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Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Από το 1995, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν την κινητήρια
δύναμη της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης στην ΕΕ[1]. Οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από
την τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) έως τις τηλεπικοινωνίες, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα,
όλους τους τύπους επεξεργασίας και μετάδοσης ήχου και βίντεο, καθώς και τις βασιζόμενες
σε δίκτυο λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η
τεχνολογική «σύγκλιση» καθιστά ασαφή τα όρια ανάμεσα σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και υπηρεσίες ΤΠ. Τα έξυπνα τηλέφωνα, οι ταμπλέτες και η
συνδεδεμένη τηλεόραση είναι τα σαφέστερα παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Παρόλο
που οι γραμμικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό
μέσο διάδοσης πληροφοριών και ψυχαγωγίας στην Ευρώπη, ολοένα και περισσότερο
οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο κατ' απαίτηση, ενώ η εκθετική ανάπτυξη της
συνδεσιμότητας τέταρτης γενεάς στο Διαδίκτυο — ενώ σύντομα προβλέπεται η μετάβαση
στην πέμπτη γενεά — και το «Διαδίκτυο των αντικειμένων», συμπεριλαμβανομένων των
συνδεδεμένων αυτοκινήτων, των φορητών συσκευών και των αισθητήρων, προσδίδει στο
Διαδίκτυο μια ολοένα και περισσότερο καθολική διάσταση.

Νομική βάση

Αν και οι Συνθήκες δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για τις ΤΠΕ, η ΕΕ μπορεί να αναλαμβάνει
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο τομεακών και οριζόντιων πολιτικών, όπως είναι: η βιομηχανική
πολιτική (άρθρο 173 ΣΛΕΕ)· η πολιτική ανταγωνισμού (άρθρα 101-109 ΣΛΕΕ)· η εμπορική
πολιτική (άρθρα 206 και 207 ΣΛΕΕ)· τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) (άρθρα 170-172 ΣΛΕΕ)·
η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και το διάστημα (άρθρα 179-190 ΣΛΕΕ)· η προσέγγιση
των νομοθεσιών (άρθρο 114 ΣΛΕΕ)· η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων (άρθρα 28, 30
και 34-35 ΣΛΕΕ)· η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων
(άρθρα 45-66 ΣΛΕΕ)· η παιδεία, η επαγγελματική κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός
(άρθρα 165 και 166 ΣΛΕΕ)· και ο πολιτισμός (άρθρο 167 ΣΛΕΕ). Όλα τα παραπάνω αποτελούν
βασικά στοιχεία για μια Ψηφιακή Ευρώπη.

Στόχοι

Σε συνέχεια της στρατηγικής της Λισαβόνας[2], το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη[3]

(ΨΘΕ) σχεδιάστηκε ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2010
και έχει ως στόχο να ορίσει τον βασικό καταλυτικό ρόλο που πρέπει να αναλάβουν οι

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Στόχος ήταν να γίνει η ΕΕ «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»:
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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ΤΠΕ, ώστε η Ευρώπη να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το 2020. Η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» υπογράμμισε τη σημασία της εγκατάστασης ευρυζωνικών επικοινωνιών για
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Το ΨΘΕ θέτει
στόχους ευρυζωνικότητας: (1) βασική ευρυζωνική κάλυψη για το 100% των πολιτών της
ΕΕ· (2) ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2020: ευρυζωνική κάλυψη 30 Mbps και πάνω,
για το 100% των πολιτών της ΕΕ· (3) υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2020: 50%
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών πρέπει να έχουν συνδρομές με ταχύτητα πάνω από 100 Mbps.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, σε ανακοίνωση με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική
ψηφιακή ενιαία αγορά — Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit»[4], η Επιτροπή πρότεινε,
για εξέταση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την αναθεώρηση των στόχων αυτών
με την θέσπιση στόχου για συνδεσιμότητα της τάξεως του gigabit το 2025 για όλες τις
βασικές κοινωνικο-οικονομικές κινητήριες δυνάμεις, όπως σχολεία, κόμβοι μεταφορών και
βασικοί πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως και υπηρεσίες ψηφιακής έντασης. Στις ταχύτητες
αυτές, το Διαδίκτυο εξελίσσεται σε αυθεντικό εργαλείο για παγκόσμια επικοινωνία, που
αποτελείται από άκρως αλληλοδραστικούς, διαρκώς συνδεδεμένους και εύκολα επεκτάσιμους
αισθητήρες, επεξεργαστές και μονάδες αποθήκευσης, αν και, για να επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι συνδεσιμότητας, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κινητή και τη δορυφορική
διάσταση[5], κάτι που η Επιτροπή προσπαθεί να επιτύχει με το «5G για την Ευρώπη: σχέδιο
δράσης»[6].

