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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη την 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»)1, 

– 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)0555), 

1. επισημαίνει ότι η αυξημένη ταχύτητα και η ευκολία που παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία 

ενδυναμώνουν τις εταιρείες και επεκτείνουν την εμβέλειά τους· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να αναπτύξει στρατηγικές ούτως ώστε να απολαμβάνουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι 

καταναλωτές της τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας, να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα 

μεταξύ περιφερειών και γενεών, να διασφαλίζεται η δίκαιη, διαφανής και βιώσιμη 

πρόσβαση στην αγορά και να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων  των 

πολιτών, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία των δεδομένων· 

2. επισημαίνει ότι η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) κάνει 

δυνατή μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια 

δύναμη για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα 

μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλους τους 

βιομηχανικούς κλάδους και τις περιφέρειες, καθώς και στους καταναλωτές και τους 

εργαζόμενους· καλεί εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει τη σύναψη 

εμπορικών συμφωνιών του 21ου αιώνα οι οποίες θα αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό ρόλο 

που διαδραματίζει η πρόοδος της τεχνολογίας και του διαδικτύου και το δυναμικό τους 

για την προώθηση της ευημερίας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να καταδείξει 

ότι υπάρχει συνεπής σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής για την ψηφιακή εσωτερική αγορά 

και της στρατηγικής για το ψηφιακό εμπόριο, και να καταστήσει σαφή τα οφέλη της για 

τους πολίτες της ΕΕ· 

3. λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις επί των νομοθετικών φακέλων 

σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνοχή 

μεταξύ της νέας ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ και των εξωτερικών της πολιτικών, 

ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

τονίζει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) δεν θα πρέπει να αποτελούν τον 

μοναδικό μηχανισμό συνεργασίας για τη διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου· 

4. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών επαρκών σε κάλυψη, ποιότητα και ασφάλεια και 

η πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στις αγροτικές, τις ορεινές και τις απομακρυσμένες περιοχές, 

σε ένα ανοικτό και ουδέτερο δίκτυο, είναι καθοριστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση 

της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 

                                                 
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1. 
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5. σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι συνδεσιμότητας της ΕΕ 

για το 2025, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ 

σε υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας κατά την επόμενη δεκαετία· τονίζει ότι ο 

ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα συμβάλει στην επίτευξη ενός πιο 

προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός ρυθμιστικού 

πλαισίου που θα είναι προσαρμοσμένο στους κινδύνους και τις προκλήσεις της ανάπτυξης 

κυρίως νέων δικτύων, με οφέλη για όσους κάνουν τη μετάβαση νωρίς· 

6. τονίζει την ανάγκη για απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων μέσω ενός 

τεχνολογικά προοδευτικού και διαφανούς μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των 

διοικητικών διαδικασιών· καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν ταχεία πρόοδο όσον 

αφορά τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τις πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησής τους· 

7. δίνει έμφαση στον παγκόσμιο χαρακτήρα των βέλτιστων προτύπων και τεχνικών 

προδιαγραφών ΤΠΕ για εμπορικές υποδομές τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· 

ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρχει στενή συνεργασία σε επίπεδο G7 και G20· υπογραμμίζει 

ότι το διαδικτυακό περιβάλλον αποτελεί πύλη εισόδου για την εφαρμογή μιας σειράς 

άλλων προτύπων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών, το 

περιβάλλον, την υγεία και τα κοινωνικά και θεμελιώδη δικαιώματα· 

8. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2016, με τίτλο 

«Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» 

(COM(2016)0176)· τονίζει ότι, αν και η τυποποίηση των ΤΠΕ πρέπει να παραμείνει κατά 

κύριο λόγο μια διαδικασία εθελοντική και συναινετική, καθοδηγούμενη από τη 

βιομηχανία, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, της αμεροληψίας 

και της συναίνεσης, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής, η θέσπιση 

ενός σαφέστερου συνόλου προτεραιοτήτων για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ, σε 

συνδυασμό με πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου, θα δώσει ώθηση στην 

ανταγωνιστικότητα· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνει χρήση των 

μέσων του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση 

βελτιωμένων διαδικασιών θέσπισης προτύπων, σύμφωνα με την κοινή πρωτοβουλία για 

την τυποποίηση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάδειξη παγκόσμιων 

βιομηχανικών προτύπων υπό την ηγεσία της ΕΕ για βασικές τεχνολογίες και 

αρχιτεκτονικές δικτύου 5G, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα 5G (5G PPP) στο επίπεδο βασικών 

φορέων τυποποίησης στην ΕΕ και διεθνώς· 

9. σημειώνει ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα οδηγεί σε αύξηση του όγκου των εμπορικών 

συναλλαγών, αλλά προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ένα 

αποτελεσματικό σύστημα διανομής· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ στηρίζει 

