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Η πανταχού παρούσα ψηφιακή ενιαία αγορά

Η ψηφιακή ενιαία αγορά ενισχύει την οικονομία, μειώνει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και βελτιώνει την ποιότητα ζωής μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες της αγοράς και της διακυβέρνησης
εξελίσσονται από σταθερές πλατφόρμες σε κινητές και καθίστανται όλο και
περισσότερο πανταχού παρούσες. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ενωσιακό
κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, της διασυνοριακής
πρόσβασης σε περιεχόμενο και της συνδεσιμότητας κινητών δεδομένων χωρίς
σύνορα, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας,
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και της κυβερνοασφάλειας. Η ευρωπαϊκή
ψηφιακή ενιαία αγορά έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της
οικονομίας της ΕΕ και στην παροχή βοήθειας στους πολίτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια
της κρίσης COVID-19. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις
ψηφιακές αγορές είναι δύο φάκελοι που αναμένεται να φέρουν επανάσταση στην
ψηφιακή ενιαία αγορά τα προσεχή έτη, πρόκειται δε να τεθούν σε ψηφοφορία στην
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Νομική βάση

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) και τα άρθρα 26, 27, 114 και 115 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Η ψηφιακή ενιαία αγορά αφορά κατ’ουσίαν την άρση των εθνικών φραγμών στις
συναλλαγές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Βασίζεται στην έννοια της κοινής
αγοράς, που είχε ως στόχο την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών μεταξύ των κρατών
μελών με σκοπό την αύξηση της οικονομικής ευημερίας και τη συμβολή σε μια
«διαρκώς στενότερη ένωση των ευρωπαϊκών λαών» και μετεξελίχθηκε στην έννοια της
εσωτερικής αγοράς, η οποία ορίζεται ως «ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα
στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων,
των υπηρεσιών και των κεφαλαίων». Ως διάδοχος της στρατηγικής της Λισαβόνας [1],
η στρατηγική Ευρώπη 2020 εισήγαγε το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη [2] ως
μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες, αναγνώρισε δε τον βασικό καταλυτικό
ρόλο τον οποίο πρέπει να διαδραματίσει η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας

[1]Η στρατηγική της Λισαβόνας είχε στόχο να μετατρέψει την ΕΕ στην πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία με βάση
τη γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο, με δυνατότητα αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις
απασχόλησης και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
[2]Βλέπε «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης».
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και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της για το 2020 (2.4.3).
Η ψηφιακή ενιαία αγορά έχει αναγνωριστεί ως προτεραιότητα από την Επιτροπή στη
στρατηγική της για την ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2015)0192) και πρόσφατα στο
θεματολόγιο της Προέδρου της Επιτροπής για την Ευρώπη για την περίοδο 2019-2024
[3].
Η ψηφιακή αγορά έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες,
να αποφέρει οφέλη αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη μείωση του κόστους
συναλλαγών, την άυλη κατανάλωση και τη μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον,
καθώς και να θεσπίσει βελτιωμένα επιχειρηματικά και διοικητικά πρότυπα [4]. Η
διόγκωση του ηλεκτρονικού εμπορίου αποφέρει απτά οφέλη για τους καταναλωτές,
όπως είναι τα ταχέως εξελισσόμενα νέα προϊόντα, οι χαμηλότερες τιμές και η
μεγαλύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, καθώς οδηγεί σε
αύξηση των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών και διευκολύνει τη σύγκριση
των προσφορών. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης διευκολύνει τη διαδικτυακή συμμόρφωση, την πρόσβαση σε θέσεις
εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις
επιχειρήσεις της ΕΕ.

Επιτεύγματα

Δεδομένου ότι το πλήρες φάσμα δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς παραμένει
αναξιοποίητο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν
πρόσφατα προσπάθειες για την επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς, επιχειρώντας
να τοποθετήσουν το κοινό, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) στο επίκεντρο της πολιτικής για την ενιαία αγορά [5]. Η ψηφιακή ενιαία αγορά
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις εν λόγω προσπάθειες.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), η Επιτροπή
παρουσίασε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες-συμπεριλαμβανομένου του Ψηφιακού
θεματολογίου- με στόχο τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και
κοινωνικής συνοχής».·
Αυτές οι ανακοινώσεις της Επιτροπής και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου
2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες,
προετοίμασαν το έδαφος για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια Πράξη
για την Ενιαία Αγορά» (COM(2010)0608), στην οποία η Επιτροπή εκθέτει σειρά μέτρων
που αποσκοπούν στην τόνωση της οικονομίας της ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε δεύτερη δέσμη προτάσεων
με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη II» (COM(2012)0573)-, όπου προσδιόρισε 12 βασικές

