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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά 
(COM(2012)0238),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Ο πίνακας 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης επικρατούν 
οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές – Έβδομη έκδοση του Πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SWD(2012)0165),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση 
της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 
με τίτλο «Έκθεση για την Καταναλωτική Πολιτική (Ιούλιος 2010 - Δεκέμβριος 2011)» 
(SWD(2012)0132), που συνοδεύει την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για 
τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» 
(COM(2012)0225), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2012 με τίτλο «Διαδίκτυο 
καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2012 με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012) 0179),

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 
(COM(2012)0011),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Ένα 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
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συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά 
ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα στρατηγική 
για την πολιτική των καταναλωτών1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 
(COM(2011)0707) και τα συνοδευτικά του έγγραφα (SEC(2011)1320 και 
SEC(2011)1321),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20203,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Κάνοντας 
τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές – Έκτη έκδοση του Πίνακα 
Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές» (SEC(2011)1271),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική 
και πιο δίκαιη λιανική αγορά4,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 
2011 με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην ΕΕ» (SEC(2011)0469),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2011 με τίτλο 
«Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά - Πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων 
για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SEC(2011)0299),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τον αντίκτυπο της 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
2 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
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διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Google (συνεκδικαθείσες υποθέσεις 
C-236/08 έως C-238/08, απόφαση της 23ης Mαρτίου 2010) και BergSpechte (υπόθεση C-
278/08, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010) που καθόρισε την έννοια του «χρήστη του 
διαδικτύου ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός» ως τον 
συνήθη καταναλωτή του διαδικτύου,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»  (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση με τίτλο «Στάση των καταναλωτών απέναντι στο 
διασυνοριακό εμπόριο και προστασία των καταναλωτών», την οποία δημοσίευσε η 
Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 (Φλας Ευρωβαρόμετρο αριθ. 282),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη «Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του «μυστικού πελάτη» για την 
αξιολόγηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ», που 
διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΔ SANCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την 
YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 
2009 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
στον Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές (SEC(2009)1251),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0484.
2 ΕΕ C 50E, της 21.02.2012, σ.1.
3 ΕΕ L 189, της 22.07.2010, σ.1.
4 ΕΕ L 95 της 15.04.2010, σ. 1.
5 ΕΕ C 349E, της 22.12.2010, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση 
και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών 
(COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής 
(SEC(2009)0949), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την 
επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή 
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία 
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 
2009 με τίτλο «Έκθεση για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ» 
(SEC(2009)0283),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το διεθνές εμπόριο 
και το διαδίκτυο,1

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά, την 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 
2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του 
μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών»)5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την παραπλανητική και τη συγκριτική 

                                               
1 ΕΕ C 67E, της 18.03.2010, σ. 112.
2 ΕΕ C 46 Ε, της 24.02.2010, σ. 26.
3 ΕΕ C 295 Ε, της 04.12.2009, σ. 43.
4 ΕΕ C 146E, της 12.06.2008, σ. 370.
5 ΕΕ L 364 της 09.12.2004, σ. 1.
6ΕΕ L 373, της 21.12.2004, σ. 37.
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διαφήμιση1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ2 της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση (κωδικοποίηση), 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς 
τα εμπρός4 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου των 
κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (COM(2006)0334),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών7,

– έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 342 για την ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 2005 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το 
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις διεθνείς συμβάσεις, τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές (2001) και τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο (1996)8, 

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση εφαρμογής της 21ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (COM(2003)0702),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των 

                                               
1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
2 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
3 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
4 ΕΕ C 292 Ε, της 01.12.2006, σ. 109.
5 ΕΕ C 305E, της 14.12.2006, σ. 247.
6 ΕΕ L 149 της 11.06.2005, σ. 22.
7 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
8 http://www.un.or.at/unictral
9 ΕΕ L 271 της 09.10.2002, σ. 16.
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οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών1,

– 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 αγορά2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών3,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ενσωματώθηκε στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής), το άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού), το 
άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες) και το άρθρο 38 (προστασία των καταναλωτών) αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του 
καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων 
πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής σχετικά με 
υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

