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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους»· 

παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε νέες προσεγγίσεις για 

τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών και την εξάλειψη των ψηφιακών φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα· 

πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των ζητημάτων του 

ψηφιακού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι 

κατευθύνσεις για την επίτευξη προόδου στον τομέα αυτό· 

2. τονίζει ότι οι νέες προκλήσεις του ψηφιακού εμπορίου πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζονται στην εκπαίδευση και στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, που 

είναι σημαντικές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, και ότι πρέπει 

να καταβληθούν προσπάθειες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές και στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες οικονομίες· υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά προκειμένου 

να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ· 

3. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται σχετικά με τη στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά, όπως οι βελτιώσεις στα συστήματα προστασίας των καταναλωτών, η 

κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της ουδετερότητας του διαδικτύου 

και η βελτίωση της κυβερνασφάλειας, είναι σημαντικά τόσο για την εξωτερική εμπορική 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς όσο και για τη 

συμβολή στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της ΕΕ με τρίτες χώρες στο 

συγκεκριμένο θέμα· ζητεί, συνεπώς, την εν γένει ταυτοποίηση και εξάλειψη των 

εμποδίων για το ψηφιακό εμπόριο που υφίστανται στην εσωτερική αγορά· 

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η πρόσβαση των τηλεπικοινωνιακών 

επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά· 

5. διαπιστώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΠΟΕ για να προωθήσει το πρόγραμμα 

εργασίας του για το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την 

περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας του ΠΟΕ 

προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα και περισσότερα μέλη του ΠΟΕ, και 

σημειώνει την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες η οποία είναι 

προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλευθεί 

το συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σχετικά με τη 

θέση της για το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα ζητήματα που αφορούν το ψηφιακό 

εμπόριο, τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη διάσκεψη προκειμένου να 

εξασφαλισθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση· 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόοδος υπήρξε βραδεία στο θέμα αυτό· καλεί 

την Επιτροπή να επιδείξει φιλοδοξία κατά τη διατύπωση των ζητημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών που εμπλέκονται σε τελωνειακές 
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διαδικασίες και στις πιθανές παραβάσεις σε σχέση με αγαθά που αγοράστηκαν μέσω 

διαδικτύου· θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση εργαλείων όπως η ηλεκτρονική επίλυση των 

διαφορών θα ωφελούσε εν προκειμένω τους καταναλωτές· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο 

εμπορικών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να επιδιώκονται υψηλότεροι de minimis δασμοί 

και ότι αυτό θα απλοποιούσε περαιτέρω τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου· 

7. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι το κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα 

πρέπει, αφενός, να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από 

ενδεχόμενες παραβάσεις και την αποτελεσματική ενημέρωσή τους σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά την αγορά αγαθών από το διαδίκτυο προκειμένου να 

ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό εμπόριο και, αφετέρου, να μειώνει τη 

γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις 

και τις μικροεπιχειρήσεις που αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο όφελος από την 

κατοχυρωμένη διαφάνεια του διαδικτυακού εμπορίου και μπορούν να ωφεληθούν από την 

ενίσχυση της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού εμπορίου·  

8. επισημαίνει ότι τα αποτελεσματικά εργαλεία, όπως τα ασφαλή και αξιόπιστα διεθνή 

συστήματα διαδικτυακών πληρωμών και οι καινοτόμοι μηχανισμοί επίλυσης των 

διαφορών, έχουν ζωτική σημασία για τη μείωση της διαδικτυακής απάτης, την 

αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες που 

αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσφυγή 

των καταναλωτών σε ένδικα μέσα· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει και να εργασθεί 

για τέτοιες βελτιώσεις δεδομένης της αύξησης του διεθνούς εμπορίου· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει αναλυτικά τις τελωνειακές και φορολογικές 

συμφωνίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ψηφιακό εμπόριο δεν ζημιώνεται από 

κανόνες που εκπονήθηκαν έχοντας κατά νου μόνο τα υλικά αγαθά, και να επιδιώξει 

μεταρρυθμίσεις όπου χρειάζονται· 

10. πιστεύει ότι το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των 

πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων για εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών και με την παροχή της δυνατότητας 

στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να αποκτούν πρόσβαση στην ανάθεση 

δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων· 

11. τονίζει ότι ο βέλτιστος τρόπος να διευκολυνθεί το ψηφιακό εμπόριο είναι μέσω της 

ανοικτής ανταλλαγής δεδομένων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς· θεωρεί ότι η άρση 

των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, 

ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία για την 

προστασία των δεδομένων· αποδοκιμάζει τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν αυτές οι 

απαιτήσεις ως μη δασμολογικός φραγμός στο εμπόριο και ως μορφή ψηφιακού 

προστατευτισμού· θεωρεί ότι το πρώτο βήμα προς μια παγκόσμια απαγόρευση των 

απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων θα πρέπει να είναι η θέσπιση μιας απαγόρευσης 

στην ενιαία αγορά σε ολόκληρη την Ένωση και η καθιέρωση της ελεύθερης ροής 

δεδομένων ως «πέμπτης ελευθερίας» στην Ευρώπη, και στηρίζει όλες τις προσπάθειες της 

Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό· 

12. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ψηφιακό εμπόριο και τις ροές δεδομένων σε όλες 

τις μελλοντικές εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή 

να επιδιώξει την εισαγωγή παραρτημάτων για το ψηφιακό εμπόριο και τις ροές 
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δεδομένων στις υφιστάμενες συμφωνίες, όπου αυτό είναι δυνατόν· ζητεί τη δημιουργία 

μιας διεθνούς σύμβασης για τις ροές δεδομένων, πέραν των διμερών συμφωνιών για την 

ελεύθερη ροή των δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι 

υφιστάμενες απαιτήσεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ότι οι 

διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνονται προς το 

ισχύον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ειδικότερα μέσω αποφάσεων περί 

επάρκειας·  

13. υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή ανοικτών δεδομένων πρέπει να τηρεί τις αρχές της 

προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· 

14. αναγνωρίζει ότι οι πολυμερείς διεθνείς εμπορικές συζητήσεις για το ψηφιακό εμπόριο δεν 

έχουν προχωρήσει στον ίδιο βαθμό με παρόμοιες συζητήσεις για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά· συνιστά, τουλάχιστον σε διμερές επίπεδο, η Επιτροπή να αναπτύξει θέσεις σχετικά 

με τις αναμενόμενες εξελίξεις στο ψηφιακό εμπόριο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 

κατάλληλη προσαρμογή της προστασίας των καταναλωτών, το εμπόριο προϊόντων στην 

περίπτωση που τα όρια μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών είναι δυσδιάκριτα (π.χ. 

τρισδιάστατη εκτύπωση) και στην περίπτωση προϊόντων με σημαντικά ψηφιακά 

κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. συνδεδεμένα οχήματα). 

15. υποστηρίζει τη μονιμότητα του υφιστάμενου μορατόριουμ του ΠΟΕ όσον αφορά τους 

τελωνειακούς δασμούς για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 

υπερασπίσουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα έναντι κάθε απόπειρας τρίτων χωρών να 

προσπορισθούν έσοδα από τέτοιους δασμούς· 

16. υπογραμμίζει την αξία της συνεργατικής οικονομίας, τόσο στο πλαίσιο της ενιαίας 

αγοράς όσο και μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και καταναλωτών και επιχειρήσεων εκτός 

ΕΕ· θεωρεί ότι η παγκόσμια ανάπτυξη αυτού του είδους εμπορίου θα πρέπει να εκληφθεί 

ως θετική εξέλιξη για το μέλλον του εμπορίου· 

17. τονίζει τη σημασία των διεθνών προτύπων που αφορούν τον ψηφιακό εξοπλισμό και τις 

ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της κυβερνασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να 

εργασθεί ώστε να εξασφαλίσει την εισαγωγή βασικών μέτρων κυβερνασφάλειας στα 

προϊόντα του διαδικτύου των αντικειμένων και στις υπηρεσίες που βασίζονται στο 

υπολογιστικό νέφος. 
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