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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ
(2013/2043(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), το οποίο δεσμεύει την Ένωση να εργαστεί για «την κοινωνική οικονομία της 
αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος»,

– 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 26 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών»,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως 
και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ σχετικά με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού που είναι εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την προώθηση των συμφερόντων των 
καταναλωτών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 97/67/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ και την οδηγία 2008/6/EΚ, σχετικά με 
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τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

– 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,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ,

– 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 Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην ΕΕ» (COM(2012)0698),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 
2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση 
προόδου 2013» (SWD(2013)0153),

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Το 
ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη – ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής 
ανάπτυξης» COM(2012)0784),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, με τίτλο 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 
2012, με τίτλο «Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών – Συμβολή στη 
λειτουργία των αγορών προς όφελος των καταναλωτών – Όγδοη έκδοση» 
(SWD(2012)0432),

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο 
«Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας “Small Business Act” για την Ευρώπη» 
(COM(2011)0078),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο 
«Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 – Επιστροφή του επιχειρηματικού 
πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2011, με τίτλο 
«Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος – μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ 
να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης» (COM(2011)0702),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0750),

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2010, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία 
αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας –
50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη II» (COM(2012)0573),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα 
δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» 
(COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, με τίτλο 
«Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» (COM (2011)0144),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Το 
θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: Τόνωση της αποδοτικότητας, της 
ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη» 
(COM(2007)0606),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2012, για την «Ενιαία 
ψηφιακή αγορά και τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς»,
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την ολοκλήρωση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου3,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την ενιαία αγορά για 
τους Ευρωπαίους4, με μια Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη5 και με τη 
διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για 
την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-
0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας δίαυλος με τεράστιες 
δυνατότητες για δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής του 
Ιανουαρίου 2012 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες αναγνωρίζει 
την παράδοση των αγορών που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο ως μία από τις πέντε 
προτεραιότητες για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου έως το 2015, ενώ η 
σημασία της έχει τονιστεί επανειλημμένως από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ σημείωσε 
ανάπτυξη που ξεπέρασε το 20% το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, προβλέπεται ότι θα τετραπλασιαστεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αγορά παράδοσης δεμάτων υφίσταται ριζικούς μετασχηματισμούς, με την 
εισαγωγή νέων παρόχων στην αγορά και την εμφάνιση νέων υπηρεσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες παράδοσης 
δεμάτων αποτελούν πυλώνα καίριας σημασίας για μια ουσιαστική και αποτελεσματική 
ενιαία ψηφιακή αγορά, με σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τη διευκόλυνση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πωλητών και 
αγοραστών· 

                                               
1Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0145.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0146.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0144.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 57% των εμπόρων λιανικής πώλησης θεωρούν πως η 
διασυνοριακή παράδοση αποτελεί εμπόδιο, ενώ ο ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει 
ότι τους προβληματίζει η παράδοση κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα προβλήματα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των 
προϊόντων) και το υψηλό κόστος παράδοσης αποτελούν τα δύο σημαντικότερα 
προβλήματα των καταναλωτών σε σχέση με τις αγορές μέσω Διαδικτύου, οδηγώντας σε 
χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να υπερκεραστεί η παρούσα κατάσταση, είναι 
ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην παράδοση 
προϊόντων, η εμπιστοσύνη στην αγορά και η γνώση των δικαιωμάτων τους, 
διασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
συνθήκες παράδοσης·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ολόκληρη 
την Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα 
και έλλειψη διαφάνειας όταν πρόκειται για διασυνοριακή παράδοση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι τιμές της διασυνοριακής παράδοσης είναι τρεις με πέντε φορές υψηλότερες σε 
σχέση με τις εγχώριες τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελεσματικά, απλά και 
προσιτά συστήματα παράδοσης αποτελούν κινητήριο μοχλό της βιωσιμότητας των 
επιχειρηματικών μοντέλων των ΜΜΕ και της ικανότητάς τους να παρέχουν προϊόντα 
στους καταναλωτές·

