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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της EΕ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη 

αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, 

συνιστά δε σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η αυξημένη χρήση 

βελτιωμένων ψηφιακών εργαλείων για διατυπώσεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια 

δικαίου και να μειώσουν τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διασύνδεση των 

ηλεκτρονικών μητρώων για τις εταιρείες και την αφερεγγυότητα σε ολόκληρη την 

Ένωση, γεγονός που είναι σημαντικό για τη διαφάνεια και τη βεβαιότητα δικαίου στην 

εσωτερική αγορά· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία πρόσβαση στα μητρώα αυτά, μέσω της δικτυακής πύλης 

για την ηλεκτρονική δικαιοσύνημ δεν είναι ακόμη εφικτή λόγω διαφορών ως προς τα 

τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μπορούν να 

διατεθούν στους πολίτες της ΕΕ προσβάσιμα, διαλειτουργικά και φιλικά προς τον χρήστη 

εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 

υπάρξει ένας βαθμός ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων κατά την επεξεργασία 

τους, ως βασική προϋπόθεση για τη χρήση της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη 

λόγω της φύσης των δεδομένων που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών μέσω της απλούστευσης και της 

ψηφιοποίησης ορισμένων διοικητικών υπηρεσιών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ανοικτών προτύπων είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε 

να είναι σε θέση οι πολίτες της ΕΕ να συμμετάσχουν σε κυβερνητικές πλατφόρμες και να 

μην υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε προγράμματα συγκεκριμένων προμηθευτών 

προκειμένου να επικοινωνούν με τις κυβερνήσεις τους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης 

πρέπει να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών προκειμένου να παρέχονται ταχείες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και τη 

δημιουργία διασυνοριακών δημόσιων διοικητικών δομών για τις επιχειρήσεις και, με τον 

τρόπο αυτό, να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθιστώντας κατά 

συνέπεια την ΕΕ ελκυστικότερο τόπο για επενδύσεις και την εν γένει διαβίωση· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται ήδη προσπάθειες για την προώθηση της 

μετάβασης των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών προς πλήρως ηλεκτρονικές 

δημόσιες συμβάσεις, χρήση μητρώων συμβάσεων και συστημάτων διαλειτουργικών 
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ηλεκτρονικών υπογραφών· 

1. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει με σκοπό να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση ως 

προς τη σημασία της διαδικτυακής πύλης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τις χρήσεις 

της, και να καταστεί υπηρεσία μίας στάσης για όλες τις σχετικές νομικές πληροφορίες και 

για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχουν όλα 

τα μέρη ισότιμη πρόσβαση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν 

τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, γεγονός που θα μπορούσε να 

έχει ως αποτέλεσμα η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη να είναι περιορισμένη· τονίζει ότι 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν 

πρόσβαση στην δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης· 

2. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ευρωπαϊκή 

διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για 

επαγγελματικούς σκοπούς και σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα προκειμένου να 

επιταχυνθεί η διασυνοριακή και διατομεακή χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

(eID), συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης κινητών συσκευών και των υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ηλεκτρονική 

υπογραφή και άλλες υπηρεσίες IDAS1, υπηρεσίες επαλήθευσης της ταυτότητας 

ιστοτόπων και υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης). 

3. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί μια ανθρώπινη διάσταση κατά την ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν από εξατομικευμένη 

καθοδήγηση και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση του e-CODEX που θα επιτρέπει την 

άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δικαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που 

αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε δημόσιες 

υπηρεσίες· ζητεί επίσης τη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων σε ενωσιακό 

επίπεδο για την περαιτέρω διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικαστικών 

αρχών εντός της ΕΕ· επισημαίνει ωστόσο ότι η ασφάλεια των εγγράφων, της ταυτότητας, 

και των δικτύων, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο· τονίζει ότι, κατά την εφαρμογή 

των εν λόγω ψηφιακών υπηρεσιών, είναι σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα για την  

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τήρηση των αρχών που 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως είναι το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής· 

5. συγχαίρει το Συμβούλιο και η Επιτροπή για τις εργασίες τους να εισαγάγουν το 

Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI), το οποίο είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο 

στη νομική έρευνα και τον δικαστικό διάλογο, και χαιρετίζει τη δημιουργία της μηχανής 

αναζήτησης για το ECLI, η οποία αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε νομικές 

πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση· 

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και νέους τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων 

                                                 
1 Δέσμη προτύπων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.  Θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 

υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της 

οδηγίας 1999/93/ΕΚ 
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με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας 

επιχείρησης, την ηλεκτρονική υποβολή των εταιρικών εγγράφων και την παροχή 

διασυνοριακών και άλλων πληροφοριών για τα μητρώα επιχειρήσεων· σημειώνει ότι στον 

τομέα αυτό οι νομοθετικές διατάξεις μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί 

κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για ψηφιακές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ· 

7. τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς από άποψη εργατικού 

δυναμικού και διαθέσιμων κονδυλίων· 

8. ζητεί να συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ η απόκτηση και η εφαρμογή των λύσεων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της ανταλλαγής των 

δεδομένων· 

9. φρονεί ότι για την ομαλή υλοποίηση του σχεδίου δράσης απαιτούνται σαφείς προθεσμίες 

καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας· 

10. φρονεί ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν εξειδικευμένα 

προγράμματα κατάρτισης για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 

προορίζονται για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπεύθυνους για τη λήψη 

αποφάσεων· 

11. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν εκστρατείες στους τομείς της επικοινωνίας 

και της εκπαίδευσης, οι οποίες θα παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες την ευκαιρία να 

αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες διαδικτυακές πύλες και οι 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 

12. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά τη δημιουργία 

αυτοματοποιημένων κεντρικών μηχανισμών που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση 

όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν γαίες και κτίρια εντός 

της επικράτειάς τους, προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· πιστεύει ότι στις ως άνω πληροφορίες πρέπει 

να έχουν, σε εθνικό επίπεδο, άμεση πρόσβαση οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών 

Πληροφοριών (ΜΧΠ) και οι αρμόδιες αρχές, και ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμα και να μπορούν να αναζητηθούν μέσω των κεντρικών μηχανισμών από τις 

ΜΧΠ άλλων κρατών μελών· 

13. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση των 

εταιριών των κρατών μελών και των μητρώων αφερεγγυότητας και τονίζει τη σημασία 

της εν λόγω διασύνδεσης για την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι όλες οι προς διάθεση 

πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούν ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ή πλαίσιο. 

14. τάσσεται υπέρ του ανοίγματος των δεδομένων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με 

σκοπό την προώθηση νέων ευκαιριών όσον αφορά τη γνώση, την ανάπτυξη και τις θέσεις 

εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ανοιχτά πρότυπα στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης δημόσιων ψηφιακών λύσεων. 

15. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και να υλοποιήσει μια δέσμη μέτρων που θα 
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παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για δημόσιες 

συμβάσεις σε ηλεκτρονική μορφή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στην 

ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, στο 

ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας, στο επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-

Certis) και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση· 

16. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου ευρωπαϊκού καταλόγου τεχνικών 

προτύπων ΤΠΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διαλειτουργικότητα κατά την αγορά ψηφιακών λύσεων μέσω της παραπομπής σε κοινές 

σειρές τεχνικών προτύπων και διαγραμμάτων ΤΠΕ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· 

17. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματός της για τη βελτίωση της 

καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), να 

αποδώσει μεγαλύτερη προσοχή στη διαλειτουργικότητα και τα δυνητικά οφέλη από την 

αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, όταν θα επανεξετάζει το 

υφιστάμενο κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς και θα προβαίνει στην εκπόνηση νέων 

προτάσεων. 
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