[3]See ‘https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1‘.
[4]Βλ. Maciejewski, M. et al., Streaming and Online Access to Content and Services, Publication for the Committee on the
Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European
Parliament, Luxembourg, 2014.
[5]Προηγούμενες προσπάθειες αποσκοπούσαν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση της
προστασίας των καταναλωτών, για παράδειγμα με την οδηγία για την προστασία των δεδομένων (95/46/ΕΚ), την οδηγία για
το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) και τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία περιλαμβάνει την οδηγία για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/EΚ), την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (2007/64/
ΕΚ), την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) και τον κανονισμό για την περιαγωγή (531/2012).
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δράσεις οι οποίες εστιάζουν σε τέσσερις κύριες κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, της
απασχόλησης και της εμπιστοσύνης: ολοκληρωμένα δίκτυα, διασυνοριακή κινητικότητα
πολιτών και επιχειρήσεων, ψηφιακή οικονομία, και δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή
και τα οφέλη για τους καταναλωτές.
Στις 6 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά,
η οποία αποτελείται από τρεις πυλώνες: (1) καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών
και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ·
(2) δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ίσων όρων ανταγωνισμού για την ανάπτυξη
ψηφιακών δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών· (3) μεγιστοποίηση του δυναμικού
ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. Μετά τη δημοσιοποίηση της στρατηγικής, η
Επιτροπή κατέθεσε σειρά νομοθετικών προτάσεων για την επίτευξη της ψηφιακής
ενιαίας αγοράς. Οι νέες νομοθετικές προτάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση
ζητημάτων όπως ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός (COM(2016)0289), η
διασυνοριακή παράδοση δεμάτων (COM(2016)0285), η δυνατότητα για διασυνοριακή
μεταφορά υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου (COM(2015)0627), η αναθεώρηση
του κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή
(COM(2016)0283), οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (COM(2016)0287), οι
συμβάσεις για την πώληση μέσω διαδικτύου και άλλες μορφές πώλησης εξ
αποστάσεως (COM(2015)0635), καθώς και οι συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού
περιεχομένου (COM(2015)0634). Η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει ανακοινώσεις
που εξηγούν τη μελλοντική προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής, π.χ. ως προς τις
διαδικτυακές πλατφόρμες (COM(2016)0288).
Το 2018 η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη
για την Ευρώπη (COM(2018)0237) και συμφώνησε με τα κράτη μέλη όσον αφορά
ένα συντονισμένο σχέδιο [6]. Τον Απρίλιο του 2019, η ομάδα εμπειρογνωμόνων
υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε τις κατευθυντήριες
γραμμές δεοντολογίας για την αξιοπιστία της ΤΝ, ενώ, τον Φεβρουάριο του 2020,
η Επιτροπή παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο της με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη – Η
ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» (COM(2020)0065) και
τις ανακοινώσεις της για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης
(COM(2020)0067) και μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα (COM(2020)0066).
Στις 8 Απριλίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε recommendation σχετικά με μια κοινή
ενωσιακή εργαλειοθήκη για τη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων, με σκοπό
την καταπολέμηση και τον τερματισμό της κρίσης COVID-19.
Τον Ιούνιο του 2020, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη
και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456), η Επιτροπή δήλωσε ότι
η ψηφιακή ενιαία αγορά θα αποτελέσει πυλώνα του ενωσιακού σχεδίου ανάκαμψης
από την COVID-19. Θα εστιάζει σε: (1) επενδύσεις σε καλύτερη συνδεσιμότητα·
(2) ισχυρότερη βιομηχανική και τεχνολογική παρουσία σε στρατηγικά τμήματα της
εφοδιαστικής αλυσίδας (για παράδειγμα ΤΝ, κυβερνοασφάλεια, δίκτυα 5G, υποδομές
υπολογιστικού νέφους)· (3) πραγματική οικονομία δεδομένων και ευρωπαϊκοί χώροι
δεδομένων, και 4) ένα πιο δίκαιο και απλό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα.