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παράδοσης στην Ευρώπη: ένας πυλώνας για την ενιαία 
ψηφιακή αγορά

1. επισημαίνει ότι οι προσβάσιμες, προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης 
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στην ηλεκτρονική αγορά αγαθών και πρέπει να 
προωθούνται με τη διασφάλιση του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 
αγορές, ιδίως διασυνοριακές, λόγω αβεβαιότητας σε σχέση με την τελική παράδοση, το 
κόστος παράδοσης ή την αξιοπιστία· 

2. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή προκειμένου να 
εντοπίζονται πιθανές ελλείψεις στην ευρωπαϊκή αγορά παράδοσης και καλεί την 
Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο που θα 
επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά· τονίζει ότι κάθε προτεινόμενη 
δράση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα της διαδικασίας παράδοσης και να 
επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος· 

Τα συμφέροντα των καταναλωτών στο επίκεντρο της διαδικασίας παράδοσης

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
διαδικασία παράδοσης· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη ενημέρωση 
για τις διαθέσιμες επιλογές, τις τιμές και τις συνθήκες παράδοσης είναι υψίστης σημασίας 
για τους καταναλωτές, ιδίως σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες αποστέλλονται οι 
παραγγελίες των καταναλωτών και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε 
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περίπτωση καθυστέρησης, φθοράς ή απώλειας των προϊόντων· 

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν μέτρα για τη διασφάλιση της επιλογής των 
καταναλωτών κατά τη στιγμή της αγοράς· επισημαίνει το σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις 
προσδοκίες των καταναλωτών και στη διαθεσιμότητα εξυπηρετικών, καινοτόμων 
υπηρεσιών, όπως σημεία παραλαβής σε κατάστημα ή θυρίδες δεμάτων, λύσεις 
παρακολούθησης και εντοπισμού της παραγγελίας ή πολιτικές εύκολης επιστροφής 
προϊόντων·

5. τονίζει ότι η αξιοπιστία των υπηρεσιών παράδοσης είναι ζωτικής σημασίας και ότι είναι 
απαραίτητη η παροχή αποτελεσματικών συστημάτων τα οποία θα διασφαλίζουν ότι τα 
δέματα φθάνουν αποτελεσματικά στον ζητούμενο προορισμό εντός εύλογης προθεσμίας· 

6. επισημαίνει ότι το υψηλό κόστος της διασυνοριακής παράδοσης είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των καταναλωτών· τονίζει ότι, προκειμένου να αυξηθούν 
οι πωλήσεις και οι αγορές μεγάλων αποστάσεων, είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης 
περισσότερο οικονομικά προσιτών επιλογών για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ· 

Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ

7. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, ειδικότερα της απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι οι υπηρεσίες 
παράδοσης έχουν εξέχουσα σημασία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και ότι μια ολοκληρωμένη 
ανταγωνιστική αγορά παράδοσης που θα διασφαλίζει διαφορετικές επιλογές παράδοσης 
σε οικονομικά προσιτές τιμές αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νέες αγορές και 
την προσέγγιση περισσότερων καταναλωτών εντός της ΕΕ· 

8. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των καταναλωτών παρέχοντας απλούστερες, γρηγορότερες, περισσότερο 
προσιτές οικονομικά, διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες αποστολής στο πλαίσιο 
του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου· τονίζει ότι οι λύσεις παράδοσης που δεν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών επηρεάζουν άμεσα το εμπορικό 
σήμα, την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης· 

9. εκφράζει ανησυχία για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας της έλλειψης 
μιας πραγματικά ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στις υπηρεσίες παράδοσης· 
τονίζει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται, επί του παρόντος, αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος, 
μεγάλη πολυπλοκότητα και έλλειψη διαφάνειας·

Προς καινοτόμες και διαλειτουργικές λύσεις για μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά 
παράδοσης 

10. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας, ώστε να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα και να επιταχύνει την ανάπτυξη 
εξορθολογισμένων διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της 
διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης και την παροχή οικονομικά 
προσιτών, ευέλικτων τιμών αποστολής τόσο στους καταναλωτές όσο και στις 
επιχειρήσεις· 
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11. πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η συνεργασία στους κόλπους 
της βιομηχανίας όσον αφορά τα διαλειτουργικά διασυνοριακά συστήματα 
παρακολούθησης και εντοπισμού της παραγγελίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και χρήσης 
ανοιχτών διεπαφών προγραμμάτων εφαρμογών, ώστε να καταστεί εφικτή η δημιουργία 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρακολούθησης· 

12. υπογραμμίζει ότι οι λύσεις ευκολότερης συλλογής και επιστροφής μπορούν να μειώσουν 
σημαντικά τις τιμές και να αυξήσουν την ικανοποίηση των καταναλωτών, ιδίως σε 
διασυνοριακό επίπεδο· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία προκειμένου να βελτιωθεί 
η διαλειτουργικότητα των κέντρων κλήσης που ασχολούνται με τα παράπονα των 
καταναλωτών·

13. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις υπηρεσιών παράδοσης ώστε να 
δημιουργήσουν πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για την άμεση 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στην αγορά παράδοσης της ΕΕ ως προς την 
καινοτομία, την ευελιξία, τη διαχείριση των αποθεμάτων, τη μεταφορά και την επιστροφή 
των δεμάτων, τηρώντας παράλληλα το ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού· 

14. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση της θέσπισης ευρωπαϊκών 
προτύπων για την διευθυνσιοδότηση και τη σήμανση, καθώς επίσης και προτύπων 
«γραμματοκιβωτίου» φιλικών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Παρακολούθηση της ανάπτυξης της αγοράς και βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας

15. αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα της αγοράς παράδοσης δεμάτων, με την ταχεία 
εμφάνιση νέων υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών παράδοσης· επισημαίνει ότι οι 
καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλεκτρονικών εμπόρων 
λιανικής και των πελατών είναι πιθανόν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα 
διαφοροποίησης για τον ανταγωνισμό· πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η προσεκτική 
παρακολούθηση της ανάπτυξης της αγοράς, προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς της 
πιθανής αποτυχίας της αγοράς, όπου ενδεχομένως να καταστεί απαραίτητη στο μέλλον η 
ανάληψη περαιτέρω δράσης· 

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά, εφαρμογή 
και επιβολή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, με ιδιαίτερη προσοχή στην οδηγία για 
τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στο ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού και στην οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών· 

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σημασία της παράδοσης για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη

Έχει αναγνωριστεί ευρέως η οικονομική σημασία της οικονομίας του Διαδικτύου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2012, η ενωσιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 
επιχείρησης και καταναλωτή αυξήθηκε κατά περίπου 20% και ανήλθε σε περίπου 250 
δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ του 2013 και του 2016, αναμένεται ετήσια αύξηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου μεγαλύτερη του 10% για ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Παρ’ 
όλα αυτά, οι αγορές του ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές εντός της 
ΕΕ: ενώ, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2012 περισσότεροι από το 80% των 
χρηστών του Διαδικτύου έκαναν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, στη Ρουμανία, το αντίστοιχο 
ποσοστό ανήλθε σε μόλις 11%. Την ίδια στιγμή, παρόλο που το διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο αναπτύσσεται σταθερά, εξακολουθεί να υστερεί έναντι των εγχώριων πωλήσεων σε 
ολόκληρη σχεδόν την ΕΕ. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αύξηση 
του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, ενώ το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται 
να τετραπλασιαστεί. 

Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν οι υπηρεσίες παράδοσης 
καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών που ψωνίζουν ηλεκτρονικά και των ηλεκτρονικών 
εμπόρων λιανικής, ώστε οι υπηρεσίες παράδοσης να μην μετατραπούν σε ανασχετικό 
παράγοντα. Οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παράδοσης υψηλής ποιότητας 
σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση του 
πλήρους δυναμικού του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες 
παράδοσης αποτελούν βασικό παράγοντα που αναστέλλει τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς 
σχεδόν το ήμισυ των καταναλωτών δηλώνουν τις ανησυχίες τους για πιθανή αδυναμία 
παράδοσης, ελαττωματικά προϊόντα ή για αβεβαιότητα σχετικά με τις πολιτικές επιστροφής 
ως λόγους αποχής από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την 
παράδοση (π.χ. απροσδόκητα υψηλό κόστος ή χρονοβόρες προθεσμίες παράδοσης) 
ευθύνονται για περίπου το 70% των ηλεκτρονικών καταναλωτικών συναλλαγών που δεν 
ολοκληρώνονται. Αντιστοίχως, οι ΜΜΕ εκφράζουν δυσαρέσκεια για την έλλειψη 
διαφάνειας, την ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης και το υψηλό κόστος της διασυνοριακής 
παράδοσης, θεωρώντας τα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η αγορά παράδοσης δεμάτων στην Ευρώπη υφίσταται ραγδαίες 
αλλαγές, με την ανάδυση νέων υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων συντελεστών στην αγορά. 
Ωστόσο, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια που 
απειλούν να επιβραδύνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβούν 
σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, καταργώντας όλα τα σημαντικά εμπόδια για την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς για την παράδοση δεμάτων, η οποία θα πρέπει να 
θεωρείται ως θεμελιώδης πυλώνας για την οικοδόμηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Τα συμφέροντα των καταναλωτών στο επίκεντρο της διαδικασίας παράδοσης

Είναι καιρός να τεθούν οι καταναλωτές στο επίκεντρο της διαδικασίας παράδοσης και να 
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υπερκεραστεί το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτό που ισχύει 
στην πραγματικότητα. Είναι καιρός να γίνουν κινήσεις προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης διαφάνειας, της καλύτερης ποιότητας, των πιο προσιτών τιμών και της 
αυξημένης διαθεσιμότητας.

Οι καταναλωτές περιμένουν μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για τις 
διαθέσιμες επιλογές παράδοσης και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας παράδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των παραγγελιών και των ενδεδειγμένων κινήσεων σε 
περίπτωση καθυστέρησης, φθοράς ή απώλειας των δεμάτων. Επίσης, απαιτείται μεγαλύτερη 
διαφάνεια και συγκρισιμότητα όσον αφορά την τιμολόγηση και τις διάφορες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά. Δεύτερον, οι καταναλωτές αναμένουν να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν, κατά την αγορά, ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές αποστολής 
(στις οποίες, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης του 
δέματος). Πολύ συχνά, οι καταναλωτές δεν έχουν δυνατότητα επιλογής, γεγονός που 
προκαλεί αυξανόμενη απογοήτευση. 

Οι καταναλωτές προσδοκούν πιο ποιοτικές υπηρεσίες ως προς την αξιοπιστία, την ταχύτητα 
και την εξυπηρετικότητα. Τα δέματα πρέπει να φθάνουν αποτελεσματικά στον ζητούμενο 
προορισμό εντός εύλογης προθεσμίας, προκειμένου να καταστούν οι αγορές μέσω 
Διαδικτύου πιο ελκυστικές και ασφαλείς για τους καταναλωτές. Υπάρχουν καινοτόμες, 
εξυπηρετικές λύσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι πολιτικές εύκολης επιστροφής, 
τα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού της παραγγελίας ή η διαθεσιμότητα σημείων 
παραλαβής σε κατάστημα/θυρίδων δεμάτων, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή δεμάτων από 
τις επιχειρήσεις υπηρεσιών παράδοσης. Η διασφάλιση της ευρείας αξιοποίησης των εν λόγω 
λύσεων, όχι μόνο θα καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά θα αποτελέσει επίσης 
βασικό βήμα για τη μείωση του κόστους και των τιμών.