Επιτεύγματα

Σε συντονισμό με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Πολιτικής του Διαδικτύου (GIPO), η
Επιτροπή εγκαινίασε στις 22 Απριλίου 2015 το giponet.org, μια πλατφόρμα που βοηθά στο να
καταστεί η εφαρμογή της διαδικτυακής διακυβέρνησης πιο δημοκρατική και φιλική προς τους
χρήστες[7].
Μετά την οδηγία 89/552/ΕΟΚ για την τηλεόραση χωρίς σύνορα (ΟΤΧΣ), που επικαιροποιήθηκε
από την οδηγία 2007/65/ΕΚ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΟΥΟΑΜ), καθώς και
το «Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (οδηγία
96/19/ΕΚ και οι αναθεωρήσεις της, του Απριλίου 2002 και του Νοεμβρίου 2009), που άνοιξαν
την αγορά τηλεπικοινωνιών στον πλήρη ανταγωνισμό την 1η Ιανουαρίου 1998, η ΕΕ διαθέτει
πλέον ένα προηγμένο σύστημα δικαιωμάτων των χρηστών και προστασίας των καταναλωτών,
το οποίο τους παρέχει, μεταξύ άλλων:
— τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (οδηγία 2009/136/ΕΚ),

την τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά εξαφάνισης παιδιών 116000, την τηλεφωνική
γραμμή βοήθειας για τα παιδιά 116111 και την τηλεφωνική γραμμή συναισθηματικής
στήριξης 116123·

— το δικαίωμα να αλλάξουν, εντός μίας εργάσιμης ημέρας, εταιρεία σταθερής ή/και κινητής
τηλεφωνίας, διατηρώντας τον παλιό αριθμό τηλεφώνου (φορητότητα αριθμού) (οδηγία
2009/136/ΕΚ)·

— χαμηλότερες τιμές για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες[8], οι οποίες θα οδηγήσουν τελικά
στην κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής (έως τον Ιούνιο του 2017)[9]·

[4]COM(2016) 0588, COM(2016) 0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Βλέπε: «Streaming and Online Access to Content and Services», μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2014, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, σ. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Κανονισμός (EΕ) αριθ. 531/2012, ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 3

— εκτενή βασική ευρυζωνική κάλυψη, κυρίως χάρη στις εξελίξεις στις κινητές και
δορυφορικές ευρυζωνικές επικοινωνίες·

— τον τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002)·

— νομοθεσία σχετικά με την ιδιωτικότητα (οδηγία 2009/136/EΚ) και την προστασία
δεδομένων (οδηγία 95/46/EΚ), χάρη στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία
δεδομένων (κανονισμός (EU) 2016/679 και οδηγία 2016/680)[10]·

— ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών μεταξύ των καταναλωτών και των
διαδικτυακών εμπόρων[11].

Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεκτικότητα των εθνικών ρυθμιστικών διαδικασιών, ο Φορέας
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (βλ. κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1211/2009) καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
και της Επιτροπής, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τις κοινές προσεγγίσεις, ενώ
παράλληλα αποφεύγει τη μη συνεκτική ρύθμιση που θα ενείχε τον κίνδυνο στρέβλωσης του
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Όσον αφορά τη διαχείριση φάσματος, το
πολυετές πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος εκθέτει την κατεύθυνση πολιτικής και τους
στόχους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος, με σκοπό τη
διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στους τομείς των πολιτικών της Ένωσης
που αφορούν τη χρήση φάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα, η τεχνολογική
ανάπτυξη και το διάστημα, οι μεταφορές, η ενέργεια και τα οπτικοακουστικά μέσα. Όσον
αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (NIS), ιδρύθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 460/2004 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) και η εντολή του ενισχύθηκε μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο του ψηφίσματος
της 16ης Απριλίου 2013[12]. Από το 1999, υπήρξε μια σειρά πολυετών προγραμμάτων για
ασφαλέστερο Διαδίκτυο. Στις 6 Ιουλίου 2016, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπέγραψαν
την οδηγία σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων
και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση[13]. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό
για την υποχρεωτική εγκατάσταση της νέας τεχνολογίας eCall σε όλα τα νέα οχήματα μετά τον
Απρίλιο του 2018[14].

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής και προηγμένης πολιτικής για τις ΤΠΕ και
υπήρξε πολύ δραστήριο κατά την έγκριση νομοθετικών πράξεων σε αυτόν τον τομέα.
Επίσης, συνέβαλε σταθερά στη διατήρηση της επικέντρωσης στα ζητήματα των ΤΠΕ μέσω
εκθέσεων πρωτοβουλίας, προφορικών και γραπτών ερωτήσεων, μελετών[15], εργαστηρίων[16],
γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων, και μέσω εκκλήσεων για μεγαλύτερο συντονισμό των

[9]Κανονισμός (EΕ) αριθ. 2015/2120, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1. Τον Ιούνιο του 2015, η Επιτροπή,
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία η οποία κατόπιν εγκρίθηκε επίσημα από το
Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2015: βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf, και
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151022IPR98802/End-in-sight-for-mobile-phone-
%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-unequal-internet-access
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
[11]Η πλατφόρμα είναι προσπελάσιμη στη διεύθυνση: Http://ec.europa.eu/consumers/odr/ και επιπλέον
πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου
2016 σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε
ολόκληρη την Ένωση, ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
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εθνικών προσπαθειών με στόχο την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, και για ενωσιακή
στήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ[17].
Το Κοινοβούλιο υπενθύμισε την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το φάσμα του «ψηφιακού
μερίσματος» ώστε να επιτευχθεί ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και
υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για να εξασφαλιστεί η διαρκής και υψηλών
ταχυτήτων πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα καθώς και ψηφιακός γραμματισμός και δεξιότητες
για όλους τους πολίτες και καταναλωτές[18]. Παρομοίως, τονίζει τη σημασία της ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο[19] προκειμένου να διασφαλισθεί ισχυρή προστασία της ιδιωτικότητας και
των ατομικών ελευθεριών γενικώς σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο
προωθεί δραστήρια την τεχνολογική ουδετερότητα, την «ουδετερότητα δικτύου» και τις
«δικτυακές ελευθερίες» για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και μέτρα προκειμένου η
πρόσβαση ή χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών να γίνεται με
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών· τα μέτρα αυτά πρέπει
επίσης να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου δεν υποβαθμίζουν την ικανότητα
των χρηστών να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές και/ή να εκτελούν υπηρεσίες
της επιλογής τους[20].
Το Κοινοβούλιο εδραιώνει συστηματικά αυτές τις εγγυήσεις μέσω της νομοθεσίας. Βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής και τον ορισμό προτύπων
ουδετερότητας των δικτύων[21]. Το Κοινοβούλιο δρομολόγησε και ολοκλήρωσε σημαντικό
νομοθετικό έργο επί της οδηγίας για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών[22] και του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά[23].
Στις 27 Απριλίου 2016 εγκρίθηκε η οδηγία (ΕΕ) 2016/680[24]. Αποβλέπει στο να εξασφαλίσει
την αποτελεσματική εφαρμογή της προστασίας των φυσικών προσώπων σε σχέση με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως θεμελιώδες δικαίωμα. Επιπλέον, το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679[25] για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σκοπός του κανονισμού είναι να διορθώσει:
τον κατακερματισμό της εφαρμογής των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη
την Ένωση· την έλλειψη ασφάλειας δικαίου· και την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη του κοινού
ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι στην προστασία των φυσικών προσώπων, ιδίως σε σχέση με
τη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο.
Πρόσφατα, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε με επιτυχία το νομοθετικό έργο σχετικά με
τη μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας των δεδομένων και με την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο (την οδηγία που αφορά μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού κοινού επιπέδου
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε όλη την Ένωση (2013/0027(COD)).

