 
μεσολάβησης και παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτυακών πληρωμών, να 
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επαληθεύουν, τόσο κατά την έναρξη κάθε 
σχέσης όσο και περιοδικά, τις 
πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες·

Or. en

Τροπολογία 227
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας που απευθύνονται 
πρωταρχικά σε καταναλωτές, οι οποίοι 
ενεργούν ως μεσάζοντες μεταξύ του 
εμπόρου και του καταναλωτή ή 
αποτελούν την εμπορική διεπαφή για τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων να 
επαληθεύουν τις πληροφορίες και την 
ταυτότητα των επιχειρηματικών εταίρων 
με τους οποίους έχουν συμβατική 
εμπορική σχέση και να διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν είναι ακριβείς 
και επικαιροποιημένες·

Or. en

Τροπολογία 228
Katalin Cseh, Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
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τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες· ζητεί να δημιουργηθεί 
μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, η 
οποία θα μπορεί να χρησιμεύσει ως 
πλατφόρμα επαλήθευσης 
επιχειρηματικών εταίρων για επηρεαστές 
και μικρούς παρόχους υπηρεσιών που δεν 
δύνανται να βρουν τους πόρους για αυτό 
με άλλο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 229
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρήσεων με τις οποίες έχουν 
συμβατική εμπορική σχέση και να 
διενεργούν τακτικά τυχαίους ελέγχους για 
να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς· τονίζει τη 
σημασία της αναλογικότητας στη 
διατύπωση μιας τέτοιας νομοθεσίας, 
ώστε να μην βλάπτεται η 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Or. sv

Τροπολογία 230
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Romana Tomc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση· οι 
επιχειρηματικοί εταίροι θα πρέπει να 
είναι οι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του 
παρόχου υπηρεσιών σχετικά με 
οποιαδήποτε αλλαγή στην επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα (για παράδειγμα, 
παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας) 
και να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 
που παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

Or. en

Τροπολογία 231
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών να 
συλλέγουν τις πληροφορίες και την 
ταυτότητα των επιχειρηματικών εταίρων 
με τους οποίους έχουν συμβατική 
εμπορική σχέση όταν αυτοί οι 
επιχειρηματικοί εταίροι έχουν άμεση 
σχέση με τους καταναλωτές λόγω της 
ενδιάμεσης υπηρεσίας και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες θα 
επικαιροποιούνται σε περίπτωση που οι 
αρμόδιες αρχές ενημερώσουν τους 
παρόχους για τυχόν ανακρίβειες·

Or. en
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Τροπολογία 232
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα τόσο 
των επιχειρηματικών εταίρων με τους 
οποίους έχουν συμβατική εμπορική σχέση 
όσο και των ατόμων που παρέχουν 
υπηρεσίες ή πωλούν προϊόντα σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες, και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

Or. en

Τροπολογία 233
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες, και περιλαμβάνουν, 
συγκεκριμένα, τα στοιχεία ενός 
υπεύθυνου φυσικού ατόμου·

Or. fr
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Τροπολογία 234
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 
την ανάγκη να ζητήσει από τους παρόχους 
υπηρεσιών να επαληθεύουν τις 
πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
απαιτούν οι πληροφορίες που παρέχουν να 
είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες·

Or. en

Τροπολογία 235
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
τις πληροφορίες και την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους 
έχουν συμβατική εμπορική σχέση και να 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν 
συνεχώς τις πληροφορίες και την 
ταυτότητα των επιχειρηματικών εταίρων 
με τους οποίους έχουν συμβατική 
εμπορική σχέση και να διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν είναι ακριβείς 
και επικαιροποιημένες·

Or. en

Τροπολογία 236
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει τα δικαιώματα των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και το 
δικαίωμα στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο 
ή στο να μην είναι ταυτοποιημένος ένας 
χρήστης· προειδοποιεί ότι η αγνόηση της 
επιθυμίας των χρηστών του Διαδικτύου 
να μην αποκαλύψουν την ταυτότητά τους 
ενδέχεται να θέτει ορισμένες ομάδες σε 
δυσμενή θέση, συμπεριλαμβανομένου του 
έργου ανεξάρτητων μέσων, ή να στερήσει 
την κατάλληλη προστασία και ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο από τις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 237
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στους μεσάζοντες 
φιλοξενίας περιεχομένου, και, 
συγκεκριμένα, να αποσαφηνίσει τον 
διαχωρισμό ανάμεσα σε παθητικούς 
μεσάζοντες που χαίρουν καθεστώτος 
περιορισμένης ευθύνης, και τις 
ενεργητικές πλατφόρμες που οργανώνουν 
και προωθούν περιεχόμενα·