                                               
1 ΕΕ L 201 της 31.07.2002, σ. 37.
2 ΕΕ L 178 της 17.07.2000, σ. 1.
3 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί βασικό 
παράγοντα ώστε να καταστεί η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της 
γνώσης παγκοσμίως·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
αποτελούν ζωτικό στοιχείο του διαδικτύου και έχουν καίρια σημασία για τους στόχους 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την εσωτερική αγορά, με οφέλη τόσο για τους πολίτες 
όσο και για τις επιχειρήσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, 
οι οποίες παρέχουν ποσοστό 85% της απασχόλησης, και ότι οι ΜΜΕ αποτελούν συνεπώς 
την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχοντας την κύρια ευθύνη για τη 
δημιουργία πλούτου και ανάπτυξης, καθώς και καινοτομίας και Ε&Α·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει τη διαδικτυακή τους οικονομία 
έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι άλλες, και ότι στην τρέχουσα 
οικονομική κρίση, με τη δημιουργία απασχόλησης να εξαρτάται στην πράξη από τις 
ΜΜΕ, έχει ουσιαστική σημασία να αρθούν τα εμπόδια στο διαδικτυακό εμπόριο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα υλοποιήσει 
τους στόχους του προγράμματος της Λισαβόνας, δηλαδή την ενίσχυση της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και του ανταγωνισμού, προς όφελος των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών 
της ΕΕ·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 75 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες στην 
Ευρώπη, και ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν επίσης πλήρη πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές και ευρύτερη επιλογή, αλλά ότι ποσοστό 60% των 
ιστοτόπων είναι επί του παρόντος ακατάλληλοι για καταναλωτές που πραγματοποιούν 
διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου, και ότι η εμπιστοσύνη καταναλωτών και 
επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον παραμένει χαμηλή· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ψηφιακής αγοράς της ΕΕ θέτει σε 
κίνδυνο τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς καταναλωτές 
και επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μεγάλη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιτίας της ύπαρξης υπερβολικά πολλών νομικών διατάξεων που 
θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις, μια κατάσταση που δεν επιτρέπει σε 
επιχειρηματικούς φορείς, αρχές ή καταναλωτές να επωφελούνται από σαφείς και 
εφαρμόσιμους κανόνες· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να αντιμετωπισθεί ο νομικός 
κατακερματισμός που υπάρχει σήμερα σε αρκετούς τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
ολοκληρωμένη και πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά·
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς με τη χρησιμοποίηση 
τεχνολογιών, προτύπων, σήμανσης, προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και φιλικών προς το περιβάλλον·

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση

1. τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να ληφθούν μέτρα 
για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε σχέση 
με την επίτευξη αυτού του σκοπού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να υλοποιήσει το 
σχέδιό της για την έναρξη λειτουργίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

2. επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2012, και στοχεύει 
στην ανάπτυξη συνεκτικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω της οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και της επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών 
υπηρεσιών στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), από 
επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C), μεταξύ καταναλωτών (C2C) και μεταξύ 
κυβερνήσεων (G2G)·

3. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, να εκπονήσει και να δώσει αποτελεσματική συνέχεια 
στο σχέδιο δράσης της για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε διαδικτυακά 
προϊόντα και περιεχόμενο, και, για τον σκοπό αυτόν, να παράσχει χάρτη πορείας για την 
υλοποίηση ενός εγκάρσιου σχεδίου που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς και την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά την προσαρμογή της 
ευρωπαϊκής οικονομίας στις προκλήσεις της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας·

4. τονίζει ότι ο κατακερματισμός και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου συνιστούν πρωταρχικά 
ζητήματα προς εξέταση στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η ασυνεπής εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη·

5. τονίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι δεν απαιτείται αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας· 
επικροτεί, ωστόσο, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη βελτίωση της εφαρμογής της 
και την παροχή διευκρινίσεων, π.χ. σε σχέση με τις διαδικασίες κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι, ως εκ 
τούτου, έχει ζωτική σημασία να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την ένταξή τους στην ενιαία 
ψηφιακή αγορά· επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας 
και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης της ΤΠΕ 
θα βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να βγουν από την ισχύουσα κρίση και θα δημιουργήσει 
ανάπτυξη και απασχόληση·

