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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ IMCO

ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Εισαγωγή

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, οι συντονιστές της επιτροπής IMCO ανέθεσαν στον κ. Pablo 
Arias Echeverría, εισηγητή της έκθεσης με τίτλο «Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικού εμπορίου», να συστήσει μια ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Η ομάδα 
εργασίας αποτέλεσε ένα βήμα διαλόγου για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων 
χάραξης πολιτικής στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους 
φορείς προκειμένου να αναλυθούν τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την εμβάθυνση 
στα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας πρωτοβουλίας ευρωπαϊκού 
σήματος εμπιστοσύνης που ήδη έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ο στόχος της ομάδας εργασίας

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
μια ενιαία αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα 
εργαλείο που παρέχει πολλές δυνατότητες αναμόρφωσης και αναβάθμισης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ και της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Μια 
ισχυρή ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Τώρα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τους κανόνες και να κάνουμε πιο ισχυρή και πιο 
ανταγωνιστική την εσωτερική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο στο μέλλον. 

Το διαδίκτυο έχει μεταβάλει εντελώς τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που 
ενημερωνόμαστε, που αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας (με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και 
έχει πολλές δυνατότητες να αλλάξει πολλές άλλες πτυχές της ζωής μας, όπως για παράδειγμα 
η εκπαίδευση. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
οικονομία και ότι έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει να την επηρεάζει και στο μέλλον. 
Εταιρείες, άτομα, κυβερνήσεις και επιχειρηματίες διαβλέπουν στην πρόσβαση στο διαδίκτυο 
τη δυνατότητα ριζοσπαστικών καινοτομιών στη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών και 
την ικανότητα παροχής αγαθών και υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο και σε κάθε τόπο.

Στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη διάφοροι φραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της 
Ένωσης, όπως η άνιση ρύθμιση της προστασίας των καταναλωτών, οι άνισοι φορολογικοί 
κανονισμοί, τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων και προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες κ.λπ. Στόχος της ομάδας εργασίας της IMCO για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν να διεξαχθεί μια ανοικτή και ελεύθερη συζήτηση, σε 4 
συνεδριάσεις, όπου βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Επιτροπής, 
ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες αναλύουν τα διάφορα μέτρα που εφαρμόζονται επί 
του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και να συζητηθούν επικείμενες 
πρωτοβουλίες και να εντοπιστούν τα κενά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα επόμενα 
χρόνια.
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Βασικά συμπεράσματα της ομάδας εργασίας

Ηλεκτρονικό εμπόριο και καταναλωτές

Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατά τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές. Πρόσφατες δημοσιεύσεις, όπως ο 5ος πίνακας 
αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά, δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο
αναπτύσσεται σταθερά εντός των κρατών μελών, αλλά όχι σε διασυνοριακή βάση. Αυτό 
υποδηλώνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εμπιστοσύνης από την πλευρά της ζήτησης.  

Οι καταναλωτές εκφράζουν διάφορες ανησυχίες όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο, μεταξύ των οποίων οι εξής: έλλειψη γνώσης και ενημέρωσης για τα δικαιώματά 
τους και ανασφάλεια δικαίου ως προς το τι μπορούν να κάνουν εάν κάτι δεν πάει καλά κατά 
τη διαδικασία των διαδικτυακών αγορών, πώς να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων εάν 
υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή την παράδοσή του, φόβος ότι θα πέσουν θύματα 
απάτης και φραγμοί λόγω γλώσσας.

Ο σημερινός νομικός κατακερματισμός όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών επίσης 
συνιστά εμπόδιο στο διασυνοριακό εμπόριο, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Οι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση έχουν να 
χειριστούν 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων. Υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και του επιπέδου εναρμόνισης των νόμων περί καταναλωτών. Οι 
καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα οι έμποροι επιθυμούν ένα 
ενιαίο σύνολο νόμων και όχι μια πληθώρα νόμων.

Εξακολουθεί να είναι μεγάλος ο αριθμός των καταναλωτών που δεν γνωρίζουν ακόμη τις 
προσφορές και ανταγωνιστικές τιμές που διατίθενται από τους διασυνοριακούς πωλητές. 
Μολονότι υπάρχουν περίπου 300 ιστότοποι σύγκρισης τιμών, ελάχιστοι μεταξύ αυτών 
παρέχουν διασυνοριακή επισκόπηση τιμών. Υπάρχει ανάγκη για πανευρωπαϊκούς 
πολύγλωσσους ιστοτόπους σύγκρισης τιμών. Χωρίς να μειωθούν οι επιλογές, θα πρέπει να 
αξιοποιήσουμε τη δύναμη του διαδικτύου κατά τρόπο που να καθιστά πιο χρήσιμες και 
ουσιαστικές για τους καταναλωτές τις συγκρίσεις όσον αφορά θέματα όπως η τιμή και η 
ποιότητα.  