[17]Μελέτη με τίτλο «Ubiquitous developments of the Digital Single Market» (Πανταχού παρούσες εξελίξεις
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς), που εκπονήθηκε για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών του Κοινοβουλίου, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/
IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 45.
[19]ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 22.
[20]ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 128.
[21]Κανονισμός (EΕ) 2015/2120, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.
[22]Οδηγία 2014/61/ΕΕ, ΕΕ L 155 της 23.5.2014, σ. 1.
[23]Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014, ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
[24]Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
[25]Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
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Το Κοινοβούλιο προχώρησε εξετάζοντας το ίδιο την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της
Παραποίησης (ACTA) και στη συνέχεια αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του στη σύναψη της
συμφωνίας, στο νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2012[26].
Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή από την Επιτροπή του χάρτη
πορείας της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και των 16 πρωτοβουλιών που
αναμένεται να υλοποιήσει έως τα τέλη του 2016. Στις 19 Ιανουαρίου 2016, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε την έκθεση πρωτοβουλίας του με θέμα «Πορεία προς μια νομοθετική πράξη για
την ψηφιακή ενιαία αγορά» (2015/2147(INI))[27]. Η έκθεση αυτή έθεσε στο επίκεντρο την
πρόληψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, την ανάγκη για διαρκή προστασία
των καταναλωτών, η οποία θα εφαρμόζεται τόσο στις αγορές που πραγματοποιούνται στο
Διαδίκτυο όσο και σε αυτές που πραγματοποιούνται εκτός αυτού, τη βελτίωση της παράδοσης
διασυνοριακών δεμάτων, την κατάργηση των εμποδίων για την ψηφιακή καινοτομία, και τη
συνοχή των καθεστώτων προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων[28]. Το Κοινοβούλιο
πραγματοποιεί αυτή την περίοδο εκτεταμένη νομοθετική εργασία σχετικά με τις προτάσεις που
παρουσιάστηκαν ως επακολούθηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και του
ψηφίσματος «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά»[29], αντιμετωπίζοντας
ζητήματα όπως του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού[30], της διασυνοριακής
παράδοσης δεμάτων[31], της δυνατότητας για διασυνοριακή μεταφορά υπηρεσιών επιγραμμικού
περιεχομένου[32], της αναθεώρησης του κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της
προστασίας του καταναλωτή[33], των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων[34], των συμβάσεων
για την πώληση μέσω διαδικτύου και άλλες μορφές πώλησης εξ αποστάσεως[35], και συμβάσεων
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου[36].
Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[26]ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//EN
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
[30]Πρόταση κανονισμού για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής
μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής
αγοράς, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
[31]Πρόταση κανονισμού για διασυνοριακές υπηρεσίες αποστολής δεμάτων https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/EN/1-2016-285-EN-F1-1.PDF
[32]Πρόταση κανονισμού για την εξασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των επιγραμμικών υπηρεσιών
περιεχομένου στην εσωτερική αγορά https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-627-EN-
F1-1.PDF
[33]Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (2016/0148(COD)), http://ec.europa.eu/consumers/
consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_en.pdf
[34]Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς
(COM(2016)287) http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Πρόταση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, (COM(2015)0635 τελικό — 2015/0288(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EL/TXT/?uri=CELEX:52015PC0635
[36]Πρόταση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού
περιεχομένου (COM(2015)0634 τελικό — 2015/0287(COD)), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
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