Or. fr

Τροπολογία 238
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Brando Benifei, Biljana Borzan, Andreas Schieder, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει, 
όταν ένα ορισμένο προσόν είναι 
απαραίτηο για την παροχή υπηρεσίας, να 
γνωστοποιείται με σαφήνεια η κατοχή 
του εν λόγω προσόντος σε κάθε 
διαδικτυακή προσφορά, ώστε να 
αποφεύγεται η παροχή παραπλανητικών 
πληροφοριών στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 239
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη, εάν προτείνει μέτρα για παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που αποσκοπούν 
στην αύξηση της διαφάνειας και της 
ενημέρωσης, τη διαφορά μεταξύ 
υποκείμενων παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών φιλοξενίας αφ' ενός και αφ’ 
ετέρου πλατφορμών ή άλλων ιστότοπων 
και των χρηστών τους· τονίζει ότι οι 
πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών συχνά 
δεν έχουν συμβατικές σχέσεις με τους 
επιχειρηματικούς χρήστες ή καταναλωτές 
πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της 
απουσίας νόμιμου δικαιώματος να δουν ή 
να έχουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα 
δεδομένα· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα μέτρα επιβολής είναι 
στοχευμένα κατά τρόπο ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη αυτή η διαφορά και να 
μην επιβάλλεται η παραβίαση του 
απορρήτου και της νόμιμης διαδικασίας· 
θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει 
να είναι αναλογικές και να επιβάλλονται 
με κατάλληλες, αποτελεσματικές και 
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αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 240
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που απευθύνονται 
πρωταρχικά σε καταναλωτές και 
ενεργούν ως μεσάζοντες μεταξύ του 
εμπόρου και του καταναλωτή ή 
αποτελούν την εμπορική διεπαφή για τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων, οι 
οποίες θα αποσκοπούσαν στην αύξηση 
της διαφάνειας και της ενημέρωσης· 
θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει 
να επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 241
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης και να διασφαλίσει 
ότι οι πλατφόρμες θα θεωρούνται 
υπεύθυνες, εάν παρέχουν παραπλανητικές 
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αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

πληροφορίες, εγγυήσεις ή δηλώσεις· 
θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει 
να επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις, ιδίως στην περίπτωση 
συνεχόμενων παραβάσεων·

Or. it

Τροπολογία 242
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις· τονίζει την ανάγκη να 
υπάρχουν πολύγλωσσες μορφές 
υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η 
δίκαιη και ευρεία διανομή τους·

Or. en

Τροπολογία 243
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor 
Rónai, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
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αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

πληροφορίας που θα αποσκοπούν στην 
αύξηση της διαφάνειας, της ενημέρωσης 
και της λογοδοσίας· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 244
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
αναλογικές, εκτελεστές υποχρεώσεις για 
τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών 
που θα αποσκοπούν στην αύξηση της 
διαφάνειας και της ενημέρωσης· θεωρεί 
ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

Or. sv

Τροπολογία 245
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας, 
της ενημέρωσης και της λογοδοσίας· 
θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει 
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επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

να επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 246
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
όσον αφορά την τήρηση των κανόνων 
εμπιστευτικότητας· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με αναλογικές, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 247
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας που θα αποσκοπούν 
στην αύξηση της διαφάνειας και της 
ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις 
αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται με 
κατάλληλες, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 248
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
εκτελεστές υποχρεώσεις για τους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας 
και της ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα 
αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας· 
θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει 
να επιβάλλονται με κατάλληλες, 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 249
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, 
Romana Tomc, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ψευδών 
προφίλ στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις 
προκλήσεις σχετικά με την ταυτοποίηση 
του πραγματικού προσώπου που 
βρίσκεται από πίσω, σε περίπτωση που 
αυτό το πρόσωπο διαπράξει κάποιο 
αδίκημα· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει μηχανισμούς, ώστε να 
διασφαλίζει ότι ο καθένας μπορεί να 
ταυτοποιείται στο Διαδίκτυο παράλληλα 
με τη διαφύλαξη των οικείων 
δικαιωμάτων ιδιωτικότητας· θεωρεί ότι η 
δημιουργία μιας ψηφιακής ταυτότητας 
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θα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 250
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει την ανάγκη για ορθή 
διαδικασία· τονίζει την ανάγκη να 
εμποδίζεται η κατάχρηση συστημάτων 
διαφάνειας, ένδικων μέσων και άλλων 
συστημάτων από επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν άλλες 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση πρέπει να επιδιώκει την 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
δικαιωμάτων όλων των χρηστών και να 
διασφαλίζει ότι ο νόμος δεν έχει 
συνταχθεί έτσι ώστε να ευνοεί ένα έννομο 
συμφέρον έναντι ενός άλλου·

Or. en

Τροπολογία 251
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει 
απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας 
όσον αφορά αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας 
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περιεχομένου και παρόχων εργαλείων 
αυτόματης αναγνώρισης περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της 
δημόσιας τεκμηρίωσης, της ύπαρξης και 
της λειτουργίας τεχνολογιών 
αναγνώρισης περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 252
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επικροτεί τις προσπάθειες για 
εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά την 
αφαίρεση περιεχομένου· υπογραμμίζει 
ότι, για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες, η 
απαίτηση δημοσίευσης περιοδικών 
εκθέσεων διαφάνειας θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική και να περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, τον αριθμό των αναγγελιών, 
τον τύπο των οντοτήτων που κοινοποιούν 
περιεχόμενο, τη φύση του περιεχομένου 
που αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας, 
τον χρόνο ανταπόκρισης από τον 
ενδιάμεσο φορέα, τον αριθμό προσφυγών·