7. ζητεί, αντίστοιχα, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ένα τέτοιο σχέδιο 
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δράσης, το οποίο θα βασίζεται στην προώθηση της ένταξης των ΜΜΕ στις ψηφιακές 
αλυσίδες αξίας, λαμβάνοντας μέτρα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα 
ενθαρρύνουν την έξυπνη χρήση της ΤΠΕ για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, καθώς 
και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, και να διαθέσουν περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της διαδικτυακής οικονομίας –π.χ. 
μέσω του ευρωπαϊκού υποστηρικτικού δικτύου ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ 
(eBSN)– και να παράσχουν παράλληλα χρηματοδοτική στήριξη προς καινοτόμους ΜΜΕ, 
μεταξύ άλλων ενεργειών·

8. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει στρατηγική για την προώθηση της ψηφιακής 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, εστιάζοντας σε καινοτόμους και δυναμικές ΜΜΕ από 
όλους τους τομείς, ώστε να διασφαλισθεί υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομία και 
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν μέτρα που θα στοχεύουν στην 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς καινοτόμους ΜΜΕ, μέσω των υπαρχόντων 
προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ 
(COSME) και το πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», 
καθώς και ο προτεινόμενος κανονισμός για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Αντιμετώπιση των εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

10. καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ για τις 
υπηρεσίες παράδοσης, κατά τρόπο που θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 
καταναλωτές να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει 
ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει την προσβάσιμη, αξιόπιστη και ταχεία 
παράδοση, τη φιλική υπηρεσία, ένα αποδοτικό και διαφανές σύστημα επιστροφών, καθώς 
και χαμηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες απλοποίησης και 
τυποποίησης των κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση με τις διασυνοριακές 
διαδικτυακές συναλλαγές και μεγαλύτερης εναρμόνισης σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά 
συντελεστές και καθεστώτα, και να περιορίσουν τη γραφειοκρατία με σκοπό τη 
διασφάλιση ενός απλούστερου, ευκολότερου και αποδοτικότερου συστήματος· τονίζει ότι 
τα ψηφιακά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο 
συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε φυσική μορφή· 

12. επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τις πληρωμές με κάρτα, μέσω του 
Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα με σκοπό την επίτευξη ενός πλήρως 
και ουσιαστικά ολοκληρωμένου, ανταγωνιστικού, καινοτόμου, ουδέτερου και ασφαλούς
ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές μέσω 
κινητών τηλεφώνων·

13. επισημαίνει ότι το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν μείζονες 
προβληματισμούς μεταξύ των καταναλωτών και τείνουν να τους αποθαρρύνουν από την 
πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να προσαρμοστεί η υφιστάμενη 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων στις νέες προκλήσεις και καινοτομίες στον 
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τομέα των ισχυουσών και μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων, π.χ. υπολογιστικό νέφος· 

14. επικροτεί, ως εκ τούτου, τον προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο κανονισμό για την 
προστασία των δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη έγκρισης και εφαρμογής νέου 
κανονισμού εν προκειμένω, η μορφή του οποίου, ενώ θα προστατεύει μεν το απόρρητο 
και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία 
στις εταιρείες ώστε να τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης 
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού φόρτου·

15. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και αναμένει με ανυπομονησία 
τις προτάσεις της εν προκειμένω· 

16. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις διακρίσεις σε βάρος πελατών λόγω εθνικότητας και 
κατοικίας, υπενθυμίζοντας το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
(2006/123/ΕΕ), και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά

17. τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό βήμα 
προόδου σε σχέση με την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά σήμερα το βασικό 
μέσο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να παράσχουν περισσότερους 
πόρους σε αποτελεσματικά μέσα, όπως το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι διαδικτυακοί έμποροι 
εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια και τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, διασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών·

19. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα στοιχείο προσβασιμότητας των καταναλωτών σε 
όλες τις πολιτικές για την ενιαία ψηφιακή αγορά, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι 
ομάδες πολιτών έχουν πρόσβαση στην ενιαία ψηφιακή αγορά και μπορούν να 
απολαύσουν στο έπακρο τα οφέλη της·

20. τονίζει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη βελτίωση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών· 

21. αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να καταρτιστεί ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των 
χρηστών που να αποσαφηνίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών στην 
κοινωνία της πληροφορίας· 

22. τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού λογοτύπου εμπιστοσύνης που θα εγγυάται 
ότι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο τηρεί στο έπακρο το δίκαιο της 
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ΕΕ· θα πρέπει να είναι απλό και καλά δομημένο και να είναι πλήρες περιεχομένου που θα 
παρέχει προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενισχύοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις μέσω πληροφόρησης·

23. επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών (ΕΕΔ) και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και υπογραμμίζει τη 
σημασία της αποτελεσματικής έγκρισής τους·

24. επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα 
προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων·

25. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κανόνες που αφορούν την επιλεκτική διανομή 
εφαρμόζονται με δέοντα τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις·

Συγκρότηση της βάσης για μια περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπη

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη πληροφοριακών 
και επικοινωνιακών υποδομών· επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς θα έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική 
υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που έχουν οριστεί 
για το 2020 και υπόσχονται ευρυζωνική πρόσβαση για όλους·

28. επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις που 
δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2012· τονίζει ότι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις θα 
απλοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση των συμβάσεων, θα 
παράσχουν διαφάνεια, θα μειώσουν τις επιβαρύνσεις και το κόστος, θα αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ και θα παράσχουν καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές·

29. επικροτεί τον προτεινόμενο κανονισμό για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση 
και υπογραφή·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σήμερα η Ευρώπη βιώνει μια εποχή μεγάλων προκλήσεων. Η οικονομική κρίση επηρεάζει 
σημαντικά την οικονομία, τα κράτη μέλη, τις κοινωνίες και τις οικογένειές μας. Σήμερα 
διανύουμε μια δύσκολη περίοδο, μια περίοδο κατά την οποία, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, χρειαζόμαστε πολιτικό προβληματισμό και αντιπαράθεση ιδεών. Κάθε κρίση, κάθε 
στάδιο όπως αυτό που βιώνουμε σήμερα, αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να βελτιωθούμε, να 
προβληματιστούμε πάνω στους λόγους που προκάλεσαν τη σημερινή κατάσταση, να 
διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, να εξελιχθούμε και έτσι να προβούμε στις 
απαραίτητες αλλαγές. Μια δύσκολη περίοδος, λοιπόν, προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες να 
πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις, να εφεύρουμε τους εαυτούς και πάλι και έτσι να 
εξελιχθούμε σε κάτι καλύτερο.

Βιώνουμε επίσης μια περίοδο μεγάλων και πρωτόγνωρων κοινωνικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων. Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει ριζικά πολλές πτυχές της ζωής 
μας. Οι νέες μορφές εμπορίου, αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους, αναζήτησης 
πληροφοριών, σύγκρισης προϊόντων και τιμών, αλλά και οι νέοι τρόποι μάθησης, μεταξύ 
πολλών άλλων, συνιστούν συγκλονιστικές αλλαγές που θα ήταν αδιανόητες πριν μερικά 
χρόνια. 

Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει ριζικά και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
ενώ ο αντίκτυπος της οικονομίας του διαδικτύου έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια. 
Υπάρχουν απειράριθμα οφέλη και δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων 
εργασίας, καταναλωτικές ευκαιρίες, ποικιλία προϊόντων, προσιτές τιμές και ευκαιρίες για τις 
εταιρείες. Τα στοιχεία το δείχνουν καθαρά: σε ορισμένες χώρες του G8 το διαδίκτυο 
αντιστοιχεί στο 20% της οικονομικής ανάπτυξης και το 25% των νέων θέσεων εργασίας κατά 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Για κάθε θέση εργασίας που χάνεται στον «πραγματικό κόσμο», ο 
κλάδος του διαδικτύου δημιουργεί 2,6 θέσεις εργασίας. Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται 
πλήρως τις δυνατότητες του διαδικτύου δημιουργούν υπερδιπλάσιες θέσεις εργασίες σε 
σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Αν την υπολογίσουμε ως ανεξάρτητο κλάδο, η 
κατανάλωση και η δαπάνη που συνδέεται με το διαδίκτυο πλέον υπερβαίνουν αυτές των 
κλάδων της γεωργίας ή της ενέργειας. Μάλιστα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Boston Consulting Group με τίτλο The internet 
economy in the G-20 [Η οικονομία του διαδικτύου στις χώρες του G-20], το 2016 οι χρήστες 
του διαδικτύου παγκοσμίως θα αριθμούν 3 δισεκατομμύρια και η οικονομία του διαδικτύου 
θα ανέρχεται στα 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στις οικονομίες του G-20. Αν ήταν μια 
εθνική οικονομία, η οικονομία του διαδικτύου θα ανήκε στις πέντε κορυφαίες του κόσμου, 
κάτω από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία και πάνω από τη Γερμανία. Στις 
χώρες του G-20, ήδη το 2010 η οικονομία του διαδικτύου αντιστοιχούσε στο 4,1% του ΑΕΠ, 
ήτοι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ – ξεπερνώντας τις οικονομίες τη Ιταλίας και της 
Βραζιλίας. Το διαδίκτυο αντιπροσωπεύει έως και το 8% του ΑΕΠ σε ορισμένες οικονομίες 
και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, η ψηφιακή ενιαία αγορά δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα 
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μπορούσε, επειδή δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής 
οικονομίας. Ο σημερινός νομικός κατακερματισμός λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν 
διασυνοριακές εμπορικές δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
διασυνοριακό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίσουν 27 σύνολα διαφορετικών κανόνων σε τομείς 
όπως το ΦΠΑ, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, για να 
αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, γεγονός το οποίο αυξάνει κατά πολύ το κόστος 
υλοποίησης ενός πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού εγχειρήματος, κόστος που ορισμένες 
φορές είναι απαγορευτικό, ιδίως για τις ΜΜΕ. Το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατατάσσονται στην κατηγορία των ΜΜΕ. Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ καθώς δημιουργούν το 85% των θέσεων εργασίας.

Η ψηφιακή οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει κλειδί για την ανάπτυξή τους, βοηθώντας 
τις να βρουν διέξοδο από τη σημερινή κρίση. Ως εκ τούτου, η απομάκρυνση των φραγμών 
αυτών αποτελεί πρόκληση ζωτικής σημασίας προκειμένου να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις 
αυτές νέες ευκαιρίες και να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.

Από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, περιορίζονται οι ευκαιρίες των 
καταναλωτών να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία ψηφιακή αγορά. Δεδομένου ότι, για 
τους παραπάνω λόγους, πολλά διαδικτυακά καταστήματα δεν είναι διατεθειμένα να 
διαθέτουν τα προϊόντα τους σε καταναλωτές όλων των κρατών της ΕΕ, οι διαδικτυακές 
συναλλαγές συχνά δεν ολοκληρώνονται όταν ο καταναλωτής κατοικεί εκτός μιας 
συγκεκριμένης αγοράς. Κατά μέσο όρο το 61% όλων των διασυνοριακών παραγγελιών δεν 
ολοκληρώνονται εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Σύμφωνα με τον τελευταίο Πίνακα Αποτελεσμάτων της Καταναλωτικής Αγοράς και τη σχετική 
του μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων, οι καταναλωτές μπορούν να 
εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές στις 13 από τις 15 κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες έγινε 
δειγματοληψία τιμών. Η μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι οι καταναλωτές έχουν τουλάχιστον 
διπλάσιες επιλογές όταν κάνουν αγορές στο διαδίκτυο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. 
Αν πραγματοποιούν αγορές σε διαδικτυακά καταστήματα από όλη την ΕΕ, η ποικιλία των 
διαθέσιμων προϊόντων είναι έως και 16 φορές μεγαλύτερη. Χάρη στις διαδικτυακές αγορές οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές κερδίζουν ήδη περί τα €11,7 δισεκατομμύρια ανά έτος μόνο σε 
προϊόντα (το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,12% του ΑΕΠ της ΕΕ). Αν το ηλεκτρονικό 
εμπόριο φτάσει να αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού κλάδου λιανικών πωλήσεων και 
απομακρυνθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, η συνολική 
αύξηση της ευημερίας των καταναλωτών θα ανέλθει στα €204 δισεκατομμύρια περίπου 
(ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ της ΕΕ). 