Προτάσεις:

 Η έγκριση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα είναι ένα βήμα 
προόδου προς την αύξηση της ασφάλειας δικαίου επί διαφόρων πτυχών. 

 Σύσταση ενός αποτελεσματικού διασυνοριακού εναλλακτικού συστήματος επίλυσης 
διαφορών της ΕΕ σε επιγραμμικό περιβάλλον για τη διευθέτηση πιθανών διενέξεων.  

 Θέσπιση του κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε στο 
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, καθώς και ενός κώδικα δεοντολογίας για τους 
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών.

 Προώθηση και χορήγηση περισσότερων πόρων στα Ευρωπαϊκά Κέντρα 
Καταναλωτών. 

 Σύσταση και ενθάρρυνση της δημιουργίας πανευρωπαϊκών πολύγλωσσων ιστοτόπων 
σύγκρισης τιμών.
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 Αύξηση και προώθηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκστρατειών για τους 
καταναλωτές.

ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ αποτελούν κινητήριο δύναμη της οικονομίας της Ευρώπης. Οι ΜΜΕ πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν καλύτερα ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διασυνοριακό εμπόριο 
μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους. Θα πρέπει να 
υπερκεραστούν τα εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο και υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης όσον αφορά τις ΤΠΕ και τη βιομηχανική καινοτομία στην Ευρώπη, καθώς οι ΤΠΕ 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ περισσότερο υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να καταστεί προτεραιότητα όχι μόνο για τις μεγάλες 
εταιρείες, αλλά και για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των βασικών τους δραστηριοτήτων. Υπάρχουν 
αρκετά παραδείγματα εταιρειών που διέσωσαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα χάρη 
στο επιγραμμικό εμπόριο και επίσης παραδείγματα άλλων που πολλαπλασίασαν τα κέρδη 
τους και δημιούργησαν πολλές θέσεις εργασίας αφότου ξεκίνησαν τις διαδικτυακές πωλήσεις. 

Προτάσεις:

 ·       Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δρομολόγηση και προώθηση πρωτοβουλιών όπως το 
Δίκτυο υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν (EBSN) που συγκεντρώνει διάφορες 
ΜΜΕ ώστε να τις ενσωματώσει στις ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού, η ατζέντα για τις 
ηλεκτρονικές δεξιότητες, η τυποποίηση των ΤΠΕ, και άλλες πρωτοβουλίες που εφιστούν 
την προσοχή στα πλεονεκτήματα του διαδικτυακού εμπορίου και αυξάνουν τη διαθέσιμη 
ενημέρωση για τις ΜΜΕ και προωθούν την ένταξή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 ·       Ανάπτυξη εργαλείων όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι ηλεκτρονικές συμβάσεις, η 
ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική έγκριση.

Προστασία των δεδομένων 

Η ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων είναι βασικές ανησυχίες των 
καταναλωτών και μπορεί να τους αποτρέπουν από την πραγματοποίηση επιγραμμικών 
αγορών. Θα πρέπει να διασφαλισθούν όλα τα συναφή συμφέροντα και δικαιώματα στο 
ψηφιακό περιβάλλον, και επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των 
θεμελιωδών ελευθεριών. Η οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων έχει 
εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη, παρά τις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται ως 
προς τον τρόπο εφαρμογής της καθώς και το κόστος της μεταβίβασης και ελέγχου των 
δεδομένων. 

Προτάσεις:

 ·       Εναρμόνιση των κανόνων σε αυτόν τον τομέα για τη διαμόρφωση ενός πιο 
προβλέψιμου νομικού περιβάλλοντος.  
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 ·       Η διαφάνεια των δεδομένων και η δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, 
καθώς και καταγγελίας παραβιάσεων, είναι καίριο ζήτημα. 

 ·       Μείωση του διοικητικού φόρτου και απλούστευση των απαιτήσεων κοινοποίησης 
ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και στο επιγραμμικό περιβάλλον.

