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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ζητεί από την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά βασική αγορά του 21ου αιώνα 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να αναδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά, να συμβάλει στην οικονομία της γνώσης, να προσφέρει αξία και δυνατότητες 
στους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σ’ αυτήν την εποχή οικονομικής 
στενότητας, και να έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους ευρωπαίους καταναλωτές, όπως μεγαλύτερη ευκολία 
και δύναμη, ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, αυξημένη διαφάνεια και 
ανταγωνισμό, πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών για σύγκριση 
και επιλογή, και σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει σημαντικά οφέλη για 
τις επιχειρήσεις στην ΕΕ –ειδικά τις ΜΜΕ-, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες, 
υψηλής ποιότητας και φιλικές προς τους καταναλωτές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της 
τηλεματικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση τους και να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί διαρθρωτικοί και 
κανονιστικοί φραγμοί στην πλήρη λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως ο εθνικός κατακερματισμός των κανόνων για την 
προστασία των καταναλωτών και για τον ΦΠΑ, για τα τέλη ανακύκλωσης και για τις 
εισφορές, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το Διαδίκτυο είναι η ταχύτερη οδός για το λιανικό εμπόριο, 
το δε το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται σταθερά σε εθνικό επίπεδο, το χάσμα μεταξύ 
εγχώριου και διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ διευρύνεται, ενώ οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι στα μικρότερα κράτη μέλη της ΕΕ, 
αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς, τεχνικούς και οργανωτικούς περιορισμούς στις επιλογές 
τους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση των εμποδίων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο και η τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αποτελούν αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας ελκυστικής, ολοκληρωμένης ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την Ευρώπη, και για την τόνωση των καταναλωτικών αγορών και της 
ευρύτερης οικονομίας,

1. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υπέρβαση των διοικητικών και 
κανονιστικών φραγμών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, με την καθιέρωση 
ενιαίας δέσμης κανόνων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στα 27 κράτη μέλη, 
ώστε να δημιουργηθεί ευνοϊκό ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, να υπάρχει νομική 
βεβαιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, να απλουστευτούν 
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οι διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης, να περιοριστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να ελευθερωθεί το δυναμικό της αγοράς ηλεκτρονικό εμπορίου στην 
ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή των νομοθετικών εργαλείων όπως 
η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και η οδηγία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
(2005/29/ΕΚ) μπορεί να έχουν μείζονα σημασία·

2. επισημαίνει τη σημασία της απλούστευσης των διασυνοριακών κανόνων και της μείωσης 
του κόστους συμμόρφωσης για τους εμπόρους λιανικής και τους επιχειρηματίες, με την 
παροχή πρακτικών λύσεων σε θέματα όπως η δήλωση και η χρέωση του ΦΠΑ, τα τέλη 
των ηλεκτρονικών αποβλήτων και της ανακύκλωσης, οι εισφορές για δικαιώματα 
κοπιράιτ, η προστασία των καταναλωτών και οι ειδικοί τομεακοί κανόνες· για το σκοπό 
αυτό, ζητεί την καθιέρωση μονοαπευθυντικών συστημάτων και την προαγωγή λύσεων 
διασυνοριακής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι 
ηλεκτρονικές προμήθειες·

3. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις 
διασυνοριακές συναλλαγές, που τώρα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με την ενίσχυση της 
τηλεματικής και διασυνοριακής επιβολής των ισχυόντων κανόνων, την αναβάθμιση των 
εξουσιών των αρχών προστασίας των καταναλωτών, την προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, και τη συγκρότηση αποτελεσματικών μηχανισμών σε 
επίπεδο ΕΕ για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς, την εξέταση καταγγελιών, την 
επίλυση διαφορών και τη συλλογική προσφυγή·

4. πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τη 
διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού στο τηλεματικό περιβάλλον, την ανταπόκριση 
στις ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη 
ρύθμιση της συλλογής δεδομένων, τη στόχευση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, την 
καταγραφή χαρακτηριστικών και τη διαφήμιση, καθώς επίσης με την ανάπτυξη 
συνείδησης μεταξύ των καταναλωτών με εκστρατείες διαπαιδαγώγησης και  
πληροφόρησης·

5. επισημαίνει τη σημασία της απλούστευσης και της αύξησης της διαφάνειας της αλυσίδας 
εφοδιασμού και των όρων και προϋποθέσεων του διασυνοριακού τηλεματικού εμπορίου, 
με τη θέσπιση κανόνων σε σχέση με την παροχή παραπλανητικών ή ελλιπών 
πληροφοριών για τα δικαιώματα των καταναλωτών, το συνολικό κόστος και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των εμπόρων, με την προαγωγή βέλτιστων και θεμιτών πρακτικών, με 
συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τα ηλεκτρονικά καταστήματα· 