Or. en

Τροπολογία 253
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. για τον έλεγχο αυτών των 
εκθέσεων διαφάνειας και της 
συμμόρφωσης με τις νομικές 
υποχρεώσεις, καθώς και σύμφωνα με τη 
σύσταση CM/Rec(2018)2 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καθιστούν διαθέσιμες και να 
δημοσιεύουν τακτικά αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, τη 
φύση και τη νομική βάση των αιτημάτων 
που αποστέλλονται σε μεσάζοντες για τον 
περιορισμό περιεχομένου ή την 
κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που βασίζονται σε διεθνείς 
συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής 
συνδρομής, και σχετικά με ενέργειες που 
αναλαμβάνονται ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω αιτημάτων·

Or. en

Τροπολογία 254
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 



AM\1204788EL.docx 147/184 PE650.712v01-00

EL

υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο· θεωρεί 
ότι πρακτικές, όπως η κατάρτιση προφίλ, 
παρεμβαίνουν βαθιά στα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των ανθρώπων· 
αναγνωρίζει ότι ο γενικός κανονισμός για 
την προστασία δεδομένων δεν 
προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές 
από πρακτικές δημιουργίας προφίλ και 
αδικαιολόγητες αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις· είναι της άποψης ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής 
προστασία των καταναλωτών, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όπου 
είναι απαραίτητο για την παροχή της 
ζητούμενης υπηρεσίας·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 255
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



PE650.712v01-00 148/184 AM\1204788EL.docx

EL

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο· 
επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν 
πιεστικές ανησυχίες για την προστασία 
των καταναλωτών σχετικά με υπηρεσίες 
διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, που 
δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από όλα 
τα κράτη μέλη και ενδεχομένως απαιτούν 
μια πιο ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε 
επίπεδο Ένωσης·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 256
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 16. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
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υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την 
οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών 
σχετικά με την κατάρτιση προφίλ, τη 
στόχευση και την εξατομικευμένη 
τιμολόγηση δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με υποχρεώσεις περί 
διαφάνειας και με τις επιλογές των 
καταναλωτών μόνο·

να επανεξετάσει κατά πόσον οι 
υφιστάμενες υποχρεώσεις, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με τη διαφάνεια των εμπορικών 
επικοινωνιών και την ψηφιακή διαφήμιση 
θα πρέπει να ενισχυθούν και θα πρέπει να 
στηρίξει αυτήν την αναθεώρηση με 
κατάλληλα και συναφή στοιχεία·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 257
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο· ως εκ 
τούτου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αξιολογήσει την ανάγκη για θέσπιση 
πρόσθετων μέτρων·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 258
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
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εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να επανεξετάζονται 
συχνά· επισημαίνει ότι οι πιεστικές 
ανησυχίες για την προστασία των 
καταναλωτών σχετικά με την κατάρτιση 
προφίλ, τη στόχευση και την 
εξατομικευμένη τιμολόγηση 
αντιμετωπίστηκαν πρόσφατα στη 
νομοθετική πράξη για μια «νέα συμφωνία 
για τους καταναλωτές»3a για την οποία 
εκκρεμεί η πλήρης μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και η εφαρμογή·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).
3α Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 
93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των 
οδηγιών 98/6/EΚ, 2005/29/EΚ και 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την καλύτερη επιβολή και τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης 
για την προστασία των καταναλωτών 

Or. en

Τροπολογία 259
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση και τις 
συστάσεις δεν μπορούν απλώς να 
αντιμετωπιστούν με υποχρεώσεις περί 
διαφάνειας και με τις επιλογές των 
καταναλωτών μόνο·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 260
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Pilar del Castillo Vera, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές») σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, με 
σαφείς υποχρεώσεις περί διαφάνειας και 
με απαιτήσεις για ενημέρωση·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 261
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία 



PE650.712v01-00 154/184 AM\1204788EL.docx

EL

για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· 
επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για 
την προστασία των καταναλωτών σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και 
την εξατομικευμένη τιμολόγηση δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με τις 
επιλογές των καταναλωτών μόνο·

για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(«οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)3 σχετικά με τη διαφάνεια των 
εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή 
διαφήμιση θα πρέπει να ενισχυθούν· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη 
για περαιτέρω δράση για να 
αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανησυχίες 
για την προστασία των καταναλωτών 
σχετικά με την κατάρτιση προφίλ, τη 
στόχευση και την εξατομικευμένη 
τιμολόγηση·

