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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνο κηα λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

(2015/2147(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή 

εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο» (COM(2015)0192) θαη ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ηε ζπλνδεχεη (SWD(2015)100 ηειηθφ),  

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Ηνπιίνπ 2014, κε ηίηιν «Πξνο 

κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα» (COM(2014)0442), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο 

ζρεηηθά κε ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο (ISA2) ‒ Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο κέζν εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (COM(2014)0367), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο ζπκκεηνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» (COM(2014)0172),  

– έρνληαο ππφςε ην παξάξηεκα ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Πξφγξακκα 

βειηίσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

(REFIT): Απνηειέζκαηα θαη επφκελα Βήκαηα» (COM(2013)0685), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2011, γηα ηε 

ζέζπηζε κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ εληαία επξσπατθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη ηελ επίηεπμε κηαο ζπλδεδεκέλεο επείξνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ θαη 2002/22/EΚ θαη ησλ θαλνληζκψλ (EΚ) αξηζ. 1211/2009 

θαη (EΔ) αξηζ. 531/2012 (COM(2013)0627), 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Απξηιίνπ 

2013, κε ηίηιν «E-commerce action plan 2012-2015 – State of play 2013» (ρέδην 

δξάζεο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 2012-2015 – Καηάζηαζε πξνφδνπ 2013) 

(SWD(2013)0153), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Μαξηίνπ 2013, γηα κέηξα 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο πςίξξπζκσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

(COM(2013)0147), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2013, ζρεηηθά κε 

κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλνχ πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο δηθηχσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε (COM(2013)0048), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2012, κε ηίηιν 

«Γηα ην πεξηερφκελν ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά» (COM(2012)0789), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2012, γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηζηνηφπσλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (COM(2012)0721), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2012, κε ηίηιν 

«Μηα ηζρπξφηεξε επξσπατθή βηνκεραλία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάθακςε» (COM(2012)0582),  
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– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2012, κε ηίηιν 

«Δληαία Αγνξά - Πξάμε ΗΗ – Μαδί γηα κηα λέα αλάπηπμε» (COM(2012)0573), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Απξηιίνπ 2011, πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη 

ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ηίηιν «Ζ Πξάμε γηα ηελ Δληαία αγνξά: Γψδεθα 

δξάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο» 

(COM(2011)0206), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2010, πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη 

ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ηίηιν «Πξνο κηα Πξάμε γηα ηελ Δληαία αγνξά: Γηα 

κηα θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο κε πςειφ βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο – 50 

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απφ θνηλνχ αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ» (COM(2010)0608), 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία: 

δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νξηζκέλσλ 

ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ (COM(2008)0464), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/758 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο έγθξηζεο ηχπνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο eCall πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππεξεζία 112 ζε νρήκαηα θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2007/46/EΚ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη 

ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 283/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ππνδνκψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απφθαζεο αξηζ. 1336/97/ΔΚ
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2014/26/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε 

πνιπεδαθηθψλ αδεηψλ γηα επηγξακκηθέο ρξήζεηο κνπζηθψλ έξγσλ ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1316/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζχζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε», ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 913/2010 θαη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη (ΔΚ) αξηζ. 67/2010
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

                                                 
1
 ΔΔ L 123 ηεο 19.5.2015, ζ. 77 

2
 ΔΔ L 257 ηεο 28.8.2014, ζ. 73. 

3
 ΔΔ L 86 ηεο 21.3.2014, ζ. 14. 

4
 ΔΔ L 84 ηεο 20.3.2014, ζ. 72. 

5
 ΔΔ L 348 ηεο 20.12.2013, ζ. 129. 
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δεκφζηνπ ηνκέα (νδεγία ΠΓΣ)
1
,
  

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, γηα ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε θαηαλαισηηθψλ 

δηαθνξψλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 θαη ηεο 

νδεγίαο 2009/22/ΔΚ (θαλνληζκφο γηα ηελ ΖΔΚΓ)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2010/13/ΔE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2010, γηα ηνλ ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ
3
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε αξηζ. 243/2012/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Μαξηίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε πνιπεηνχο 

πξνγξάκκαηνο πνιηηηθήο γηα ην ξαδηνθάζκα
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2011/83/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 93/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 1999/44/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

85/577/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 97/7/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1211/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Φνξέα Δπξσπατθψλ 

Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (BEREC) θαη ηεο Τπεξεζίαο
6
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά
7
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
8
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 96/9/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 1996, γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ
9
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηεο νδεγίαο 96/9/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε λνκηθή 

πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

                                                 
1
 ΔΔ L 175 ηεο 27.6.2013, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 165 ηεο 18.6.2013, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 95 ηεο 15.4.2010, ζ. 1. 

4
 ΔΔ L 81 ηεο 21.3.2012, ζ. 7. 

5
 ΔΔ L 304 ηεο 22.11.2011, ζ. 64. 

6
 ΔΔ L 337 ηεο 18.12.2009, ζ. 1. 

7
 ΔΔ L 376 ηεο 27.12.2006, ζ. 36. 