Αυτό το ποσό είναι τετραπλάσιο σε σχέση με μια κατάσταση όπου θα συνεχιζόταν ο 
κατακερματισμός της αγοράς στη βάση των εθνικών συνόρων. Τα δύο τρίτα της αύξησης της 
καταναλωτικής ευημερίας οφείλεται στην αυξημένη ποικιλία που είναι διαθέσιμη στο 
διαδίκτυο, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της, 
πρέπει δε να αποφασίσουμε αν θα δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό ή ένα εχθρικό περιβάλλον 
για τις επιχειρήσεις μας . Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν πρόκειται να προχωρήσουμε προς 
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μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς ή θα παραμείνουμε προσηλωμένοι σε μια Ευρώπη που 
εμποδίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Φέτος, που εορτάζουμε την 20η επέτειο από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, θα πρέπει να 
αναζωογονήσουμε την οικονομία μας, προχωρώντας στη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Τον προηγούμενο αιώνα, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η επέλευση των 
τεσσάρων ελευθεριών ενεργοποίησε πάμπολλες ευκαιρίες και δυνατότητες. Σήμερα, η 
μετεξέλιξη της ενιαίας αγοράς σε ενιαία ψηφιακή αγορά θα μπορούσε να έχει παρόμοια και 
ακόμη πιο επωφελή αποτελέσματα. Η ψηφιακή επανάσταση προσφέρει στην οικονομία, τις 
εταιρείες και τους πολίτες μας μια ευκαιρία για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας μέσα από την ενιαία ψηφιακή αγορά.

Τα τελευταία χρόνια τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης έχουν αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών 
σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν 
δημοσιεύσει σχετικά διάφορες ανακοινώσεις και εκθέσεις. Η επιτροπή του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) έχει επίσης δημιουργήσει μια ειδική ομάδα εργασίας για 
την ψηφιακή ενιαία αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία εξετάζει προσεκτικά τους 
φραγμούς και προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις δράσης για τη βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά. 
Χρειάζονται πιο συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, περισσότερες βαθιές μεταρρυθμίσεις 
της υφιστάμενης κατάστασης.

Αφήνοντας πίσω της τη βιομηχανική εποχή, η Ευρώπη οδεύει γοργά προς μια οικονομία 
παγκόσμια, όπου κυριαρχούν η δικτυωμένη γνώση και οι υπηρεσίες. Αναπόφευκτα, αυτό 
καθιστά επιβεβλημένες αλλαγές όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στους θεσμούς και τα 
συστήματα που είχαν σχεδιαστεί για μια διαφορετική εποχή. Τονίζοντας την τεράστια 
σπουδαιότητα της ικανότητας των νέων τεχνολογιών να αλλάξουν ριζικά τον κόσμο, καθώς 
και αυτή της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης, η παρούσα 
πρωτοβουλία επιδιώκει να αναθερμάνει το διάλογο και να εστιάσει το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης στα ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά μιας επιτυχημένης οικονομίας γνώσης.