Το υψηλό κόστος παράδοσης, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, εξακολουθεί να είναι ένας από 
τους κύριους λόγους της δυσαρέσκειας των καταναλωτών όσον αφορά τις αγορές μέσω 
Διαδικτύου και θεωρείται βασικό εμπόδιο για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Τέλος, τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών παράδοσης ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και 
ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες του ίδιου κράτους μέλους, εις βάρος των καταναλωτών 
που ζουν σε λιγότερο προσβάσιμες, απομακρυσμένες περιοχές. Η εν λόγω ανισορροπία 
μπορεί να υπονομεύσει τις δυνητικά θετικές κοινωνικές συνέπειες του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, παρέχοντας πρόσβαση σε μια ευρεία επιλογή αγαθών και υπηρεσιών για άτομα 
που, διαφορετικά, δεν θα επωφελούνταν στον ίδιο βαθμό από την ενιαία αγορά.

Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της ΕΕ. 
Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να απελευθερώσει το δυναμικό ανάπτυξης που έχει να προσφέρει η 
ενιαία ψηφιακή αγορά, είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο 
προϋποθέσεων, ώστε να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να επεκταθούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι ΜΜΕ βασίζονται στην ικανότητα του τομέα της 
εφοδιαστικής να προσφέρει λύσεις χαμηλού κόστους με εξυπηρετικό τρόπο, ώστε να 
ικανοποιούνται οι προσδοκίες των καταναλωτών. Η ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης έχει 
άμεσο αντίκτυπο στη φήμη και την επιτυχία μιας επιχείρησης στον κόσμο του Διαδικτύου. 
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Συγκεκριμένα, οι ΜΜΕ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, επειδή δεν διαθέτουν ούτε τη 
διαπραγματευτική δύναμη να εξασφαλίσουν σημαντικές εκπτώσεις από τις επιχειρήσεις 
υπηρεσιών παράδοσης ούτε τη δυνατότητα να επενδύσουν σε δικά τους δίκτυα εφοδιαστικής.

Επιπλέον, η ικανότητα των ΜΜΕ να παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης προσανατολισμένες 
στον πελάτη εξαρτάται από το πού είναι εγκατεστημένες και πού πωλούν τα προϊόντα τους. 
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών υπηρεσιών, 
καθώς πολλές υπηρεσίες πρόσθετης αξίας, όπως παρακολούθηση και εντοπισμός της 
παραγγελίας, σημεία παραλαβής σε κατάστημα και θυρίδες δεμάτων, ηλεκτρονικές 
κοινοποιήσεις ή ασφάλεια παράδοσης παρέχονται μόνο για την εγχώρια αγορά (και μερικές 
φορές ούτε καν για το σύνολο της χώρας). Οι τιμές των διασυνοριακών παραδόσεων συχνά 
είναι τρεις έως πέντε φορές υψηλότερες από τις τιμές των εγχώριων παραδόσεων, οι πελάτες 
δε που είναι σε θέση να αγοράζουν χονδρικά απολαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ οι 
μικροί έμποροι λιανικής επιβαρύνονται συνήθως με πολύ υψηλότερες τιμές παράδοσης, 
γεγονός που τους αποτρέπει από το να συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ο εισηγητής τονίζει τη σημασία να δοθεί στις ΜΜΕ που συμμετέχουν στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά η δυνατότητα να ανταγωνίζονται με τους μεγάλους συντελεστές του ηλεκτρονικού 
εμπορίου υπό συγκρίσιμες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του υψηλότερου κόστους για τις διασυνοριακές αποστολές, η 
μεγάλη πολυπλοκότητα της διαδικασίας που οφείλεται, για παράδειγμα, στην έλλειψη 
τυποποιημένων διαδικασιών για τη σήμανση, τους ταχυδρομικούς κώδικες, τους γραμμωτούς 
κώδικες ή την αναγραφή της διεύθυνσης και η έλλειψη διαφάνειας που παρατηρείται σήμερα 
στην αγορά παράδοσης, όπου οι μικροί συντελεστές της αγοράς δυσκολεύονται όλο και 
περισσότερο να αντιληφθούν τις διαφορετικές διαθέσιμες λύσεις στον τομέα της 
εφοδιαστικής. 