8
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θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνινγηψλ πνπ 

εηζήρζεζαλ απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1882/2003
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο 28εο επηεκβξίνπ 2015, κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 5G 

θαζψο θαη ηηο ζπλαθείο ζπκθσλίεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο 2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Μαΐνπ 2001, γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ 

θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ επηδίσμε 

αλαλεσκέλεο ζπλαίλεζεο φζνλ αθνξά ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά: ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ πξνάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηα ηέιε γηα 

αληίγξαθα ηδησηηθήο ρξήζεο
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε κηα 

νινθιεξσκέλε αγνξά παξάδνζεο δεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζηελ ΔΔ
7
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαβηνκεράληζε ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

βησζηκφηεηαο
8
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζηελ Δπξψπε
9
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηελ έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ηνπ Φνξέα Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο (BEREC) θαη ηεο Τπεξεζίαο
10

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε 

πινπνίεζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο
11

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο 
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παξαπιαλεηηθέο δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 12εο επηεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην ςεθηαθφ 

ζεκαηνιφγην γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε: Καηξφο λα 

αλεβάζνπκε ηαρχηεηα
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε έλα λέν 

ζεκαηνιφγην γηα ηελ επξσπατθή πνιηηηθή θαηαλαισηψλ
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθηπαθή δηαλνκή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
7
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ δσηηθήο ζεκαζίαο – επηηεχγκαηα θαη επφκελα βήκαηα: πξνο 

ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν
8
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2012, γηα κηα αληαγσληζηηθή 

ςεθηαθή εληαία αγνξά – ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο αηρκή ηνπ δφξαηνο
9
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 21εο επηεκβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
10

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Ηνπλίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ: Σα επφκελα βήκαηα
11

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 5εο Μαΐνπ 2010, ζρεηηθά κε έλα λέν ςεθηαθφ 

ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε: 2015.eu
12

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Ηνπλίνπ 2010, ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν ησλ 

Πξαγκάησλ
13

, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

φπσο ελζσκαηψζεθε ζηηο πλζήθεο κε ην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία (UN CRPD), πνπ θπξψζεθε απφ ηελ ΔΔ ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 
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2010 (2010/48/ΔΚ),  

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, πνπ ελέθξηλε ν Οξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ (UNESCO) ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2005, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 9, 12, 14, 16 θαη 26 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ),  

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη 

Δλέξγεηαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Καλνληζκνχ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ θαη ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο 

Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο, ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ Θεκάησλ, ηεο Δπηηξνπήο 

Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο Δπηηξνπήο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξψλ θαη 

Σνπξηζκνχ (A8-0371/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηαρέσο εμειηζζφκελε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ θηλεηψλ έρεη κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο, 

νη εηαηξείεο θαη νη εξγαδφκελνη επηθνηλσλνχλ, απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία 

θαη ηε γλψζε, επηλννχλ, θαηαλαιψλνπλ, κνηξάδνληαη, ζπκκεηέρνπλ θαη εξγάδνληαη· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην γεγνλφο απηφ έρεη δηεπξχλεη θαη αιιάμεη ηελ νηθνλνκία, 

δεδνκέλνπ φηη έρεη δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

κηα βάζε 500 εθαηνκκπξίσλ πειαηψλ ζηελ ΔΔ θαζψο θαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, θαη 

ν θαζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη κνληέια· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο νη πνιηηηθέο θαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε θαη 

αλάπηπμε λέσλ επθαηξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη λέσλ 

θαηλνηφκσλ δηαζπλνξηαθψλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, λα 

αίξνπλ ηα εκπφδηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, ζηε 

δηαζπλνξηαθή αγνξά, σο βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ, 

αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια φηη νη ελ ιφγσ επθαηξίεο αλαπφθεπθηα ζπλεπάγνληαη 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, θαη πηνζεηψληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ζα ζπλεθηηκά 

αθελφο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ηελ αλάγθε λα θαιπθζεί γξήγνξα ην 

έιιεηκκα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξφιν πνπ ην 75% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή βηνκεραλία, ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο παξαδνζηαθήο βηνκεραλίαο παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο, θαζψο 

κφιηο ην 1,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ αμηνπνηεί πιήξσο ηηο πξνεγκέλεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη κφλν ην 14% ησλ ΜΜΔ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο δίαπιν 

πσιήζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξψπε πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ην ζεκαληηθφ 

δπλακηθφ ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο· 
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Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνδφκεζε κηαο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ χπαξμε λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε, ηελ 

επηκέιεηα, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη φηη εμαξηάηαη, 

θαηά ζπλέπεηα, απφ ηελ χπαξμε θηιηθνχ πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη πξαθηηθνχ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ην 2013, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο 

ήηαλ πεξίπνπ 3,5 δηζεθαηνκκχξηα παγθνζκίσο θαη φηη ζήκεξα ε Δπηηξνπή πξνβιέπεη 

δπλεηηθή αλάπηπμε πνπ ππεξβαίλεη ηα 100 δηζεθαηνκκχξηα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πςειφ θαη ζπλεπέο επίπεδν πξνζηαζίαο, ελίζρπζεο ηεο 

ζέζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα επηινγέο, πνηφηεηα, 

επειημία, δηαθάλεηα, πιεξνθφξεζε, δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη έλα πξνζβάζηκν, αζθαιέο 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο είλαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία θαη φηη είλαη ζπλεπψο απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί 

πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 44,8% ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ ΔΔ
1
 δελ έρεη πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη φηη νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαη θίλεηξα απέηπραλ λα 

δηαζθαιίζνπλ επαξθή ςεθηαθή ππνδνκή, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ παξνπζηάδνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ςεθηαθήο ζπλδεζηκφηεηαο, αλζξσπίλσλ πφξσλ, ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελζσκάησζεο 

ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ςεθηαθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

φπσο δείρλεη ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ ηνπ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη πεξηθέξεηεο κε ρακειέο επηδφζεηο ζηνπο πέληε απηνχο δείθηεο δηαηξέρνπλ 

ηνλ θίλδπλν λα κελ κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ςεθηαθή επνρή· 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ: ΓΗΑΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΣΖΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΓΟΡΑ 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αλαθνίλσζε κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ 

ςεθηαθή εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο»· ζεσξεί φηη ε νινθιήξσζε κηαο ςεθηαθήο εληαίαο 

αγνξάο, κε βάζε έλα θνηλφ ζχλνιν θαλφλσλ, ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ, λα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε, λα δψζεη λέα ψζεζε ζηελ εληαία αγνξά θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε 

κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, πξνζθέξνληαο λέεο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο κε ηελ αληαιιαγή θαη ηελ θνηλή ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο, θαη 