6. πιστεύει ότι η ανάπτυξη κωδίκων αυτορρύθμισης από τις ενώσεις εμπόρων, 
επαγγελματιών και καταναλωτών, και η κατάρτιση ευρωπαϊκού χάρτη για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την 
αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων των συμμετεχόντων στην 
κοινωνία της πληροφορίας·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της προβολής λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, σημάτων 
εμπιστοσύνης και σημάτων ποιότητας, που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τους ευυπόληπτους τηλεματικούς εμπόρους και θα υποστηρίξουν τις 
επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέρα από την 
εγχώρια αγορά τους·
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8. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της εμπιστοσύνης στα διασυνοριακά συστήματα 
πληρωμών μέσω διαδικτύου (π.χ. με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και ηλεκτρονικά 
μετρητά) με την προώθηση φάσματος μεθόδων πληρωμής, τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας και των κοινών προτύπων, την υπέρβαση των τεχνικών εμποδίων, 
την υποστήριξη των ασφαλέστερων τεχνολογιών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την 
εναρμόνιση της νομοθεσίας για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, την καταπολέμηση 
της απάτης και την ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του κοινού·

9. πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του ταχυδρομικού τομέα και η προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ταχυδρομικών συστημάτων και 
υπηρεσιών μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου, που απαιτεί οικονομική και αποτελεσματική διανομή 
εμπορευμάτων, με δυνατότητα παρακολούθησης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό την 
ανάγκη για ταχεία εφαρμογή της τρίτης ταχυδρομικής οδηγίας (2008/6/ΕΚ)·

10. πιστεύει ότι το κινητό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, φτάνοντας σε εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες που χρησιμοποιούν κινητά 
τηλέφωνα αλλά όχι προσωπικό υπολογιστή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη 
σύγκλιση των τεχνολογιών του Διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας και προωθώντας 
την πρωτοκαθεδρία της ΕΕ στις κινητές επικοινωνίες·

11. πιστεύει ότι η ανάπτυξη και η υποστήριξη κοινών, ανοικτών τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και προτύπων (συμβατότητας, διαλειτουργικότητας, προσβασιμότητας, 
ασφάλειας, εφοδιασμού, παράδοσης, κ.λπ.) θα διευκολύνει το διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο, βοηθώντας τους καταναλωτές, ιδιαίτερα δε τους πιο εκτεθειμένους και άπειρους 
χρήστες υπολογιστή, και γεφυρώνοντας τα λειτουργικά, τεχνικά, πολιτιστικά και 
γλωσσικά χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών·

12. πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή αναζήτηση και διαφήμιση στον 
Ιστό μέσα στην ΕΕ , ώστε να βελτιωθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών και των 
εμπόρων και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να κάνουν διασυνοριακές συγκρίσεις και να 
εντοπίζουν διασυνοριακές προσφορές· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη στενή συνεργασία με 
τον κλάδο και την προώθηση των τομέων .eu·

13. υπογραμμίζει ότι για την περαιτέρω ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού 
εμπορίου έχουν σημασία η θέσπιση συνεκτικού ενωσιακού πλαισίου προστασίας και 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο για υλικά όσο και για άυλα 
εμπορεύματα· η κλιμάκωση της καταπολέμησης της λαθρεμπορίας και της απομίμησης 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών· και η ανάπτυξη συνείδησης των θεμάτων αυτών μεταξύ 
των ευρωπαίων καταναλωτών·

14. ζητεί την ανάπτυξη, στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων πλαισίων, καινοτόμων 
ερευνητικών έργων για την προώθηση και την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην ΕΕ, με την αύξηση της εμπιστοσύνης, της δύναμης και της επιλογής των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

15. πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης και η γνώση και κατάρτιση στην πληροφορική 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ψηφιακού 
περιβάλλοντος, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διεξαχθούν εκστρατείες 
διαπαιδαγώγησης και πληροφόρησης εστιασμένες στην προστασία των καταναλωτών, 
την ψηφιακή ιδιωτικότητα και ασφάλεια, και τα ψηφιακά δικαιώματα των χρηστών·
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16. ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση των νομικών, τεχνικών και οικονομικών 
εξελίξεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επισημαίνει την ανάγκη προσεκτικής εκτίμησης 
αντικτύπου για όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν την ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
κοινωνία της πληροφορίας·

17. επισημαίνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη ταχείας και οικονομικά προσιτής ευρυζωνικής 
πρόσβασης έχει ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες ηλεκτρονικού εμπορίου.