 ·       Προσαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στις νέες μελλοντικές 
προκλήσεις και καινοτομίες στον τομέα της προστασίας δεδομένων, όπως είναι τα νέα 
υπολογιστικά συστήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο, όπου το λογισμικό, οι κοινοί 
πόροι και πληροφορίες βρίσκονται σε απομακρυσμένους διακομιστές (νεφελοειδή 
υπολογιστικά συστήματα).

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η ομαλή λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου 
διατίθενται μόνο μέσω του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και συχνά ακόμη και 
προϊόντα που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά μπορούν να αγοραστούν από το εξωτερικό σε 
χαμηλότερες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες επίδοσης δεμάτων θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται.

Η πραγματική παράδοση του προϊόντος εξακολουθεί να θεωρείται φραγμός τόσο από τους 
προμηθευτές όσο και από τους αγοραστές. Στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο η επίδοση 
δεμάτων από τη μία χώρα στην άλλη μπορεί να συνεπάγεται σε ορισμένες περιπτώσεις 
υψηλότερα τέλη από ό,τι η επίδοση στο εσωτερικό της χώρας. Οι διαφορές στις τιμές μπορεί 
να οφείλονται, μεταξύ άλλων, στα εξής: ποιότητα της υπηρεσίας, υπηρεσία παρακολούθησης 
της παραγγελίας, απόσταση, χρόνος, υδάτινα σύνορα μεταξύ περιφερειών κ.λπ.

Η σύσταση μιας υπηρεσίας τύπου FRONTEX για τα αγαθά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων επιβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα 
μπορούσε να είναι αντιπαραγωγική, καθώς αντί να αυξάνει την προστασία ενδέχεται να 
παρακωλύσει σημαντικά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού ταχείας 
επίδοσης χωρίς να επιφέρει οφέλη.

Στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές (COM/2011/0144 τελικό), το 2030 είναι η ημερομηνία 
στόχος για τη μεταφορά του 30% των αποστολών φορτίων στο σιδηροδρομικό δίκτυο και 
στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να μην καταστραφούν 
επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η επίδοση την επόμενη ημέρα.

Προτάσεις:

 Ομοιόμορφοι και απλοί κανόνες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες στο διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίως κανόνες για τον ΦΠΑ. 
 Αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες αποθήκευσης (θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ποιοι νόμοι και ποιας χώρας ισχύουν, καθώς και ποιας χώρας ο ΦΠΑ 
εφαρμόζεται)·
 Ομοιόμορφοι οικολογικοί φόροι και τέλη χρήσης οδικού δικτύου (όπως το σήμα 
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τελών κυκλοφορίας της ΕΕ - Euro-Vignette), καθώς πιθανόν αυξάνουν τις χρεώσεις και το 
κόστος για τους πελάτες στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.
 Διευκρίνιση των δικαιωμάτων αποστολής και βελτίωση των εξής στοιχείων:  
αξιοπιστία· ταχύτητα της αποστολής· φιλική εξυπηρέτηση του πελάτη και καλή πολιτική 
επιστροφών.

ΦΠΑ 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο ΦΠΑ. Η Πράσινη Βίβλος 
σχετικά με τον ΦΠΑ (COM(2010) 695 τελικό) συνιστά εξαιρετικό εργαλείο για περαιτέρω 
προβληματισμό και διάλογο, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα για να 
βελτιώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις επιγραμμικές πωλήσεις. Είναι ένα ζήτημα που 
πρέπει να επιλυθεί γρήγορα. Υπάρχουν δυνατότητες μείωσης του ΦΠΑ ή απαλλαγής από την 
εφαρμογή του. Η εκπαίδευση του κοινού στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι καίριας 
σημασίας και θα πρέπει να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά την 
εκπαίδευση σε θέματα επιγραμμικού εμπορίου. 

Προτάσεις:

       Απλούστεροι και ομοιόμορφοι κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ επί των εξ αποστάσεως 
πωλήσεων
       Μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ
       Σύσταση μονοαπευθυντικής θυρίδας (πρόταση του 2004)
       Αποσαφήνιση της δικαιοδοσίας που ισχύει για ζητήματα ΦΠΑ σε σχέση με το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
 Διερεύνηση των δυνατοτήτων μείωσης του ΦΠΑ ή απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 

διασυνοριακές επιγραμμικές συναλλαγές.