πηζηεχεη φηη πξέπεη πιένλ λα εληζρπζεί ζηελ εθαξκνγή ηεο ε νξηδφληηα πξνζέγγηζε πνπ 

έρεη πηνζεηεζεί, κεηαμχ άιισλ κε ηελ έγθαηξε έγθξηζε ησλ 16 πξσηνβνπιηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ ςεθηαθνχ ηνκέα επεξεάδνπλ φινπο ηνπο 

πνιίηεο θαη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο· 

2. ζπκθσλεί κε ηελ Δπηηξνπή φηη ε δηαθπβέξλεζε θαη ε έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο απνηειεί θνηλή επζχλε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

                                                 
1
  Eurostat 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet 
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θνηλσληθνχο θνξείο θαη λα επηδηψμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ· 

3. πηζηεχεη φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο απαηηείηαη ε πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο 

εμ νξηζκνχ ςεθηαθήο, βαζηζκέλεο ζε αξρέο θαη ηερλνινγηθά νπδέηεξεο· πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ θαηλνηνκία, πξέπεη λα αμηνινγεζεί, 

κεηά απφ αλαγθαίεο δηαβνπιεχζεηο θαη εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ, θαηά πφζν ε 

πθηζηάκελε λνκνζεζία, ηα ζπκπιεξσκαηηθά κε θαλνληζηηθά κέηξα θαη ηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ςεθηαθή επνρή, ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, νχησο ψζηε λα αξζεί ν λνκηθφο 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εληαίαο αγνξάο, λα κεησζεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο θαη λα 

πξνσζεζνχλ ε αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία· 

4. ζεσξεί φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· είλαη πεπεηζκέλν φηη ε δεκφζηα πνιηηηθή ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο, κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ 

θαζηέξσζε πξνηχπσλ αζθαιείαο θαη ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο θαη 

ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια φηη ηα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια ησλ ςεθηαθψλ επηρεηξήζεσλ βαζίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ· 

5. επηζεκαίλεη φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εηήζην φγθν 

εξγαζηψλ πεξίπνπ 500 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα ηνπ 

κε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο θαηαλαισηέο πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο, ηδίσο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, θαη λέεο επθαηξίεο ζηηο ΜΜΔ· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα εληνπίζεη θαη λα άξεη ηα εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθά δηαζπλνξηαθή αγνξά ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ· πηζηεχεη φηη ζηα εκπφδηα απηά πεξηιακβάλνληαη ε έιιεηςε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θνηλψλ πξνηχπσλ, ε έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ε 

αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε βειηησκέλεο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο·  

6. ζηεξίδεη ην ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά, θαζψο ν αληαγσληζκφο, εθηφο ηνπ 

φηη παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο πεξηζζφηεξεο επηινγέο, ζα νδεγήζεη θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηζφηηκσλ φξσλ, θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα 

έιιεηςε επξσπατθνχ ςεθηαθνχ πιαηζίνπ αλέδεημε ηελ αδπλακία ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ·  

7. ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη επεηγφλησο λα πξνσζήζνπλ κηα πην 

δπλακηθή νηθνλνκία ε νπνία ζα νδεγεί ζε άλζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη άξζε ησλ 

εκπνδίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ηηο θαηλνηφκεο, ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο, ηηο λενθπείο 

θαη ηηο επεθηεηλφκελεο (scale-ups), νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζή 

ηνπο ζηηο αγνξέο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ελφο 

αλζεθηηθνχ ζηνλ ρξφλν θαη νινθιεξσκέλνπ θαλνληζηηθνχ θαη κε θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ, ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ κνληέισλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο, ΜΜΔ θαη πξσηνβνπιίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζηελ ΔΔ, θαη κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο επελδχζεσλ ζηηο ςεθηαθέο 

ππνδνκέο, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ ςεθηαθή έληαμε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία· 

ππελζπκίδεη φηη ε βάζε κηαο θηιηθήο πξνο ηελ θαηλνηνκία πνιηηηθήο πνπ εληζρχεη ηνλ 
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αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα έξγα· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε πιεζνρξεκαηνδφηεζε (crowdfunding) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απξφζθνπηα ζε δηαζπλνξηαθή βάζε, θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ 

θίλεηξα γηα απηή ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο· 

8. ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαζψο θαη λα επηθαηξνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα κέηξα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο· επηζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη κέζσ 

ηειεξγαζίαο ή πιεζεξγαζίαο (crowdworking) κπνξεί λα είλαη εθηεζεηκέλα ζε 

αηπρήκαηα· ηνλίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία, 

φπσο ε ππεξθφπσζε πνπ νθείιεηαη ζηε ζπλερή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε δηάβξσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο αληηπξνζσπεχνπλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαζέζεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηηο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο, κεηαμχ άιισλ ηεο απμεκέλεο έληαζεο 

εξγαζίαο, ζηελ ςπρηθή επεμία θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ· 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο θαηλνηφκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο φζνλ 

αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο επηηπρίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη θαηλνηνκίαο· πηζηεχεη, επηπιένλ, φηη ε πνιπκνξθία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θφκβσλ θαηλνηνκίαο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξαγκαηηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ ΔΔ ζηελ παγθφζκηα αγνξά· θαηά ζπλέπεηα, νη ελ 

ιφγσ θφκβνη ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ, ελψ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη ηα 

θαηλνηφκα νηθνζπζηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ ηνκέσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ·  

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζνχληαη έσο ζήκεξα απφ ηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ, ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζην ςεθηαθφ εκπφξην, θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο εληαίαο 

αγνξάο· θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα ζπκβάιεη ζην λα δηαηεξεζεί ην Γηαδίθηπν σο 