__________________ __________________
3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
149 της 11.6.2005, σ. 22).

Or. sv

Τροπολογία 262
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι οι υπηρεσίες 
διαχείρισης δεδομένων και η δομή 
συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης, 
επαναχρησιμοποίησης, συγκέντρωσης και 
ανάλυσης είναι το πρώτο σημαντικό 
μέρος της αλυσίδας αξίας στην ψηφιακή 
οικονομία· θεωρεί ότι οι πολιτικές για την 
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ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτής της 
δομής· τονίζει ότι το κόστος που 
σχετίζεται με τον υπολογισμό, την 
επεξεργασία, αποθήκευση και πρόσβαση 
σε δεδομένα θα προσδιορίσουν την 
ταχύτητα, το βάθος και την κλίμακα της 
θέσπισης ψηφιακών υποδομών και 
προϊόντων, ιδίως για ΜΜΕ και 
καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει 
τη δική της επαρκή ικανότητα για 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, καθώς 
και για να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός 
αποκεντρωμένου, διαλειτουργικού 
συστήματος διακυβέρνησης δεδομένων 
που επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση 
τοπικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής 
ομίχλης, της υπολογιστικής 
αρχιτεκτονικής mist και της 
υπολογιστικής άκρων· ζητεί από την 
Επιτροπή να επιτρέψει την ανάπτυξη 
αυτών των τοπικών υποδομών 
δεδομένων για τη στήριξη της επέκτασης 
των καταναλωτικών προϊόντων του 
διαδικτύου των πραγμάτων, 
βιομηχανικών προϊόντων του διαδικτύου 
των πραγμάτων και εφαρμογών Smart 
Cities·

Or. en

Τροπολογία 263
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι οι διαδικτυακοί 
καταναλωτές έχουν μη ισορροπημένη 
σχέση με στους παρόχους υπηρεσιών και 
εμπόρους που προσφέρουν υπηρεσίες 
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δωρεάν αλλά στηρίζουν τις υπηρεσίες 
τους με έσοδα από διαφημίσεις οι οποίες 
στοχεύουν αυτομάτως σε μεμονωμένους 
καταναλωτές, βάσει των πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω μεγάλων 
μηχανισμών δεδομένων και τεχνητής 
νοημοσύνης· επισημαίνει ότι το 
επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται 
στην παροχή «δωρεάν» υπηρεσιών που 
πληρώνονται μέσω της διαφήμισης 
μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα 
κοινωνιακά αποτελέσματα και να είναι 
επιζήμιο για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 264
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί τη θέσπιση υποχρεώσεων 
διαφάνειας για συστήματα συστάσεων 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας 
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας τεκμηρίωσης των 
αποτελεσμάτων συστάσεων και των 
κοινών τους, αποφάσεων κατάταξης ανά 
περιεχόμενο και άλλων παρεμβάσεων από 
την πλατφόρμα, των κριτηρίων και του 
συλλογισμού πίσω από αυτές τις 
αποφάσεις καθώς και των οργανωτικών 
δομών που ελέγχουν αυτά τα συστήματα 
οι οποίες πρέπει να έχουν τη μορφή 
ανώνυμης πρόσβασης σε δεδομένα, σε 
πραγματικό χρόνο και υψηλό επίπεδο 
μέσω δημόσιας διεπαφής 
προγραμματισμού εφαρμογών·

Or. en



AM\1204788EL.docx 157/184 PE650.712v01-00

EL

Τροπολογία 265
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει την αυξανόμενη χρήση 
ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών 
στο eHealth, και ειδικότερα τη σημασία 
της τηλεϊατρικής και της πληροφορικής 
για την υγεία των καταναλωτών· θεωρεί 
ότι η δέσμη μέτρων του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες του eHealth 
παρέχουν στους πολίτες μόνο ακριβή, 
επαληθευμένα και επιστημονικά 
τεκμηριωμένα γεγονότα, ενώ παράλληλα 
προστατεύει αποτελεσματικά τα 
προσωπικά τους δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 266
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Marc Angel, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει ότι λόγω των 
σημαντικών διαφορών μεταξύ των 
ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να 
αποφεύγεται η υιοθέτηση μιας ενιαίας 
προσέγγισης· δηλαδή, τα καθήκοντα 
μέριμνας των μεσαζόντων θα πρέπει να 
διαφέρουν αναλόγως του επιχειρηματικού 
μοντέλου τους·

Or. en
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Τροπολογία 267
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες διατηρεί την ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, 
εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των 
θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων της 
ΕΕ που κατοχυρώνεται στις συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 268
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. θεωρεί ότι οι μεσάζοντες, οι 
παρεμβάσεις των οποίων μπορούν να 
επηρεάζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
των χρηστών, θα πρέπει να 
προστατεύονται στον μέγιστο βαθμό από 
την ευθύνη, ενώ οι μεσάζοντες που 
επιτρέπουν εμπορικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε μια πιο 
ισχυρή υποχρέωση ενεργής μέριμνας 
ώστε να προστατεύουν τους καταναλωτές 
και να παρέχουν ασφάλεια και αξιοπιστία·

Or. en
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Τροπολογία 269
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) Επόπτευση, ιεράρχηση και εξατομίκευση 
περιεχομένου

