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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τομέας σε πλήρη ανάπτυξη που 
παράγει θέσεις απασχόλησης και ότι ένα από τα κύρια συστατικά επιτυχίας του είναι η 
ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων· τονίζει ότι οι εταιρείες διανομής θα πρέπει 
να καταβάλουν προσπάθειες για την εισαγωγή καινοτόμων βελτιώσεων στις επιλογές 
παράδοσης (π.χ. σημεία παραλαβής δεμάτων σε κόμβους μεταφοράς, ηλεκτρονική 
ειδοποίηση) καθώς και για τη βελτιστοποίηση και την εφαρμογή πράσινων εφοδιαστικών 
αλυσίδων· πιστεύει επίσης ότι η συνεχής ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα δεν θα πρέπει να 
περιοριστεί από την επέκταση του κανονιστικού πλαισίου·

2. θεωρεί ότι η ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου εξαρτάται επίσης από 
την εμπιστοσύνη των πελατών και ότι η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών 
κέντρων επίλυσης προβλημάτων τύπου Solvit και συστήματος προειδοποίησης τύπου 
RAPEX, το οποίο θα προειδοποιεί σχετικά με την ύπαρξη ιστότοπων που εφαρμόζουν 
δόλιες πρακτικές, θα παρείχε ασφάλεια στους καταναλωτές·

3. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου 
είναι περιορισμένη σε διασυνοριακή κλίμακα· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω των φορέων που τις εκπροσωπούν, για 
τη διαπραγμάτευση πλέον συμφερουσών τιμών παράδοσης, κυρίως με την καθιέρωση 
κοινών διαδικτυακών πλατφορμών, και για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους·

4. διαπιστώνει ότι ο δίδων την εντολή στον αποστέλλοντα είναι ο ηλεκτρονικός έμπορος 
λιανικής, ο οποίος πρέπει, ως εκ τούτου, να αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης 
σχετικά με τους όρους παράδοσης των δεμάτων ανάλογα με τις διάφορες επιλογές που 
προτείνει, ιδίως όσον αφορά την τιμή, τον μέσο ή εγγυημένο χρόνο παράδοσης και τις 
δυνατότητες παρακολούθησης και επιστροφής· ζητεί, εν προκειμένω, πρότυπα για τη 
βελτίωση της ενημέρωσης και της διαφάνειας, κυρίως μέσω της ορθής εφαρμογής της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίως δε των διατάξεών 
της που αφορούν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις που θεσπίζουν τις υποχρεώσεις των 
ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής·

5.  διαπιστώνει ότι ο καταναλωτής επιθυμεί να έχει στη διάθεσή του διάφορες επιλογές 
παράδοσης και ότι, κατά συνέπεια, οι ηλεκτρονικοί έμποροι θα πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες ώστε να προτείνουν διάφορες επιλογές, μεταξύ άλλων και για τις 
διασυνοριακές πωλήσεις, καθώς και ότι οι επιχειρήσεις παράδοσης και οι φορείς παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιδιώξουν να παρέχουν ένα όσο το δυνατόν 
ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και τιμών για τους προορισμούς εντός της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως δυνατοτήτων παρακολούθησης και επιστροφής, καθώς και 
διαφόρων δυνατοτήτων όσον αφορά τα σημεία παράδοσης·

6. εκφράζει την απογοήτευσή του για τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού ταχυδρομικού 
τομέα σε εθνικά δίκτυα με ελάχιστη διαλειτουργικότητα, καθώς και για την ελλιπή 
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ολοκλήρωση των οδικών, σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συνεργαστεί με τον κλάδο, στηριζόμενη κατά 
περίπτωση στις εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει διάφορες επιχειρήσεις του τομέα, 
προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων παράδοσης και των 
φορέων του ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο την εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
την επίτευξη καλύτερης διαλειτουργικότητας, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα 
επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας·

7. εφιστά την προσοχή στη σημασία της ασφάλειας δικαίου για την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της δέουσας 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία·

8. διαπιστώνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων παράδοσης σε ορισμένα κράτη μέλη 
παρουσιάζει αδυναμίες σε διασυνοριακή κλίμακα και εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη διαφάνειας στους όρους τιμολόγησης και τις επιδόσεις των εν λόγω υπηρεσιών· 
κρίνει κυρίως ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εργαλεία προκειμένου να γίνουν γνωστές 
οι προσφορές του συνόλου των φορέων παράδοσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα·

9. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά και 
εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών, 
την ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης, την κοινοτική νομοθεσία για τον ανταγωνισμό 
και την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών· θεωρεί ότι ο ρόλος των 
ρυθμιστικών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η επίτευξη των 
στόχων αυτών και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να τους παρασχεθούν οι 
οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την ουσιαστική άσκηση 
των καθηκόντων τους·

10. ενθαρρύνει την ανάπτυξη σημάτων και πιστοποιητικών για τις υπηρεσίες παράδοσης που 
θα είναι αναγνωρίσιμα σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα 
παράδοσης των επιχειρήσεων και θα εκδίδονται από αρμόδιες αρχές, πράγμα που θα 
παρακινήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους, συμπεριλαμβανομένων 
απαιτήσεων για τις διαδικασίες εξέτασης των καταγγελιών και επίλυσης των διαφορών, 
τις κοινωνικές συνθήκες και τις περιβαλλοντικές πτυχές, γεγονός που θα επιτρέψει στους 
καταναλωτές να πεισθούν για την ποιότητα των προτεινόμενων υπηρεσιών και θα τους 
ωθήσει να επιλέγουν περισσότερο βιώσιμους τρόπους παράδοσης, εξέλιξη που οδηγεί σε 
υγιή οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· θεωρεί ότι η 
πιστοποίηση των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και, συνακόλουθα, στη 
διαδικασία παράδοσης δεμάτων·

11. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν κοινές αρχές και πλαίσια για την ηλεκτρονική 
παραγγελία δεμάτων και να δημιουργηθεί μία κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών·

12. ζητεί να ληφθεί υπόψη στις σχετικές πολιτικές ο αντίκτυπος της παράδοσης δεμάτων που 
προέρχονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην κυκλοφορία στις αστικές ζώνες και στις 
ατμοσφαιρικές εκπομπές, λόγω του πολλαπλασιασμού του αριθμού των μεμονωμένων 
παραδόσεων, πράγμα που δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εξελίξεις που αντιβαίνουν στους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
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διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής της πράσινης 
εφοδιαστικής, και ειδικότερα για το θέμα του «τελευταίου χιλιομέτρου» στις αστικές 
ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που αφορούν το περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ποιότητα και την επιλογή υπηρεσιών και τους κανόνες 
του ανταγωνισμού·

13. κρίνει ότι η καταλληλότητα μιας αναθεώρησης της οδηγίας 2008/6/ΕΚ προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις μπορεί να εκτιμηθεί μόνο μετά από ανάλυση της 
έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή και λαμβανομένων υπόψη των 
προσπαθειών που καταβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες· πιστεύει ότι 
οιαδήποτε διερεύνηση του ενδεχομένου επέκτασης του κανονισμού σε αυτή την 
ανταγωνιστική αγορά πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία και να εξετάζει τον βαθμό στον 
οποίο η θέσπιση περαιτέρω κανονιστικών ρυθμίσεων θα έχει αντίκτυπο στις 
δραστηριότητες και στην ανάπτυξη της αγοράς·

14. καλεί τα κράτη μέλη να πατάξουν την αδήλωτη απασχόληση και να διασφαλίσουν για 
τους εργαζομένους στον τομέα της παράδοσης κοινωνικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται 
από κοινωνική υπευθυνότητα, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας καθώς και  καινοτόμου και περιεκτικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του 
προσωπικού, δεδομένου ότι οι εταιρείες διανομής υφίστανται την πίεση της προθεσμίας 
παράδοσης και της κερδοφορίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη χρήση επισφαλών 
συμβάσεων και σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, όπως υπερβολική προσφυγή στην 
υπεργολαβία και χρήση αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενεργήσουν για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και να 
εντείνουν τους ελέγχους στους υπεργολάβους ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή 
τους με τους νομικούς και συλλογικούς όρους απασχόλησης·

15. τονίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων, όπως και η 
προστασία των δεδομένων γενικότερα, έχει ύψιστη σημασία και ότι τυχόν νέα μέτρα θα 
πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και 
συγκεκριμένα στην οδηγία 95/46/ΕΚ.
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