αλνηθηή, νπδέηεξε, αζθαιήο, ρσξίο απνθιεηζκνχο, παγθφζκηα πιαηθφξκα γηα ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ παξαγσγή, ηε ζπκκεηνρή, ηε δεκηνπξγία, ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία 

θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο 

επηηπρίαο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο· 

11. ζεκεηψλεη φηη ε ςεθηαθή επαλάζηαζε επεξεάδεη θάζε πηπρή ησλ θνηλσληψλ καο, 

δεκηνπξγψληαο πξνθιήζεηο θαη δπλαηφηεηεο· πηζηεχεη φηη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν κπνξεί 

λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ησλ πνιηηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ κε λένπο ηξφπνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη κηα πνιηηηθή πνπ 

πξνάγεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα επσθεινχληαη απφ ηε 

κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή· θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα αμηνινγεί 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ςεθηαθή επαλάζηαζε δηακνξθψλεη ηελ επξσπατθή θνηλσλία· 

12. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ λνκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ, εληζρχνληαο 

ζεκαληηθά ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ ΓΓ ζην ζηάδην ηεο εθπφλεζεο λέαο 

λνκνζεζίαο θαη πξνηξέπνληαο ηδηαίηεξα ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλεπή 
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εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ· 

13. ηνλίδεη φηη φιεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο γηα 

ηελ Φεθηαθή Δληαία Αγνξά πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηδηαίηεξα 

ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ· ππελζπκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ηαρείαο έγθξηζεο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηφζν ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· δεηεί λα 

αλαζεσξεζεί ε νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ησλ δηαηάμεσλ ηεο κε ηε δέζκε 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κέρξη λα ηεζεί ζε ηζρχ ε ελ ιφγσ δέζκε· 

2. ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

2.1 Καλόλεο γηα ην δηαζπλνξηαθό ειεθηξνληθό εκπόξην πνπ δεκηνπξγνύλ αίζζεκα 

εκπηζηνζύλεο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

14. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο λα πηνζεηήζεη κηα 

ηζρπξή πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθηπαθέο ζπκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν ην νπνίν αγνξάδεηαη δηαδηθηπαθά, θαη λα βειηηψζεη ηε λνκηθή πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα· πηζηεχεη φηη νη βειηηψζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη 

ζηνρεπκέλεο, θαη φηη ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ πξνζεθηηθά νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ· επηζεκαίλεη φηη ελψ νη θαηαλαισηέο 

πνπ πξνκεζεχνληαη πεξηερφκελν ζε πιηθφ κέζν πξνζηαηεχνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ αγνξάδνπλ 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ εμαθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα κελ 

ξπζκίδνληαη θαη λα είλαη αζαθή, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο εγγπήζεηο, ην 

ειαηησκαηηθφ πεξηερφκελν θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο φζνλ αθνξά ην 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν· επηζεκαίλεη φηη ε πθηζηάκελε ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ 

πεξηερνκέλσλ σο ππεξεζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεζπρίεο, δεδνκέλνπ φηη ελδέρεηαη 

λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαζφηη νη ζπλδξνκεηηθέο 

ππεξεζίεο ζπλερνχο ξνήο δελ δηαθξίλνληαη απφ ηηο αγνξέο κεηαθνξηψζηκνπ 

πεξηερνκέλνπ· ζπκθσλεί φηη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ηζφηηκν θαη αλζεθηηθφ ζηνλ ρξφλν 

επίπεδν πξνζηαζίαο ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, είηε πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ δηαδηθηπαθά είηε φρη·  

15. πηζηεχεη φηη κηα πξαθηηθή θαη αλαινγηθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ ε πεξαηηέξσ ελαξκφληζε 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη πιηθψλ αγαζψλ απφ επηρεηξήζεηο ζε θαηαλαισηέο, είηε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δηαζπλνξηαθφ πιαίζην είηε ζε εγρψξην, κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο ζπλέπεηαο 

ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ Γηαδηθηχνπ, απνθεχγνληαο 

παξάιιεια ηελ ηζνπέδσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, θαιχπηνληαο ηα λνκνζεηηθά 

θελά θαη αμηνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ· ηνλίδεη φηη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηερλνινγηθά νπδέηεξν ηξφπν ν 

νπνίνο δελ ζα ζπλεπάγεηαη αδηθαηνιφγεην θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο·  

16. ζεσξεί φηη ε Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ πξνηάζεψλ ηεο γηα θαλφλεο δηαζπλνξηαθψλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα απνθχγεη ηνλ 
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θίλδπλν λα απμεζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ λνκηθψλ πξνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

αγνξέο εληφο θαη εθηφο Γηαδηθηχνπ, θαη πηζηεχεη φηη νη πσιήζεηο εληφο θαη εθηφο 

Γηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ηζφηηκα, κε βάζε ην 

πθηζηάκελν πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ πξνηχπσλ ελδέρεηαη λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

σο έλδεημε θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο· επηκέλεη φηη νπνηαδήπνηε λέα πξφηαζε 

ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ «Ρψκε Η», θαη επηζεκαίλεη 

φηη ε Δπηηξνπή ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ην 2016 πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο (REFIT) φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 

θεθηεκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ· θαιεί ελ πξνθεηκέλσ ηελ Δπηηξνπή 

λα εμεηάζεη κήπσο ε ζρεδηαδφκελε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα πιηθά αγαζά πξέπεη 

λα δξνκνινγεζεί ηαπηφρξνλα κε ην πξφγξακκα REFIT· 

17. πηζηεχεη φηη νη ζπκβαηηθνί θαλφλεο γηα ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζε αξρέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξνη θαη αλζεθηηθνί ζηνλ ρξφλν· 

ηνλίδεη, επηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα απηφ, ηε 

ζεκαζία ηνπ λα απνηξέπνληαη αλαθνινπζίεο θαη αιιειεπηθαιχςεηο κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, θαζψο θαη θάζε θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί καθξνπξφζεζκα έλα 

