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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 του οποίου ένα από τα κύρια συστατικά επιτυχίας είναι 
η ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων· 

2. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου 
είναι περιορισμένη στην διασυνοριακή κλίμακα· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την διαπραγμάτευση των πλέον συμφερουσών τιμών 
παράδοσης·

3. διαπιστώνει ότι ο δίδων την εντολή στον αποστέλλοντα είναι ο ηλεκτρονικός έμπορος 
λιανικής, ο οποίος πρέπει ως εκ τούτου να αναλάβει την ευθύνη της ενημέρωσης σχετικά 
με τους όρους παράδοσης των δεμάτων και την ιχνηλασιμότητά τους·

4. εκφράζει την απογοήτευσή του για τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού ταχυδρομικού 
τομέα σε εθνικά δίκτυα που διαλειτουργούν ελάχιστα·  ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει κοινά πρότυπα επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας·

5. διαπιστώνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων παράδοσης παρουσιάζει αδυναμίες 
στη διασυνοριακή κλίμακα, και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας σχετικά 
με τους όρους τιμολόγησης και την απόδοση των εν λόγω υπηρεσιών· κρίνει κυρίως ότι 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα εργαλεία ώστε να γίνουν γνωστές οι προσφορές του 
συνόλου των φορέων παράδοσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα· 

6. ενθαρρύνει την χρήση ετικετών και πιστοποιητικών για τις υπηρεσίες παράδοσης, οι 
οποίες θα είναι αναγνωρίσιμες σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα παρακινήσει τις επιχειρήσεις να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους και θα επιτρέψει στους καταναλωτές να εμπιστευθούν τις 
προτεινόμενες υπηρεσίες·

7. κρίνει ότι η καταλληλότητα μιας αναθεώρησης της οδηγίας 2008/6/ΕΚ προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις μπορεί να εκτιμηθεί μόνον μετά από ανάλυση 
της έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή και έχοντας υπόψη τις προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες. 