τα εναρμονισμένα σήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένες και πιο 

αποτελεσματικές διασυνοριακές υπηρεσίες παρακολούθησης· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τα ανοικτά πρότυπα ΤΠ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), και προτείνει να προωθήσει η Επιτροπή αποτελεσματικά 

εργαλεία αυτού του είδους στις συναλλαγές με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους, 

προκειμένου να μειωθεί το κόστος των διασυνοριακών παραδόσεων, κάτι που τελικά θα 

ωφελήσει τους τελικούς χρήστες και τους καταναλωτές· 
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10. σημειώνει ότι, όταν κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, οι ενωσιακοί καταναλωτές 

εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια κατά την πραγματοποίηση αγορών από εμπόρους 

που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπως η απόρριψη της πληρωμής ή η άρνηση 

παράδοσης του προϊόντος στη χώρα τους· 

11. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και 

προώθηση των εν λόγω προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο· 

12. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα του ψηφιακού 

εμπορίου με τους εμπορικούς εταίρους της που εφαρμόζουν υψηλά ψηφιακά πρότυπα, με 

ενέργειες σε πολυμερές, πλειομερές και διμερές επίπεδο, προκειμένου να μειωθούν τόσο 

οι δασμολογικοί όσο και οι μη δασμολογικοί φραγμοί, με μέσα όπως η ηλεκτρονική 

σήμανση, και να προωθηθούν παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα· αντιτίθεται στη χρήση 

των εμπορικών συμφωνιών ως εργαλείων τυποποίησης· 

13. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ έχουν να αντιμετωπίσουν 

σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό «φραγμούς πίσω από τα σύνορα», πέραν των δασμών, 

πρέπει ωστόσο να διατηρήσουν την πρωταρχική αποστολή των κανονιστικών ρυθμίσεων 

που συνίσταται στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, και να περιορίζονται στη 

διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω του προσδιορισμού των περιττών 

τεχνικών φραγμών για το εμπόριο και των διπλών ή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, 

που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, χωρίς όμως να υπονομεύονται οι τεχνικές 

διαδικασίες και τα τεχνικά πρότυπα όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, τους 

καταναλωτές, την εργασία, την κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία και την 

πολιτιστική πολυμορφία· υπενθυμίζει, ότι οι αντίστοιχοι μηχανισμοί πρέπει να βασίζονται 

στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και στη βελτιωμένη θέσπιση διεθνών τεχνικών 

προτύπων και να οδηγούν σε αύξηση της σύγκλισης χωρίς σε καμία περίπτωση να 

υπονομεύουν ή να καθυστερούν τις δημοκρατικά νομιμοποιημένες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων όλων των εμπορικών εταίρων· 

14. τονίζει ότι τα προϊόντα στην ψηφιακή αγορά πρέπει να έχουν σαφή σήμανση για να 

διασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν την προέλευση και 

την ασφάλεια αυτών των προϊόντων· 

15. δίνει έμφαση στον σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχει το ψηφιακό εμπόριο στην 

απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, την εκπαίδευση και τις 

δεξιότητες· επιμένει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να διασφαλίζουν τον θεμιτό 

ανταγωνισμό, να μην οδηγούν σε υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προτύπων, να 

προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική τους ασφάλιση και να 

αποτρέπουν την ψηφιακή εκμετάλλευση, καθώς και να μη χρησιμοποιούν τα χαμηλότερα 

πρότυπα χωρών εταίρων για την αποφυγή της συμμόρφωσης με τα κοινωνικά και 

ποιοτικά πρότυπα· 

16. τονίζει ότι η δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των ενδιαφερόμενων φορέων θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες· θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

θα πρέπει, για λόγους αμοιβαιότητας, να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι 

οικονομικοί φορείς από χώρες-εταίρους, ούτως ώστε να διασφαλίζονται πλήρως η 

ασφάλεια των επιχειρήσεών τους στον κυβερνοχώρο και το απόρρητο των επικοινωνιών 

τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία έναντι απαιτήσεων που θα 

περιόριζαν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων ή των πολιτών να εξασφαλίζουν την 
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ασφάλεια των επικοινωνιών τους στον κυβερνοχώρο και την εμπιστευτικότητα των 

επικοινωνιών αυτών· 

17. αναγνωρίζει ότι οι αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν διαδραματίσει 

καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στην εξασφάλιση της 

ελευθερίας του λόγου και της επιχειρηματικής ελευθερίας· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να 

επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών γενική υποχρέωση να παρακολουθούν τις 

πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση ενεργού 

αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδεικνύουν την ύπαρξη παράνομης 

δραστηριότητας· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεργάζονται για την ταχεία 

ανίχνευση, αφαίρεση και αποτροπή της επανεμφάνισης παράνομου περιεχομένου, και για 