[6]Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο «Συνεργασία των κρατών μελών και της
Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης “με τη σφραγίδα της Ευρώπης».
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση της εσωτερικής
αγοράς και αποτελεί σημαντικό φορέα προώθησης και ρυθμιστή του θεματολογίου της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 με τίτλο «Μια ανταγωνιστική ψηφιακή
ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος», επισημαίνει την
ανάγκη για ένα σαφές και συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση
της ηλεκτρονικής πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών
υπογραφών, που είναι απαραίτητο για να καταστεί δυνατή η παροχή διασυνοριακών
διοικητικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε δύο μη νομοθετικά ψηφίσματα που αφορούν την εσωτερική αγορά, το ένα
σχετικά με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και το άλλο σχετικά με τη
θέσπιση μιας στρατηγικής ψηφιακής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ακόμη ψήφισμα, στις 4 Ιουλίου 2013, σχετικά
με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, το οποίο εστίαζε στην αξιοποίηση
του πλήρους δυναμικού της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, στην αντιμετώπιση της έλλειψης
δεξιοτήτων, στη βελτίωση της ασφάλειας, στην εδραίωση κλίματος αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης ενώπιον των καταναλωτών, στη δημιουργία ελκυστικής προσφοράς
νόμιμου ψηφιακού περιεχομένου, στη θέσπιση υπηρεσιών κινητικότητας, και στη
διεθνή διάσταση.
Ανταποκρινόμενο στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια
νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με το οποίο καλεί την Επιτροπή να
δώσει τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, να βελτιώσει την πρόσβαση
των καταναλωτών της ΕΕ σε αγαθά και υπηρεσίες, και να διασφαλίσει ισοδύναμη
και ανθεκτική στον χρόνο προστασία των καταναλωτών (είτε πραγματοποιούν αγορές
ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακά είτε όχι). Ζήτησε επίσης να βρεθούν καινοτόμες
λύσεις για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι
υπηρεσίες και να μειωθεί το κόστος, να αρθούν οι φραγμοί για τις μικρομεσαίες, τις
νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που
προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ, όπως τα μαζικά δεδομένα, το υπολογιστικό
νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η τρισδιάστατη εκτύπωση. Το Κοινοβούλιο
υποστήριξε ότι πρέπει να τηρηθεί μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική, που να
διευκολύνει την είσοδο στην αγορά, όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ.
μηχανές αναζήτησης και καταστήματα εφαρμογών (app stores)), και τάχθηκε υπέρ της
αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ώστε να εξασφαλιστεί
η συνέπεια των διατάξεών της με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων.
Το Κοινοβούλιο δημιουργεί την ψηφιακή ενιαία αγορά μέσω έντονης νομοθετικής
δραστηριότητας. Η νομοθεσία καλύπτει: τη θέσπιση εγγυήσεων για την ουδετερότητα
των δικτύων· την κατάργηση των τελών περιαγωγής στις 15 Ιουνίου 2017 (κανονισμός
(ΕΕ) 2015/2120)· την απαγόρευση πρακτικών αδικαιολόγητου γεωγραφικού
αποκλεισμού (κανονισμός (ΕΕ) 2018/302)· τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής
πύλης (κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724)· την έκδοση της οδηγίας για μέτρα μείωσης
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του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία
2014/61/ΕΕ)· τον κανονισμό σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες
εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 910/2014), την οδηγία για τους ευρωπαϊκούς κανόνες κυβερνοασφάλειας
(οδηγία (ΕΕ) 2016/1148), την οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια
ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (οδηγία (ΕΕ) 2019/770), και την
οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην
ψηφιακή ενιαία αγορά (οδηγία (ΕΕ) 2019/790).
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της ομάδας εργασίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά
έθεσαν τις βάσεις για τα επιτεύγματα του Κοινοβουλίου στον ψηφιακό τομέα, με
την υποστήριξη ερευνών [7] και επιστημονικών στοιχείων. Έρευνες που διεξήγαγε το
Κοινοβούλιο καταδεικνύουν τις σημαντικές δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς
[8], ιδίως όσον αφορά τη μείωση του κόστους και την άρση των φραγμών [9] στην ΕΕ για
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, με γνώμονα να καταστεί η ενωσιακή οικονομία
[10] πιο πράσινη και πιο κοινωνική [11] Στην ΕΕ, μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων αυτών
μπορεί να αξιοποιηθεί με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σχετικών
υπηρεσιών [12], όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Όσον αφορά τη δέσμη για την προστασία των δεδομένων, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
και η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εγγυώνται την ευκολότερη πρόσβαση στα ίδια δεδομένα
και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους, το δικαίωμα
φορητότητας των δεδομένων, το αποσαφηνισμένο «δικαίωμα στη λήθη», και το
δικαίωμα να ενημερώνεται κανείς σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών του
δεδομένων. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν
να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 6 Μαΐου 2018. Στις 20
Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για
τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Στις 18
Δεκεμβρίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη διευκόλυνση του
ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή
ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης
κοινωνίας.