Or. en

Τροπολογία 270
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
αξιολογεί κατά πόσον η υφιστάμενη 
νομοθεσία και πολιτική στους τομείς της 
προστασίας των δεδομένων, του 
ανταγωνισμού, της προστασίας των 
καταναλωτών και των υποχρεώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν 
επαρκώς τα ζητήματα της μη εισαγωγής 
διακρίσεων, της διαφάνειας και της 
εξηγησιμότητας των αλγορίθμων· 
επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης 
των αλγορίθμων και αξιολόγησης των 
συναφών κινδύνων, την ανάγκη χρήσης 
υψηλής ποιότητας και αμερόληπτων 
συνόλων δεδομένων, χωρίς να 
διακυβεύεται η διατήρηση εμπορικών 
μυστικών, να παραβιάζεται το απόρρητο 
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των χρηστών ή νόμοι δημοσιοποίησης 
δεδομένων, καθώς και την ανάγκη 
παροχής βοήθειας σε άτομα που αποκτούν 
πρόσβαση σε ποικίλο περιεχόμενο, 
απόψεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 271
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, πληροφορίες για 
υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, και την ανάγκη 
ενίσχυσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και εύρεσης λύσεων ώστε οι πάροχοι 
ψευδών ειδήσεων να λογοδοτούν χωρίς 
να περιορίζεται η ελευθερία της 
έκφρασης·

Or. en
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Τροπολογία 272
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των 
αλγορίθμων και αξιολόγησης των 
συναφών κινδύνων, την ανάγκη χρήσης 
υψηλής ποιότητας και αμερόληπτων 
συνόλων δεδομένων, καθώς και την 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε άτομα που 
αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προκλήσεις 
που θέτουν, και οι οποίες δεν καλύπτονται 
ήδη από την υφιστάμενη νομοθεσία, όσον 
αφορά τη διασφάλιση της μη εισαγωγής 
διακρίσεων, της διαφάνειας των συνόλων 
δεδομένων και της εξηγησιμότητας -στο 
μέτρο του δυνατού- των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη αξιολόγησης των συναφών 
κινδύνων, την ανάγκη χρήσης υψηλής 
ποιότητας και αμερόληπτων συνόλων 
δεδομένων, καθώς και την ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε άτομα που αποκτούν 
πρόσβαση σε ποικίλο περιεχόμενο, 
απόψεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 273
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη διενέργειας ελέγχου των 
αλγορίθμων και υποχρεωτικής εκτίμησης 
των συναφών κινδύνων για άτομα, ομάδες 
και την κοινωνία εν γένει, την ανάγκη 
χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 274
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας 
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εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας 
και της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των 
αλγορίθμων και αξιολόγησης των 
συναφών κινδύνων, την ανάγκη χρήσης 
υψηλής ποιότητας και αμερόληπτων 
συνόλων δεδομένων, καθώς και την 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε άτομα που 
αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

και της εξηγησιμότητας των εισροών των 
αλγορίθμων, καθώς και των εκροών για 
τις οποίες βελτιστοποιούνται οι 
αλγόριθμοι· επισημαίνει την ανάγκη 
αξιολόγησης των συναφών κινδύνων από 
τη χρήση ΤΝ, την ανάγκη χρήσης υψηλής 
ποιότητας και αμερόληπτων υποκείμενων 
συνόλων δεδομένων, καθώς και την 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε άτομα που 
αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 275
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, η μελλοντική 
νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
που θέτουν όσον αφορά τη διασφάλιση της 
μη εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας 
και της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 276
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αλγορίθμων 
και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, 
την ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς 
και την ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων· 
επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης 
των αλγορίθμων και αξιολόγησης των 
συναφών κινδύνων, την ανάγκη χρήσης 
υψηλής ποιότητας και, όπου αυτό είναι 
δυνατό, αμερόληπτων συνόλων 
δεδομένων, καθώς και την ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε άτομα που αποκτούν 
πρόσβαση σε ποικίλο περιεχόμενο, 
απόψεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 277
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 

17. πιστεύει ότι, ενώ οι 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
που επί του παρόντος διέπονται από την 



AM\1204788EL.docx 165/184 PE650.712v01-00

EL

οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη παρακολούθησης των 
αλγορίθμων και αξιολόγησης των 
συναφών κινδύνων, την ανάγκη χρήσης 
υψηλής ποιότητας και αμερόληπτων 
συνόλων δεδομένων, καθώς και την 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε άτομα που 
αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αποφέρουν 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, 
καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την 
ανάγκη διασφάλισης ότι οι υπηρεσίες 
τεχνητής νοημοσύνης που 
χρησιμοποιούνται σε τομείς υψηλού 
κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη 
και οι μεταφορές, χαρακτηρίζονται από 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαφάνειας και 
προστασίας δεδομένων με την εισαγωγή 
συστημάτων αξιολόγησης κινδύνου και 
μαζικής εξέτασης·

Or. sv

Τροπολογία 278
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
τεθεί τέρμα στο επιχειρηματικό μοντέλο 
κατάρτισης προφίλ που επιδιώκει την 
προσοχή των ψηφιακών αγορών, όπου οι 
αλγόριθμοι ιεραρχούν αντιφατικό 
περιεχόμενο συμβάλλοντας έτσι στη 
διάδοσή του στο Διαδίκτυο· ως εκ τούτου 
τονίζει ότι οι χρήστες θα πρέπει να 
ελέγχουν περισσότερο τον τρόπο με τον 
οποίο παρουσιάζονται οι κατατάξεις, π.χ. 
έχοντας την επιλογή να τις διαμορφώσουν 
διαφορετικά·