την εξασφάλιση της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών και των κατόχων των δικαιωμάτων, 

π.χ. με τη θέσπιση ενός μηχανισμού προσφυγής μέσω του οποίου οι χρήστες και οι 

κάτοχοι των δικαιωμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν παράνομο 

περιεχόμενο τρίτων, ή με τη βελτίωση της χρήσης φίλτρων, καθώς και για την αποφυγή 

της εσφαλμένης απόσυρσης νόμιμου περιεχομένου, μέσω της θέσπισης μηχανισμών 

απάντησης στις κοινοποιήσεις· 

18. τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προηγμένης 

τεχνολογίας, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και προβλέψιμες συμβατικές 

σχέσεις, καθώς και το κράτος δικαίου· τονίζει ότι πρέπει να ψηφιοποιηθούν οι 

τελωνειακές πληροφορίες και η τελωνειακή διαχείριση, μέσω της ηλεκτρονικής 

καταχώρισης και διαχείρισης των πληροφοριών, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, 

καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πιστοποίησης και της διαδικτυακής πληρωμής των 

τελωνειακών δασμών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων 

μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, με στόχο τη στήριξη της 

συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την 

προώθηση της καινοτομίας, τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων (π.χ. έξυπνες πόλεις) 

και την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών προστασίας των 

καταναλωτών και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 

19. δίνει έμφαση στη σημασία, αφενός, της συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας 

μεταξύ ψηφιακών και διασυνοριακών συστημάτων πληρωμής και, αφετέρου, σαφών και 

δεσμευτικών κανονισμών σχετικά με τη φορολόγηση και τους δασμούς· τονίζει ότι οι 

φόροι πρέπει να καταβάλλονται στο κράτος μέλος όπου παράγονται τα κέρδη· εφιστά, 

στο πλαίσιο αυτό, την προσοχή στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την εξαίρεση των μικροδεμάτων και να εφαρμόζει αποτελεσματικές 

διαδικασίες για τον ΦΠΑ· 

20. τονίζει ότι οι ψηφιακές συναλλαγές διευκολύνονται καλύτερα μέσω της ανοικτής 

ανταλλαγής δεδομένων εφόσον, ως ελάχιστη απαίτηση, περιλαμβάνεται στις εμπορικές 

συμφωνίες μια αρχική διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακές διαβιβάσεις 

δεδομένων συμμορφώνονται με το υφιστάμενο και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο 

προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, και συγκεκριμένα με τις αποφάσεις περί επάρκειας, 

και ότι μια οριζόντια διάταξη που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ενός μέρους για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής του, με την σαφή 

προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν χρησιμοποιείται με την πρόθεση να περιοριστεί η 

ροή των δεδομένων για λόγους άλλους πλην της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, είναι ενσωματωμένη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συνοδευόμενη από 
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μια δεύτερη διάταξη που αποτρέπει αδικαιολόγητες απαιτήσεις εντοπισμού δεδομένων, 

καθώς ο υποχρεωτικός εντοπισμός δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

προστατευτισμού και μεταφράζεται σε εμπορικό φραγμό, θέτοντας ιδίως τις ΜΜΕ σε 

μειονεκτική θέση· επαναλαμβάνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

21. τονίζει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν είναι απλώς πάροχοι 

των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά έχουν καταλυτικό ρόλο και για άλλους 

τομείς, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές συνδεσιμότητας για τη λειτουργία και την 

ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, ιδίως σε σχέση με τα καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα, και παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συνεχίσει να ενσωματώνει 

στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις με παρόμοιο επίπεδο πρόσβασης όπως αυτό που 

ισχύει στην ΕΕ· θεωρεί ότι η ύπαρξη εμπορικών εταίρων με δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

φιλικά προς τον ανταγωνισμό θα οδηγήσει σε αύξηση των εμπορικών ευκαιριών για την 

ΕΕ και θα συμβάλει στον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων 

χωρών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο· 

22. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον βασιζόμενο σε κανόνες ανταγωνισμό στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών και 

διασφαλίζοντας τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ σε 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των επιλογών για τους 

καταναλωτές· υποστηρίζει σθεναρά την αρχή της άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, και προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την αρχή αυτή σε πολυμερές 

επίπεδο και στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών· 

23. επισημαίνει ότι το ψηφιακό παγκόσμιο εμπόριο αγαθών βρίσκεται αντιμέτωπο με το 

πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης, και προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει 

πρωτοβουλίες όπως ένα σήμα αξιοπιστίας ΤΠ ανοικτού συστήματος, προκειμένου να 

ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· ενθαρρύνει τη χρήση μέσων όπως το μνημόνιο 

συνεννόησης σχετικά με τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 

(COM/2013/0209). 
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