ΔΠΙ και επιβολή  

Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας συνιστούν μείζονες προκλήσεις. Πρωταρχικής 
σημασίας είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα παρέχει το νομικό πλαίσιο που θα βελτιώνει 
και θα επικαιροποιεί τη νομοθεσία σχετικά με την επιβολή, τα τέλη χρήσης ΔΠΙ και τη 
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων προκειμένου να τα προσαρμόσει στην ψηφιακή 
οικονομία του 21ου αιώνα.

Επιτρέποντας αφενός την περαιτέρω άνθηση του νόμιμου ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι 
απαραίτητο παράλληλα να αντισταθμιστεί η παράνομη δραστηριότητα, να καμφθεί η 
παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, 
και να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα έργα δημιουργών και 
φορέων καινοτομίας. Το Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) της 5ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
πώληση αγαθών παραποίησης/απομίμησης στο διαδίκτυο, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Μάιο, 
συνιστά θετικό βήμα προόδου και είναι καθοριστικό για συμφωνίες οικοδόμησης και 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς ενισχύει τα μέτρα κατά της 
παραποίησης/απομίμησης. 
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Προτάσεις:

 Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την επιβολή των ΔΠΙ που αναμένεται το 2012 για τη 
βελτίωση της επιβολής της και για την προσαρμογή της στην ψηφιακή εποχή.

 Αναβάθμιση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν τα ΔΠΙ. 
 Πρόταση και εφαρμογή αποτελεσματικής νομοθεσίας για την απλούστευση της 

συλλογικής διαχείρισης στην Ευρώπη.
 Έναρξη διαλόγου σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της επιγραμμικής διάδοσης 

οπτικοακουστικών έργων.

Σήμα εμπιστοσύνης 

Στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη πολλά σήματα ποιότητας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα 
ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης.

Ένα ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης θα πρέπει να είναι απλό, καλά διαρθρωμένο, με 
περιεχόμενο, ώστε να επιφέρει προστιθέμενη αξία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να αυξήσει 
την εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, επιτρέποντάς μας να κινηθούμε ταχύτατα προς τον 
τομέα της διαφάνειας. Θα πρέπει να είναι ένα γενικό σήμα που θα προσφέρει πραγματικές 
εγγυήσεις σε όλους τους τομείς δράσης του, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τόσο 
των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου και ένα σύστημα 
εγγύησης επιστροφής χρημάτων για τους καταναλωτές, ένα τυποποιημένο εναλλακτικό 
σύστημα επίλυσης διαφορών στην ΕΕ με πολύγλωσσο επιγραμμικό σύστημα επίλυσης, 
παρέχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των πωλητών και της διατύπωσης παρατηρήσεων 
από τους πελάτες, και επίσης θέτοντας το ζήτημα της ευθύνης των επιχειρήσεων για τις 
δηλώσεις τους. Η θεσμική σύνθεση της αρχής που θα χορηγεί το σήμα εμπιστοσύνης είναι 
δύσκολο ζήτημα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή στην 
ενιαία αγορά. Απαιτείται περαιτέρω συζήτηση.

Πρόταση:

 Δημιουργία μιας πλατφόρμας φορέων χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενων μερών και 
εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αναλυθεί η εφαρμογή ενός συστήματος 
ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης.

 Ένας κώδικας δεοντολογίας για την έκδοση σήματος εμπιστοσύνης για το 
επιγραμμικό εμπόριο πρέπει να είναι ο χρυσός κανόνας προκειμένου να έχει νόημα 
και προβολή. Αυτό συνεπάγεται επίσης δημοσιονομικές επενδύσεις προκειμένου να 
καταστεί πραγματικά αποτελεσματικός.

Περαιτέρω ενέργειες 

 Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση του τι χρειάζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο 
σημερινός κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς στα 27 κράτη μέλη, καθώς και οι 
διαφορές στον συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αυξηθεί η 
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εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η θέσπιση 
ενός ειδικού καθεστώτος για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην εσωτερική αγορά, παρόμοιου 
με το 28ο καθεστώς που συζητιέται επί του παρόντος στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την 
υπέρβαση των σημερινών εμποδίων.

 Παράλληλα με την πράξη για την ενιαία αγορά θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ενιαία πράξη 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Η ομάδα εργασίας σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί το έργο που ήδη έχει 
πραγματοποιηθεί σε αυτές τις 4 συνεδριάσεις, ως στρατηγικά επιλεγμένη εισαγωγική 
προσέγγιση για το ηλεκτρονικό εμπόριο.