Προς καινοτόμες, διαλειτουργικές λύσεις για μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά 
παράδοσης

Ο εισηγητής κρίνει ότι, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τόσο των καταναλωτών 
όσο και των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη διαλειτουργικών και 
οικονομικά αποδοτικών λύσεων. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και παράδοσης 
πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη των υφιστάμενων καινοτόμων 
λύσεων και τη δημιουργία νέων. Χωρίς να θίγονται οι αρχές της πολιτικής ανταγωνισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία του τομέα για την υποβολή ενός καταλόγου 
μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
αγοράς παράδοσης που θα βασίζεται σε πιο εξορθολογισμένες, αποτελεσματικές διαδικασίες, 
οι οποίες θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και την αύξηση της ποιότητας. Αυτός ο 
κατάλογος μέτρων πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω πτυχές:

• παρακολούθηση και εντοπισμός της παραγγελίας: διευκόλυνση της συνεργασίας του 
τομέα σε διασυνοριακά συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού της παραγγελίας

• λύσεις για εύκολη συλλογή και επιστροφή, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο

• σήμανση 

• διαλειτουργικότητα των κέντρων κλήσεων για τα παράπονα των καταναλωτών
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• πλατφόρμα ενημέρωσης για διαθέσιμες υπηρεσίες παράδοσης ώστε να αυξηθεί η 
διαφάνεια για τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές

Επιπλέον, ο εισηγητής συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει την προστιθέμενη 
αξία της θέσπισης ευρωπαϊκών προτύπων για τη διευθυνσιοδότηση και τη σήμανση, καθώς 
επίσης και κοινών προτύπων «γραμματοκιβωτίου» φιλικών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα και το κόστος της διαδικασίας παράδοσης. Μια ακόμα 
πρόταση για συνέχιση της δράσης που υποβλήθηκε στο σχέδιο έκθεσης είναι η ενίσχυση των 
υφιστάμενων δικτυακών τόπων σύγκρισης τιμών και η ένταξη των «απαιτήσεων παράδοσης» 
(όπως οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τις επιδόσεις της παράδοσης και την παροχή 
διάφανων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών) στα υφιστάμενα προγράμματα 
ευρωπαϊκού σήματος αξιοπιστίας, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός. 

Παρακολούθηση της ανάπτυξης της αγοράς και βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας

Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αγορά παράδοσης δεμάτων υφίσταται 
ριζικές μεταβολές, με την είσοδο νέων παρόχων υπηρεσιών στην αγορά, την εμφάνιση νέων 
τύπων υπηρεσιών και την αύξηση του συνολικού ανταγωνισμού. Οι καινοτόμες λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής και των πελατών είναι 
πιθανόν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα διαφοροποίησης για τον ανταγωνισμό. Σε αυτό 
το δυναμικό περιβάλλον, κάθε νομοθετική παρέμβαση πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
ιδιαίτερη προσοχή. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής κρίνει ότι, εκτός από τη στήριξη της 
ανάπτυξης λύσεων καθοδηγούμενων από τη βιομηχανία, σε αυτό το στάδιο πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε δύο πρόσθετα μέτρα: (1) στην ενίσχυση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
και (2) στη βελτίωση της παρακολούθησης της αγοράς ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις 
ελλείψεων, όπου ενδεχομένως να καταστεί απαραίτητη η ανάληψη περαιτέρω δράσης. 

Είναι σαφές ότι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες και ότι η παρακολούθηση της αγοράς 
πρέπει να υπερβεί την εστίαση στην εγχώρια αγορά, αποκτώντας επίσης μια διασυνοριακή 
διάσταση, και πρέπει να εξετάζει, όχι μόνο τους παραδοσιακούς ταχυδρομικούς φορείς, αλλά 
και τους νέους παρόχους υπηρεσιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία εντοπισμού τυχόν διαρθρωτικών 
εμποδίων εισόδου στην αγορά ή περιπτώσεων κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης στην 
αγορά, είτε μέσω στρατηγικών για τις τιμές είτε μέσω άλλων τρόπων αποκλεισμού της 
αγοράς από ανταγωνιστές, και τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις. 

Τέλος, η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Αυτό ισχύει κυρίως για την οδηγία για 
τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, το ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού και την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. 