[7]Migliaccio, A. et al., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU –
8th Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market, Publication for the Committee on the Internal Market
and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament,
Luxembourg, 2016.
[8]Maciejewski, M. et al., Streaming and online access to content and services, Publication for the Committee on the Internal
Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament,
Luxembourg, 2014
[9]Godel, M.I. et al., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market, Publication for the Committee on the
Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European
Parliament, Luxembourg, 2016.
[10]Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation?, Publication for the Committee on the
Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European
Parliament, Luxembourg, 2020.
[11]Liger, Q. et al., Social Economy, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy
Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2016.
[12]van Veenstra, A.F. et al., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market, Publication for the Committee on the
Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European
Parliament, Luxembourg, 2013.
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Χάρη στα νομοθετικά επιτεύγματα του Κοινοβουλίου στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας
αγοράς, η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ ενισχύεται με 177 δισεκατομμύρια EUR
ετησίως. Σύμφωνα με μελέτη [13] που δημοσιεύτηκε το 2019, τα σημαντικότερα
οφέλη της ενωσιακής νομοθεσίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ενωσιακές ηλεκτρονικές
επικοινωνίες και υπηρεσίες (86,1 δισεκατομμύρια EUR), τις ροές δεδομένων και
την τεχνητή νοημοσύνη (51,6 δισεκατομμύρια EUR), την ενιαία ψηφιακή πύλη
(20 δισεκατομμύρια EUR), και τον κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό και τις
διατάξεις για τις επιγραμμικές πλατφόρμες (14 δισεκατομμύρια EUR). Στο ψήφισμά
του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της, το Κοινοβούλιο
επεσήμανε ότι η δέσμη μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης μετά την πανδημία
COVID-19 θα έχει ως επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να δοθεί
ώθηση στην οικονομία.
Ενόψει της πρότασης της Επιτροπής για την ΤΝ, που αναμενόταν να κατατεθεί τον
Απρίλιο του 2021, (COM(2021)0206), το Κοινοβούλιο συγκρότησε Ειδική Επιτροπή
για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, ώστε να αναλύσει τον αντίκτυπο
της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία της ΕΕ. Στις 20 Οκτωβρίου 2020, ενέκρινε
τρεις εκθέσεις που περιγράφουν πώς μπορεί η ΕΕ να ρυθμίσει με τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο την ΤΝ, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη διανοητική ιδιοκτησία, τα δεοντολογικά
πρότυπα και την αστική ευθύνη. Οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζονται επίσης από επιστημονική έρευνα [14].
Στις 21 Απριλίου 2022, οι επιτροπές IMCO και LIBE πραγματοποίησαν κοινή δημόσια
ακρόαση σχετικά με την πρόταση πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την
αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που αφορούν την πρόταση της Επιτροπής. Για
τον σκοπό αυτό, έχει ήδη δημοσιευθεί σχέδιο έκθεσης και έχουν κατατεθεί τροπολογίες:
η τελική ψηφοφορία στις επιτροπές IMCO/LIBE αναμένεται για τον Οκτώβριο του 2022
και η ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου Ι στο
Στρασβούργο.
Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
που ισχύουν στα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Κατόπιν αιτήματος της επιτροπής IMCO, το Θεματικό
Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής του Κοινοβουλίου δημοσίευσε,
τον Νοέμβριο του 2020, μελέτη [15] σχετικά με τα νομικά εμπόδια στα κράτη μέλη
όσον αφορά τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με τη μελέτη, πολλά
από τα εμπόδια που αποτρέπουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής
ενιαίας αγοράς δεν αφορούν συγκεκριμένα τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, δεκάδες
νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή
ενιαία αγορά αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των φραγμών στις διασυνοριακές

[13]Scott Marcus, J. et al., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for
Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2019.
[14]Maciejewski, M. et al., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection,
Collection of studies for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
[15]Dahlberg, E. et al., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, Publication for the Committee on the Internal
Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament,
Luxembourg, 2020.
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διαδικτυακές πωλήσεις. Η έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη αποτελεί επίσης πρόβλημα,
στην αντιμετώπιση του οποίου θα συμβάλει η ενιαία ψηφιακή πύλη (κανονισμός (ΕΕ)
2018/1824) μόλις καταστεί πλήρως λειτουργική έως τα τέλη του 2023. Επιπλέον, μελέτη
[16] που διενεργήθηκε για την επιτροπή IMCO και δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020
εξέτασε τα κέντρα ενιαίας επαφής και άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης. Διαπίστωσε
την ανάγκη να βελτιωθούν η παρακολούθηση και η επιβολή, παράλληλα με τις διατάξεις
του επικείμενου κανονισμού για την ενιαία ψηφιακή πύλη.
Προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η επιτυχής θέσπιση της ψηφιακής ενιαίας
αγοράς, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τον νόμο για τις
ψηφιακές υπηρεσίες, στις 20 Οκτωβρίου 2020, στην οποία συνιστούσε η προτεινόμενη
δέσμη μέτρων να ενισχύει την εσωτερική αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα την
προστασία των καταναλωτών, να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των δραστηριοτήτων
εκτός και εντός διαδικτύου, να εγγυάται τη διαφάνεια, να σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τις ελευθερίες, και να καλύπτει τις δραστηριότητες οντοτήτων με έδρα σε
τρίτες χώρες όταν οι δραστηριότητές τους αφορούν καταναλωτές στην ΕΕ. Το ψήφισμα
βασίστηκε σε επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω εργαστηρίου [17]