Ο εισηγητής καλωσορίζει τις 5 συστάσεις για δράση με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών και 
πρακτικών στο θεματικό τομέα της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για 
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και 
διαδικτυακών υπηρεσιών», θα επιθυμούσε όμως μια διεξοδική ανάλυση των εξής τεσσάρων 
αλληλένδετων σημείων δράσης:

1. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΕΕ έχει ήδη κάνει πολλά για τη βελτίωση της θέσης των ΜΜΕ, ωστόσο πρέπει να γίνουν 
πολλά ακόμη για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση της πρόσβασης στα 
χρηματοδοτικά μέσα και την αναβάθμιση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές και τις 
διεθνείς αγορές. Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 23 εκατομμύρια μικρές μια μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 99% των εταιρειών της Ευρώπης και παρέχουν το 85% 
των θέσεων εργασίας. Οι εταιρείες αυτές αποτελούν τον κυριότερο μοχλό οικονομικής 
ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα 
ΤΠΕ, όπως αναγνωρίζεται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης –πρόκειται 
για μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»– έχουν δώσει 
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σημαντικότατη ώθηση στην ανάπτυξη, έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα στον τομέα των 
ΜΜΕ, γεγονός που με τη σειρά του έχει βελτιώσει την ευημερία των πολιτών και των 
καταναλωτών. Οι καινοτόμες ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο μέσα από τη 
δημιουργία καινοτομίας και ανάπτυξης, επιτρέποντας σε νέες ριζοσπαστικές τεχνολογίες να 
αναζωογονήσουν την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα τόσο 
για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις ήδη αποτελούν 
τον κυριότερο πόλο ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς ο τομέας των ΤΠΕ αντιπροσωπεύει 
περίπου το 25% της αύξησης του ΑΕΠ.

Οι ΜΜΕ που είναι εντατικοί χρήστες τεχνολογίας αναπτύσσονται με διπλάσιο ρυθμό και 
πραγματοποιούν τις διπλάσιες εξαγωγές σε σχέση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις παρομοίου 
μεγέθους, ενώ δημιουργούν και διπλάσιες θέσεις εργασίας. Απαιτείται ευρύτερη αξιοποίηση 
της τεχνολογίας σε όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Σύμφωνα με το McKinsey Global 
Institute, το 75% της οικονομικής αξίας που παράγεται από το διαδίκτυο προέρχεται από 
παραδοσιακές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δικτυακές τεχνολογίες για τη συμπίεση του 
λειτουργικού κόστους.

2. Η υπέρβαση των φραγμών που απομένουν στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Η ενιαία 
ψηφιακή αγορά μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη πολλών στόχων πολιτικής της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τον εκσυγχρονισμό 
των αγορών εργασίας και της πράσινης οικονομίας της Ευρώπης. Προς το παρόν 
εξακολουθούν να υπάρχουν 27 ενιαίες ψηφιακές αγορές, όχι μία. Οι υφιστάμενοι κανόνες 
πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα για να γίνει η ενιαία ψηφιακή αγορά 
πραγματικότητα. Η κατακερματισμένη φύση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της ΕΕ δεν 
επιτρέπει στις ΜΜΕ να εκμεταλλεύονται πολλά από τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου και 
των ΤΠΕ καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβαρυνθούν με τα ίδια νομικά, φορολογικά 
ή/και διοικητικά έξοδα με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η επίτευξη των στόχων της παρακάτω 
λίστας εργασιών, μεταξύ αυτών και μέτρα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η 
Ευρώπη να αποκομίσει τα μέγιστα από την ενιαία ψηφιακή αγορά σε έναν κλάδο της 
οικονομίας όπου θα κριθούν η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι 
επιδόσεις παραγωγικότητας του μέλλοντος:

 Επιτάχυνση της εξάπλωσης και του ρυθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών συνδέσεων 
υπερυψηλής ταχύτητας· 

 Δημιουργία αξιόπιστων, ασφαλών και αποτελεσματικών συστημάτων ηλεκτρονικών 
πληρωμών· 

 Βελτιστοποίηση και απλοποίηση των πολύπλοκων και αλληλεπικαλυπτόμενων 
συστημάτων ΦΠΑ· 

 Μείωση του κόστους διασυνοριακής αποστολής προϊόντων και αύξηση της σιγουριάς 
παράδοσης· 

 Ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου με εναρμονισμένους κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι νέες τεχνολογίες, όπως η 
νεφοϋπολογιστική (cloud computing)·

 Θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ΔΔΙ·
 Ορθή εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