αδηθαηνιφγεην λνκηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ εληφο θαη εθηφο Γηαδηθηχνπ θαη 

ησλ δηαθφξσλ δηαχισλ δηαλνκήο, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ην πξφγξακκα REFIT 

φζνλ αθνξά ην θεθηεκέλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ·  

18. δεηεί ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ελεξγνχο θαηαλαισηέο ψζηε λα αμηνινγεζεί 

ζπγθεθξηκέλα θαηά πφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο δηεπθνιχλεηαη 

ζηνλ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη θαηά πφζνλ πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε δπλαηφηεηα απηή, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ν αληαγσληζκφο ζηηο 

δηαδηθηπαθέο αγνξέο· ηνλίδεη επίζεο ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβάζηκεο πιεξνθφξεζεο, ησλ πξνζβάζηκσλ κεραληζκψλ πιεξσκήο θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ· 

19. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ηε 

ζθνπηκφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηηο δπλεηηθέο επθαηξίεο θαη αδπλακίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζέζπηζε ηνκεαθψλ ζεκάησλ αμηνπηζηίαο ηεο ΔΔ γηα ηηο 

δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο, κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκάησλ ζεκάησλ αμηνπηζηίαο ζηα θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ε 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε πνηφηεηα, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο δηαζπλνξηαθέο 

δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο, θαη λα ηεζεί ηέινο ζηελ πηζαλή ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ζεκάησλ αμηνπηζηίαο, αμηνινγψληαο παξάιιεια 

θαη άιιεο επηινγέο, φπσο ε απηνξξχζκηζε ή ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ αξρψλ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ· 

20. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε 

δεκηνπξγία παλεπξσπατθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο επίιπζεο θαηαλαισηηθψλ 

δηαθνξψλ (ΖΔΚΓ), θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ έγθαηξε 

θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ΖΔΚΓ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

κεηάθξαζεο, θαζψο θαη ηεο νδεγίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε θαηαλαισηηθψλ 

δηαθνξψλ (ΔΔΚΓ), απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα εμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ ε πξφζβαζε ζε ζπρλέο θαηαγγειίεο θαηαλαισηψλ· 
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21. δεηεί έλα θηιφδνμν πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα 

αμηνπνηήζεη φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε θαη 

νξζή εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ, κεηαμχ άιισλ ηηο δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίδεηαη εζθαικέλε ή αλεπαξθήο εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο· 

22. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πσιήζεσλ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη πξντφλησλ ζην Γηαδίθηπν, 

εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Γηαδίθηπν· 

ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο δελ ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη απφ δηθαηψκαηα ηξίησλ ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηξέςνπλ ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο·  

23. δεηεί λα αλαιπζεί ελδειερψο, κε ζηνρεπκέλν θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν, θαηά πφζνλ 

φινη νη θνξείο ζηελ αιπζίδα αμίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη δηαδηθηπαθνί ελδηάκεζνη, νη 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νη κε 

δηαδηθηπαθνί ελδηάκεζνη, φπσο νη κεηαπσιεηέο θαη νη έκπνξνη ιηαληθήο, ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ εχινγα θαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ πξντφλησλ απνκίκεζεο/παξαπνίεζεο θαη ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε εκπνξηθή θιίκαθα, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα 

δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο ή λα ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο επηινγήο 

ηνπο·  

24. ηνλίδεη φηη ε αξρή ηεο κεδεληθήο αλνρήο φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

ΔΔ πξέπεη λα απνηειεί ζεκειηψδε θαλφλα γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε· ζεσξεί, σζηφζν, φηη νη δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη ζα πξέπεη πάληνηε λα 

απνηεινχλ ηελ χζηαηε ιχζε θαη λα θηλνχληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ γίλεη πνιιέο 

πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ θαη επαλφξζσζεο· επηζεκαίλεη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

λα κεησζεί ε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ· 

25. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή πξναλήγγεηιε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ· ζεσξεί φηη ε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ε 

ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο 

δηαδηθηπαθέο αγνξέο· 

2.2. Οηθνλνκηθά πξνζηηή, πςειήο πνηόηεηαο δηαζπλνξηαθή παξάδνζε δεκάησλ 

26. επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ελψ νη ππεξεζίεο παξάδνζεο δεκάησλ ιεηηνπξγνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, νη κε απνδνηηθέο 

ππεξεζίεο παξάδνζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ παξάδνζε ζην «ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν», 

απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα εκπφδηα γηα ην δηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη έλαλ απφ ηνπο ζπρλφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο εγθαηαιείπνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο· πηζηεχεη 

φηη νη αλεπάξθεηεο ηεο δηαζπλνξηαθήο παξάδνζεο δεκάησλ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κφλν απφ ηελ νπηηθή κηαο επξσπατθήο εληαίαο αγνξάο, θαη 
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ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα απηφλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

λα πξνζαξκνζηεί ν θιάδνο ησλ δεκάησλ ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη λα παξέρεη 

επέιηθηεο επηινγέο παξάδνζεο, φπσο δίθηπα ζεκείσλ ζπιινγήο θαη ζεκείσλ δεκάησλ, 

θαζψο θαη κέζα ζχγθξηζεο ηηκψλ·  

27. ηνλίδεη φηη νη πξνζβάζηκεο, νηθνλνκηθά πξνζηηέο, απνδνηηθέο θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο παξάδνζεο δεκάησλ ζπληζηνχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ππνζηεξίδεη ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ ε θαηαλφεζε ηεο ηηκνινγηαθήο δηάξζξσζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ε 

ελεκέξσζε φζνλ αθνξά ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή δεκίαο, ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε θαλνληζηηθή επνπηεία, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ δηαζπλνξηαθήο παξάδνζεο δεκάησλ, κεηαμχ 

άιισλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο δηαζπλνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη 