και σε σειρά μελετών που ανατέθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).
Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
την προτεινόμενη δέσμη της σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες στο
πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει δύο νομοθετικές
πρωτοβουλίες: την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πράξη για τις ψηφιακές
αγορές. Κύριοι στόχοι της είναι να δημιουργηθεί ένας ασφαλέστερος ψηφιακός
χώρος όπου θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών ψηφιακών
υπηρεσιών, και να καθιερώνονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, για την προώθηση της
καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά
και παγκοσμίως. Στις 16 Μαΐου 2022, η επιτροπή IMCO ψήφισε σχετικά με την πράξη
για τις ψηφιακές αγορές και ενέκρινε την προσωρινή πολιτική συμφωνία. Επιπλέον,
στις 16 Ιουνίου 2022, η επιτροπή IMCO ενέκρινε την προσωρινή πολιτική συμφωνία
σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια
τόσο για τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές όσο και για τον νόμο για τις ψηφιακές
υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022. Μόλις εγκριθούν επίσημα από
τους συννομοθέτες της ΕΕ, αμφότερες οι πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τεθούν σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη
δημοσίευσή τους και οι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 15 μήνες αργότερα.
Όσον αφορά τις προτάσεις σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες
και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, μια μελέτη [18] εξέτασε ειδικότερα τα
αποτελέσματα της στοχευμένης διαφήμισης στους καταναλωτές και την αγορά

[16]Salsas-Forn, P. et al., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, Publication
for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of
Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer
Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
[18]Fourgberg, N et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2021.
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διαφήμισης. Περαιτέρω ακαδημαϊκές γνώσεις και γνώσεις σχετικά με την αγορά
αποκτήθηκαν μέσω εργαστηρίου [19] που διερεύνησε τις επιπτώσεις και τις ελλείψεις
των προτάσεων στην τρέχουσα μορφή τους, καθώς και μέσω ακρόασης με την
καταγγέλτρια κατά του Facebook Frances Haugen (η οποία αποσαφήνισε ορισμένες
από τις αθέμιτες πρακτικές του εν λόγω τεχνολογικού κολοσσού). Η πράξη για
τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές τροποποιήθηκαν και
εγκρίθηκαν επιτυχώς στις 10 Δεκεμβρίου και στις 13 Δεκεμβρίου 2021 στην επιτροπή
IMCO. Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές ψηφίστηκε στη συνέχεια στην ολομέλεια της
15ης Δεκεμβρίου 2021, ενώ η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες στις 20 Ιανουαρίου
2022. Δεδομένου ότι και οι δύο προτάσεις ενσωμάτωσαν μεγάλο μέρος του κειμένου της
έκθεσης πρωτοβουλίας της επιτροπής IMCO του Οκτωβρίου του 2020, το Κοινοβούλιο
κατέδειξε ότι μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό της νομοθετικής ατζέντας, μολονότι
δεν έχει άμεσο δικαίωμα πρωτοβουλίας.
Μια μελέτη [20] σχετικά με τον αντίκτυπο των επηρεαστών γνώμης στη διαφήμιση
και στην προστασία των καταναλωτών στην ενιαία αγορά που δημοσιεύτηκε τον
Φεβρουάριο του 2022 εξετάζει κατά πόσον οι επηρεαστές ευθύνονται για τη διάδοση
παραπλανητικών πληροφοριών και την προώθηση μη ασφαλών προϊόντων. Τα
συμπεράσματα της μελέτης αυτής θα επηρεάσουν πιθανώς τη μελλοντική σχετική
νομοθεσία κατά το δεύτερο ήμισυ της κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο κλάδος εμπορίας
που ασκεί επιρροή, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συχνά
χρησιμοποιεί παραπλανητικά μηνύματα για να προσεγγίσει ευάλωτους καταναλωτές.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[19]Wiewiorra, L and Godlovitch, I, The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for
Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2021.
[20]Michaelsen, F., Collini, L. et. al., 2022, The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single
Market, Publication for the committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO), Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg.
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