Or. en
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Τροπολογία 279
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες της 
τεχνητής νοημοσύνης διαθέτουν ευρύ 
φάσμα εφαρμογών και ενέχουν 
συγκεκριμένες προκλήσεις· τάσσεται υπέρ 
της αξιολόγησης των τεχνολογιών που 
συνδέονται με την ΤΝ, μέσα από μια 
τομεακή μάλλον παρά μια γενική 
προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την αξία 
της ανθρώπινης παρέμβασης και τη 
σημασία της παροχής δεδομένων· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι θα ήταν σκόπιμο να 
αναπτυχθεί μια δεοντολογία για την ΤΝ, 
ώστε να προστατεύονται τα άτομα από 
τυχόν παρεκκλίσεις της ΤΝ, χωρίς 
εντούτοις να μπαίνει τροχοπέδη στην 
καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 280
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί μια προσέγγιση που 
βασίζεται στον κοινωνικό διάλογο και την 
αποτελεσματική πληροφόρηση και 
διαβούλευση των εργαζομένων σχετικά 
με την εισαγωγή και παρακολούθηση 
τεχνολογιών και λύσεων ΤΝ, ιδίως όσον 
αφορά τη χρήση αλγορίθμων· η αρχή του 
«ελέγχου από τον άνθρωπο» πρέπει να 
τηρείται, μεταξύ άλλων, ώστε να 
προλαμβάνεται η εμφάνιση κινδύνων για 
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την υγεία και την ασφάλεια, η αποξένωση 
καθηκόντων, η εισαγωγή διακρίσεων, η 
αδικαιολόγητη παρακολούθηση και οι 
καταχρήσεις σε διαδικασίες διαχείρισης 
και ανθρώπινων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 281
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται 
σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων καλύπτεται ήδη, μεταξύ 
άλλων, από τον γενικό κανονισμό για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και καμία από τις προτάσεις 
δεν θα πρέπει να επιδιώκει την 
επανάληψη ή τροποποίηση αυτών των 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 282
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπογραμμίζει ότι οι αλγόριθμοι 
μπορούν να προστατεύονται ως εμπορικά 
μυστικά κατά την έννοια της οδηγίας 
2016/943· τονίζει ότι κάθε εποπτεία 
τέτοιων αλγορίθμων, όπου είναι 
απαραίτητη, πρέπει να πραγματοποιείται 
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από την εθνική ρυθμιστική αρχή της 
χώρας προέλευσης, κατά περίπτωση, 
μόνον όταν ένα κράτος μέλος έχει λόγους 
να πιστεύει ότι έχει αλγοριθμική 
μεροληψία, και μπορεί να υπόκειται σε 
σαφείς κανόνες εμπιστευτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 283
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στην πιθανή μεροληψία 
στο πλαίσιο συνόλων δεδομένων ή στις 
εκροές, και όχι τόσο στους ίδιους τους 
αλγορίθμους·

Or. en

Τροπολογία 284
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως κατά 
τρόπο κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο 
και τα δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
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αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
από ανθρώπινη παρέμβαση, και θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
αποκατάσταση για οποιαδήποτε ζημία 
σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων· 
θεωρεί ότι η δέσμη δικαιωμάτων των 
καταναλωτών θα πρέπει να διευρυνθούν 
ώστε να τους προστατεύουν καλύτερα 
στον ψηφιακό κόσμο· ειδικότερα το 
δικαίωμα της λογοδοσίας και ελέγχου και 
το δικαίωμα για δίκαιη μεταχείριση, τα 
οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για την ενίσχυση της απαραίτητης 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε 
εφαρμογές ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 285
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Marion Walsmann, 
Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
τα συστήματα αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων να μην παράγουν άδικα 
μεροληπτικές εκροές για τους 
καταναλωτές στην ενιαία αγορά· πιστεύει 
ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πάντα τη δυνατότητα να ενημερώνονται 
κατάλληλα για τη διάδραση με 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και για τρόπους επικοινωνίας 
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με άτομα που έχουν εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, να ζητούν ελέγχους και 
διορθώσεις ενδεχόμενων λαθών που 
προκύπτουν από αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις, καθώς και να ζητούν 
αποκατάσταση για οποιαδήποτε ζημία 
σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 286
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, 
τόσο από τις σχετικές οντότητες όσο και 
από τα εθνικά δικαστήρια, σύμφωνα με 
το μοντέλο του μηχανισμού που 
περιγράφεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
9 της οδηγίας για τα πνευματικά 
δικαιώματα1α·

__________________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και τα συγγενικά δικαιώματα στην 
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ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 
2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, 
σ. 92).