εληνπηζκνχ, παξέρνληαο παξάιιεια επαξθή επειημία ζηελ αγνξά παξάδνζεο δεκάησλ 

ψζηε λα εμειηρζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο· 

28. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αληαιιάζζνπλ ελεξγά βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξάδνζεο δεκάησλ, θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε φζνλ αθνξά ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο παξάδνζεο δεκάησλ, θαζψο θαη λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηνξξχζκηζεο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

ζχζηαζε ad hoc νκάδαο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή παξάδνζε δεκάησλ· 

29. θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν λα 

πεξηιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κε ζηφρν λα βξεζνχλ θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, λα 

ζπλερηζηεί ε νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο παξάδνζεο δεκάησλ θαη 

ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, λα αξζνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πάξνρνη 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή παξάδνζε, λα εληζρπζεί ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ θνξέα BEREC θαη ηεο νκάδαο ERPG, θαη λα πξνηαζεί, αλ είλαη 

αλαγθαίν, ε αλαζεψξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο· 

30. ηνλίδεη φηη ε πεξαηηέξσ ελαξκφληζε ηεο παξάδνζεο δεκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή δελ ζα 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ρεηξφηεξεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο γηα ηνπο δηαλνκείο δεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο απαζρφιεζήο 

ηνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηεξνχληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα απηφ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ην δηθαίσκα άζθεζεο ζπιινγηθψλ 

δξάζεσλ· επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ε παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ· 

2.3. Πξόιεςε ηνπ αδηθαηνιόγεηνπ γεσγξαθηθνύ απνθιεηζκνύ 

31. ζεσξεί φηη απαηηνχληαη θηιφδνμεο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηδίσο κέζσ ηεο εμάιεηςεο πξαθηηθψλ 

αδηθαηνιφγεηνπ γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ θαη αζέκηησλ ηηκνινγηαθψλ δηαθξίζεσλ 

βάζεη γεσγξαθηθήο ζέζεο ή ηζαγέλεηαο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζπρλά ζηε δεκηνπξγία 

κνλνπσιίσλ θαη ζηελ πξνζθπγή ησλ θαηαλαισηψλ ζε παξάλνκν πεξηερφκελν· 

32. ππνζηεξίδεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 
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αδηθαηνιφγεηνπ γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

πιαηζίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο· ζεσξεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δνζεί έκθαζε ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε πξαθηηθέο γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ, 

φπσο ε επηιεθηηθή δηαλνκή φηαλ δελ ζπλάδεη κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

θαηάηκεζε ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ζε ηερλνινγηθά κέηξα θαη ηερληθέο πξαθηηθέο (φπσο 

ε αλίρλεπζε δηεπζχλζεσλ IP ή ε ζθφπηκε κε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ) πνπ 

ζπλεπάγνληαη αδηθαηνιφγεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρνληαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, ζηε ζχλαςε 

δηαζπλνξηαθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε πιεξσκή θαη παξάδνζε εκπνξεπκάησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηδίσο γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο· 

33. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ θαηαλαισηψλ εληφο ηεο Έλσζεο απφ 

εκπφξνπο ζην Γηαδίθηπν πνπ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε εθπηψζεηο ή άιιεο 

πξνζθνξέο· 

34. ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2006/123/ΔΚ ζρεηηθά 

κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ πηζαλέο 

επαλαιακβαλφκελεο κνξθέο αδηθαηνιφγεησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη άιισλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα ή ηε ρψξα θαηνηθίαο ηνπο· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληνπίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ζπλνπηηθά νκάδεο πεξηπηψζεσλ 

δηθαηνινγεκέλσλ δηαθξίζεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη πνηεο ζπκπεξηθνξέο ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ 

εηζάγνπλ δηαθξίζεηο είλαη αζέκηηεο θαη λα παξάζρεη εξκελεπηηθή ζπλδξνκή ζηηο αξρέο 

πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο·  θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

θαηαβάιεη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα πξνζηεζεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 

παξάγξαθνο 2 ζην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ νη αξκνδηφηεηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ θαη επηβνιήο ηνπ δηθηχνπ 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ· 

35. ηνλίδεη φηη ε απαγφξεπζε ηνπ γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ δελ ζα πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππνρξεψλεη ηνπο ιηαλνπσιεηέο λα παξαδίδνπλ πξντφληα απφ ηα 

ειεθηξνληθά ηνπο θαηαζηήκαηα ζε θάπνην θξάηνο κέινο εάλ δελ ελδηαθέξνληαη λα 

δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε φια ηα θξάηε κέιε θαη πξνηηκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην 

κηθξφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο απνθιεηζηηθά ζε 

θαηαλαισηέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο· 

36. επηζεκαίλεη επηπιένλ ηε ζεκαζία ηεο ελ εμειίμεη έξεπλαο ζην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ 

φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ψζηε λα δηεξεπλεζεί, κεηαμχ άιισλ, 

αλ νη αδηθαηνιφγεηνη θξαγκνί γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα, φπσο νη δηαθξίζεηο ιφγσ 

δηεχζπλζεο IP, ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο ή ρψξαο έθδνζεο πηζησηηθήο θάξηαο, 

παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπλεθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ηνκεαθήο έξεπλαο θαη αμηνινγψληαο θαηά πφζν 

απαηηνχληαη ζηνρεπκέλεο αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία, κεηαμχ 

άιισλ ζην άξζξν 4 ζηνηρεία α) θαη β), πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ε αλεπηζχκεηε 
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αλαδξνκνιφγεζε θαη νη εδαθηθνί πεξηνξηζκνί· 

37. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα εληζρπζεί ε 

θνξεηφηεηα θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζνχλ ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη δηαηίζεληαη λφκηκα, 

σο έλα πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ηέινο ζηνλ αδηθαηνιφγεην γεσγξαθηθφ 