3. Οικοδομώντας εμπιστοσύνη στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Η εμπιστοσύνη είναι ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
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εμπορίου και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Η λήψη περαιτέρω μέτρων για την τόνωση της 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι απολύτως 
απαραίτητη. Σκοπός, η δημιουργία μιας διαδικτυακής αγοράς στην οποία οι καταναλωτές θα 
έχουν εμπιστοσύνη, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την προστασία των 
δικαιωμάτων των χρηστών. Ορισμένα σημαντικά στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους, 
θα πρέπει δε να λειτουργήσουν ως μήνυμα αφύπνισης για τους ιθύνοντες:

 Η ΕΕ παρουσιάζει πολύ χαμηλή διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, 
καθώς μόλις το 0,9% των συνδέσεων λειτουργούν σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 100 
Megabit το δευτερόλεπτο – υπολείπεται μάλιστα κατά πολύ του στόχου του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για διείσδυση της τάξης του 50% για το διαδίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας 
έως το 2020· 

 Η Ευρώπη δεν παράγει αρκετούς καταρτισμένους επαγγελματίες ΤΠΕ, ενώ η έλλειψη 
ψηφιακών δεξιοτήτων εκτιμάται ότι ίσως να ανέρχεται στους 700.000 επαγγελματίες το 
2015 και αυτό ενώ βιώνουμε μια περίοδο με ιστορικά υψηλά ποσοστά ανεργίας 10,2%, με 
την ανεργία στους νέους να κυμαίνεται στο ανησυχητικό επίπεδο του 22,4%· 

 Σχεδόν ένας στους δύο ευρωπαίους καταναλωτές δεν ενδιαφέρεται για διασυνοριακές 
συναλλαγές λόγω φόβων γύρω από την ασφάλεια της παράδοσης, φόβοι που κατά μέσο 
όρο είναι διπλάσιοι από αυτούς που συνδέονται με αποστολές από το εσωτερικό της 
χώρας· 

 Το 35% των χρηστών του διαδικτύου αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές αγορές λόγω 
ανησυχιών για την ασφάλεια των πληρωμών, νομικών αβεβαιοτήτων κ.λπ.

Η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού σήματος αξιοπιστίας για διαδικτυακές αγορές θα 
μπορούσε να αποτελεί το επόμενο βήμα για οικοδομήσουμε πάνω στα θεμέλια που θα 
δημιουργηθούν από τα παραπάνω μέτρα. Έτσι θα καθιερωθούν αποτελεσματικοί και προσιτοί 
μηχανισμοί ΕΕΔ και ΗΕΔ και θα ενισχυθούν περαιτέρω τα μέσα εκτελέσεως. Η υιοθέτηση 
ενός αποτελεσματικού συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής θα αποτελούσε καίριο βήμα για 
την καλλιέργεια εμπιστοσύνης, όπως και η θέσπιση ενός κώδικα για τα δικαιώματα χρηστών 
διαδικτύου της ΕΕ και η καλύτερη ενημέρωση για τα δικαιώματα των χρηστών στην ΕΕ.

4. Δημιουργώντας τα θεμέλια για μια ανταγωνιστικότερη Ευρώπη. Τυχόν υστέρηση στο 
τομέα των ΤΠΕ και της καινοτομίας θα είχε καταστροφικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες. Για 
το λόγο αυτό προβάλλει επιτακτική η ανάγκη η ενιαία ψηφιακή αγορά να αποτελεί πηγή για 
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διευκολύνει τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στον τομέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης. Μέτρα όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», οι 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ηλεκτρονική 
υπογραφή, μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καταλυτικά ανοίγοντας το δρόμο 
για εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας για επιχειρήσεις. 

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η εφαρμογή και προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων 
της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα βοηθήσει την Ευρώπη να 
σταθεί επάξια έναντι των ανταγωνιστών της στην παγκόσμια αγορά και θα της επιτρέψει να 
ξεπεράσει τη σημερινή χρηματοοικονομική κρίση, να γίνει πιο ισχυρή από ποτέ και έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας του 21ου αιώνα.
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