Or. fr

Τροπολογία 287
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές 
έχουν και θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν ελέγχους και 
διορθώσεις ενδεχόμενων λαθών που 
προκύπτουν από αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις, καθώς και να ζητούν 
αποκατάσταση για οποιαδήποτε ζημία 
σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων· 
πιστεύει ότι μια απόφαση που λαμβάνεται 
μέσωαυτοματοποιημένης διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 
υπόκειται σε αποκατάσταση, η οποία 
παράγεται από αυτοματοποιημένο 
σύστημα, δηλ. με ανθρώπινη αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 288
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν ελέγχους και διορθώσεις 
ενδεχόμενων λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι χρήστες έχουν το 
δικαίωμα να ενημερώνονται δεόντως και 
τα δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· θεωρεί επίσης ότι οι χρήστες 
θα πρέπει να ενημερώνονται όταν μια 
υπηρεσία είναι προσωποποιημένη 
ανάλογα με τους χρήστες της και κατά 
πόσον η προσωποποίηση μπορεί να 
απενεργοποιηθεί ή να περιοριστεί με άλλο 
τρόπο· πιστεύει ότι οι χρήστες θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 289
Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
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λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων· 
σημειώνει ότι το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου για την αυτοματοποιημένη 
λήψη αποφάσεων τόνιζε1α ότι, στην 
έσχατη λύση, οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να έχουν τον έλεγχο·
__________________
1α Ψήφισμα σχετικά με τις διαδικασίες 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: 
πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των 
καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών(2019/2915(RSP)).

Or. en

Τροπολογία 290
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως κατά 
τρόπο έγκαιρο, αμερόληπτο, 
ευανάγνωστο, τυποποιημένο και 
προσβάσιμο και τα δικαιώματά τους θα 
πρέπει να διασφαλίζονται αποτελεσματικά 
όταν αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, 
ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής, και άλλες 
ψηφιακές υπηρεσίες ή εφαρμογές· πιστεύει 
ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αμφισβητούν ουσιαστικά, 
να ζητούν ελέγχους και διορθώσεις 
αυτοματοποιημένων αποφάσεων, καθώς 
και να ζητούν αποκατάσταση για 
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οποιαδήποτε ζημία σχετίζεται με τη χρήση 
συστημάτων αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 291
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Biljana Borzan, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
διασφαλίζοντας ότι ο καταναλωτής δεν 
θα πρέπει να επωμιστεί το βάρος της 
απόδειξης·

Or. en

Τροπολογία 292
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
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πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι, όπου κρίνεται 
ανάλογο και σχετικό, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων 
λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

Or. sv

Τροπολογία 293
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα 
δικαιώματά τους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν 
αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 
άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν ελέγχους και διορθώσεις 
ενδεχόμενων λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

18. θεωρεί ότι οι χρήστες θα πρέπει να 
ενημερώνονται δεόντως και τα δικαιώματά 
τους θα πρέπει να διασφαλίζονται 
αποτελεσματικά όταν αλληλεπιδρούν με 
συστήματα αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων και άλλες καινοτόμες 
ψηφιακές υπηρεσίες ή εφαρμογές· πιστεύει 
ότι οι επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι 
χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να ζητούν διαφάνεια, ελέγχους και 
διορθώσεις ενδεχόμενων λαθών ή 
μεροληψιών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και 
να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε 
ζημία σχετίζεται με τη χρήση συστημάτων 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 294
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. σημειώνει ότι τα εργαλεία 
αυτοματοποιημένης επόπτευσης 
περιεχομένου δεν έχουν τη δυνατότητα να 
κατανοούν αποτελεσματικά τις 
λεπτομέρειες του συγκειμένου και τη 
σημασία στην ανθρώπινη επικοινωνία, οι 
οποίες είναι απαραίτητες ώστε να 
προσδιορίζεται εάν το περιεχόμενο που 
αξιολογείται μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παραβιάζει τη νομοθεσία ή τους όρους 
παροχής της υπηρεσίας· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων 
δεν θα πρέπει να ορίζεται από τον νόμο·

Or. en

Τροπολογία 295
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι η έλλειψη σαφήνειας 
στη χρήση των λεγόμενων «chatbot» είναι 
ικανή να προκαλέσει δυσφορία σε 
ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες 
ανθρώπων, οι οποίοι οδηγούνται στο 
συμπέρασμα ότι συνομιλούν με έναν 
άνθρωπο, ειδικά εάν τα bot 
χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις 
για να δημιουργήσουν κλίμα συμμετοχής 
και κατανόησης·

Or. it
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Τροπολογία 296
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Pascal Arimont, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι η χρήση 
δεδομένων από τις ψηφιακές πλατφόρμες 
είναι σημαντική και ότι η συγκέντρωση 
τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων από 
μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις 
δημιουργεί ανισορροπίες στη δύναμη 
διαπραγμάτευσης και κατά συνέπεια 
οδηγεί στη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 297
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
για σκοπούς στήριξης των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 298
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αντιμετώπιση του παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου

Αντιμετώπιση του παράνομου και 
επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου

Or. en

Τροπολογία 299
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αντιμετώπιση του παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου

Αντιμετώπιση των παράνομων 
διαδικτυακών δραστηριοτήτων

Or. en

Τροπολογία 300
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών, κατά συνέπεια τα 
κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τις 
κυρώσεις που ισχύουν για τους 
υπεύθυνους διάδοσης παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο και τη χρήση 
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αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 301
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών· ως εκ τούτου 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο το παράνομο 
περιεχόμενο να αφαιρείται με ταχύτητα 
και συνέπεια·

Or. en

Τροπολογία 302
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως όταν 
σχετίζεται με διασυνοριακές υπηρεσίες, 
και επίσης ζημιώνει την οικονομική 
ανάπτυξη υγιών οικοσυστημάτων 
πλατφόρμας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
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ψηφιακών υπηρεσιών· και παρεμποδίζει σοβαρά την ανάπτυξη 
νόμιμων αγορών ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 303
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή 
που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον και 
επίσης ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη 
υγιών οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου, όπως η παρακίνηση στην 
τρομοκρατία, η παράνομη ρητορική 
μίσους, ή το υλικό παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης, καθώς και παραβιάσεις 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και δικαιωμάτων προστασίας των 
καταναλωτών στο Διαδίκτυο, υπονομεύει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ψηφιακό περιβάλλον και ζημιώνει τα υγιή 
οικοσυστήματα πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 304
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου και επιβλαβούς 
διαδικτυακού περιεχομένου αποτελεί 
σοβαρή απειλή που υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό 
περιβάλλον και επίσης ζημιώνει την 



AM\1204788EL.docx 181/184 PE650.712v01-00

EL

οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 305
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 
οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομων διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων αποτελεί σοβαρή απειλή 
που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον και 
επίσης ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη 
υγιών οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 306
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η 
εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου αποτελεί σοβαρή απειλή που 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ψηφιακό περιβάλλον και επίσης 
ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών 

19. τονίζει ότι η ύπαρξη παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου αποτελεί 
σοβαρή απειλή που υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό 
περιβάλλον και επίσης ζημιώνει την 
οικονομική ανάπτυξη υγιών 
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οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

οικοσυστημάτων πλατφόρμας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει 
σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 307
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. είναι της άποψης ότι προκειμένου 
να προστατεύονται τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και να μπορούν οι 
επιχειρήσεις να εποπτεύουν 
αποτελεσματικά το περιεχόμενο που 
μεταφορτώνεται από τους χρήστες, το 
παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να 
γίνεται εύκολα διακριτό από το επιβλαβές 
περιεχόμενο ή την παραπληροφόρηση στο 
Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει έναν κατανοητό ορισμό των 
παράνομων πληροφοριών και 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου 
του εξαντλητικού καταλόγου τους, και να 
παράσχει εγγυήσεις ώστε να αποφεύγεται 
ο υπερθεματισμός αυτών των κανόνων 
από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 308
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. αναγνωρίζει ότι θα ήταν πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί ένας ενιαίος, 



AM\1204788EL.docx 183/184 PE650.712v01-00

EL

νομικά συναφής και διαχρονικός ορισμός 
των διαδικτυακών πλατφορμών σε 
επίπεδο ΕΕ, λόγω παραγόντων, όπως η 
μεγάλη ποικιλία τύπων υφισταμένων 
διαδικτυακών επιχειρηματικών μοντέλων 
και των τομέων δραστηριότητάς τους· 
σημειώνει ότι, σε κάθε περίπτωση, ένας 
ενιαίος ορισμός της ΕΕ δεν θα συνέβαλλε 
στην επιτυχία της ΕΕ στην οικονομία των 
πλατφορμών, λόγω του ραγδαία 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος του 
ψηφιακού κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 309
Andreas Schieder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. είναι της άποψης ότι οι πάροχοι 
πλατφορμών και ψηφιακών υπηρεσιών 
πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για 
παράνομες πράξεις ή διάδοση παράνομου 
περιεχομένου (π.χ. προσφορά κοινωνικής 
στέγασης σε πλατφόρμες 
βραχυπρόθεσμης μίσθωσης) και πιστεύει 
ότι οι αποφάσεις διακριτικής 
μεταχείρισης των πλατφορμών μπορούν 
να λαμβάνονται μόνο σύμφωνα με την 
τοπική νομοθεσία ή τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων· τονίζει ότι αυτό απαιτεί 
επίσης την παροχή και πρόσβαση σε 
αξιοποιήσιμα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 310
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. πιστεύει ότι το να επιτρέπεται στα 
νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα να 
ακμάσουν και να ενισχύεται η ενιαία 
ψηφιακή αγορά μέσω της άρσης των 
εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία 
ψηφιακού περιεχομένου, γεγονός που 
δημιουργεί εθνικές κατακερματισμένες 
αγορές και ζήτηση παράνομου 
περιεχομένου, είχε αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα στο παρελθόν, ιδίως σε 
σχέση με τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 311
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι η παιδική πορνογραφία 
είναι ένα διαδεδομένο και σταθερά 
εντεινόμενο φαινόμενο που δεν μπορεί να 
περάσει απαρατήρητο και πρέπει να 
καταπολεμηθεί δυναμικά με την ανάληψη 
κοινής δράσης·

Or. en