απνθιεηζκφ, θαζψο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλδξνκψλ· ηνλίδεη φηη δελ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο εδαθηθφηεηαο θαη 

ησλ κέηξσλ γηα ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζηε θνξεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ·  

38. πξνεηδνπνηεί φηη δελ πξέπεη λα πξνσζείηαη αδηαθξίησο ε έθδνζε ππνρξεσηηθψλ 

παλεπξσπατθψλ αδεηψλ, δεδνκέλνπ φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο ρξήζηεο· επηζεκαίλεη φηη ε αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο 

απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο εδαθηθήο αδεηνδφηεζεο ζηελ ΔΔ· 

2.4. Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζε ςεθηαθό πεξηερόκελν — ύγρξνλν θαη πην επξσπατθό 

πιαίζην γηα ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

39. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο λα εθζπγρξνλίζεη ην 

πθηζηάκελν πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ζηφρν ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ςεθηαθή επνρή· ππνγξακκίδεη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε 

ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη λα εζηηάδεη ζηε δίθαηε θαη θαηάιιειε ακνηβή γηα 

ηνπο δεκηνπξγνχο θαη άιινπο θαηφρνπο δηθαησκάησλ, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ζηελ 

αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ·  

40. ηνλίδεη φηη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηεινχλ 

ζνβαξή απεηιή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· 

41. πηζηεχεη φηη ε κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη ηε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ 

φισλ ησλ ζπκθεξφλησλ· επηζεκαίλεη φηη ν ηνκέαο ηεο δεκηνπξγίαο εκθαλίδεη 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη δηάθνξεο πξνθιήζεηο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηα δηάθνξα είδε 

πεξηερνκέλνπ θαη δεκηνπξγηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κειέηε «Territoriality and its impact on 

the financing of audiovisual works» (Ζ εδαθηθφηεηα θαη ν αληίθηππφο ηεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ) ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

εδαθηθήο αδεηνδφηεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε επξσπατθψλ ηαηληψλ· 

θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη θαιχηεξα απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε·  

42. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε ηεο νδεγίαο πεξί 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθ 

ησλ πζηέξσλ εθηίκεζεο αληηθηχπνπ θαη ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ηεο 9 Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 2001/29/ΔΚ, θαη λα βαζίδεηαη ζε 

αδηάζεηζηα ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εθηίκεζεο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ 

νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ηελ πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία θαη, ηδίσο, ζηελ παξαγσγή, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηαλνκή 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ·  

43. επηζεκαίλεη ηνλ θαίξην ξφιν ησλ ζηνρεπκέλσλ εμαηξέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 
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αλάπηπμε, ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

κειινληηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ Δπξψπε· ππελζπκίδεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ειάρηζησλ 

πξνηχπσλ γηα φιεο ηηο εμαηξέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία 2001/29/ΔΚ·  

44. ππνγξακκίδεη φηη ε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο εμαηξέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηζνξξνπεκέλε, ζηνρεπκέλε 

θαη νπδέηεξε φζνλ αθνξά ηε κνξθή, λα βαζίδεηαη ζε απνδεδεηγκέλεο αλάγθεο θαη λα 

κε ζίγεη ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο θαη ηε 

δίθαηε ακνηβή ησλ δεκηνπξγψλ·  

45. ηνλίδεη φηη ελψ απαηηείηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο 

εμφξπμεο θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη εξεπλεηέο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα θάλνπλ επξχηεξε ρξήζε πιηθνχ πξνζηαηεπφκελνπ απφ 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κεηαμχ άιισλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, 

νπνηαδήπνηε παλεπξσπατθή εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηελ εμφξπμε θεηκέλσλ θαη 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ηζρχεη κφλνλ εθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη λφκηκε πξφζβαζε, θαη 

ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

έπεηηα απφ ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε αληηθηχπνπ·  

46. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ε ζαθήλεηα θαη ε δηαθάλεηα ηνπ θαζεζηψηνο 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα ηέιε γηα αληίγξαθα ηδησηηθήο ρξήζεο, ζηα 

θξάηε κέιε ηα νπνία επηιέγνπλ λα ηα εθαξκφζνπλ· ζεκεηψλεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη 

νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ ηειψλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ· 

2.5. Μείσζε ησλ επηβαξύλζεσλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ΦΠΑ θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαζπλνξηαθώλ πσιήζεσλ 

47. ζεσξεί φηη, κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ ζηηο εζληθέο αξκνδηφηεηεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιεθζνχλ ε ζηξέβισζε ηεο αγνξάο, ε θνξναπνθπγή θαη ε θνξνδηαθπγή, θαη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθά επξσπατθή ςεθηαθή εληαία αγνξά, πξέπεη λα εληζρπζεί 

ν ζπληνληζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, θάηη γηα ην νπνίν απαηηείηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε θαζηέξσζε κηαο θνηλήο ελνπνηεκέλεο βάζεο θνξνινγίαο εηαηξεηψλ ζε 

επίπεδν ΔΔ·  

48. ζεσξεί πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε απινπζηεπκέλνπ, εληαίνπ θαη ζπλεθηηθνχ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο γηα ηηο 

κηθξέο θαη θαηλνηφκεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· 

επηθξνηεί ηελ θαζηέξσζε κίλη ζπξίδαο εληαίαο εμππεξέηεζεο γηα ηνλ ΦΠΑ, ζηνηρείν 

πνπ ζπληζηά έλα βήκα πξνο ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο ΦΠΑ ζε 

επίπεδν ΔΔ· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε απνπζία ελφο 

νξίνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε ζπκκφξθσζε νξηζκέλσλ ΜΜΔ κε ην πθηζηάκελν 

θαζεζηψο· θαιεί επνκέλσο ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη ην θαζεζηψο απηφ γηα λα ην 

θαηαζηήζεη θηιηθφηεξν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο· 

49. δεηεί, επηπιένλ, λα γίλεηαη πιήξσο ζεβαζηή ε αξρήο ηεο θνξνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο 
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γηα παξφκνηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηά είλαη ζε ςεθηαθή ή 

πιηθή κνξθή· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφηαζε, ζχκθσλα κε ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί 

ζηα θξάηε κέιε λα κεηψζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ γηα ηνλ Σχπν, ηηο ςεθηαθέο 

εθδφζεηο, ηα ειεθηξνληθά βηβιία θαη ηηο δηαδηθηπαθέο δεκνζηεχζεηο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο εληφο ηεο εληαίαο αγνξάο·  

50. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ιχζεηο γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζηε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία· 

51. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλαζεψξεζεο ηεο νδεγίαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πιεξσκψλ· επηζεκαίλεη φηη εάλ ε Έλσζε ζέιεη λα εληζρχζεη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε επίπεδν ΔΔ, πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε νη 

ζηηγκηαίεο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη νη πιεξσκέο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ βάζεη 

ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ, θαζψο θαη ε θαηάιιειε εθαξκνγή ηεο αλαζεψξεζεο ηεο 

νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ· 

3. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΗΟΣΗΜΧΝ ΟΡΧΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΗ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

3.1. Καηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ ρώξν ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ 

52. ηνλίδεη φηη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε ηαρέα θαη ππεξηαρέα δίθηπα επηθνηλσλίαο 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε πξφνδν ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα θαη πξέπεη λα 

ελζαξξπλζνχλ κε έλα ζηαζεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζε 

φινπο ηνπο θνξείο λα πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο, κεηαμχ άιισλ ζηηο αγξνηηθέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο· ζεσξεί φηη ν εληζρπκέλνο αληαγσληζκφο έρεη ζπλδεζεί κε 

πςειφηεξα επίπεδα επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο, θαηλνηνκία, επηινγέο θαη ρακειφηεξεο 

ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο· ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή 

ζηνηρεία πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ελνπνίεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε δίθηπα θαη ηεο απφδνζήο ηνπο· 

ζεσξεί φηη ν παξάγνληαο απηφο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί πξνζεθηηθά, θαη λα 

εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ε ππεξβνιηθή 

ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο, ε δεκηνπξγία νιηγνπσιίσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο θαηαλαισηέο· 

53. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ ΔΣΔ φζνλ αθνξά ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ, κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε έξγα κε πξνθίι πςειφηεξνπ 

θηλδχλνπ, ηεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, ηεο ηφλσζεο ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο, κεηαμχ άιισλ, κε 

κηθξνρξεκαηνδφηεζε θαη θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξηρζνχλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξα ζηάδηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο· ηνλίδεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αδπλακία ηεο αγνξάο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχληαη πιήξσο νη δεκφζηνη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ήδε γηα 

ςεθηαθέο επελδχζεηο, λα αλαπηχζζνληαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, 

φπσο ην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020», ν κεραληζκφο «πλδένληαο ηελ Δπξψπε», άιια 

ζρεηηθά δηαξζξσηηθά ηακεία θαζψο θαη ινηπά κέζα, φπσο έξγα ζε επίπεδν θνηλφηεηαο 

θαη θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξί θξαηηθψλ 
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εληζρχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχληαη ηα δεκφζηα δίθηπα WLAN ζε κεγαιχηεξνπο 

θαη κηθξφηεξνπο δήκνπο, θαζφηη απηφ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε· 

54. ππελζπκίδεη ζηα θξάηε κέιε ηε δέζκεπζή ηνπο λα επηηεπρζεί έσο ην 2020 ε πιήξεο 

αλάπηπμε ηαρπηήησλ ζηφρνπ ηνπιάρηζηνλ 30 Mbps· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη 

θαηά πφζνλ ε ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επξπδσληθφηεηα γηα θηλεηά θαη ζηαζεξά 

δίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηφρσλ ηεο, είλαη αλζεθηηθή ζηνλ ρξφλν, θαζψο θαη 

λα εθπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πςειή ζπλδεζηκφηεηα γηα φινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ην ςεθηαθφ ράζκα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα 

νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ ηαρεία εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο 5G θαη ησλ ππεξηαρεηψλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ· 

55. ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθπψλ 

(«over-the-top»), έρεη νδεγήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, 

πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ζηελ αλάγθε γηα επελδχζεηο ζηηο ςεθηαθέο 

ππνδνκέο· ζεσξεί φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δελ ζα 

πξέπεη λα νδεγεί ζε πεξηηηέο θαλνληζηηθέο επηβαξχλζεηο, αιιά λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξφζβαζε ζηα δίθηπα ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ηελ εθαξκνγή αλζεθηηθψλ ζηνλ ρξφλν 

ιχζεσλ, κε βάζε, θαηά ην δπλαηφλ, παξφκνηνπο θαλφλεο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο νη 

νπνίνη πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ, θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ· 

56. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ζπλεθηηθά, αλαινγηθά θαη αλζεθηηθά 

ζηνλ ρξφλν, θαη, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο δέζκεο «πλδεδεκέλε Ήπεηξνο», πεξηιακβάλνπλ 

δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο αιιαγήο παξφρνπ θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηεο 

νδεγίαο γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία παξάιιεια κε ηελ επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ γηα 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ απαηηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ επξπδσληθή πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο ζην Γηαδίθηπν, λα κεησζεί ην 

ςεθηαθφ ράζκα θαη λα εμεηαζηεί ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο 112· 

57. ηνλίδεη φηη ε επξσπατθή ςεθηαθή εληαία αγνξά ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα 

επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαζπλνξηαθήο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ νη θαηαλαισηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ απξφζθνπηα 

ηειεθσληθέο θιήζεηο φηαλ δηαζρίδνπλ ζχλνξα ζηελ Έλσζε· 

58. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο δηάθνξεο ελ εμειίμεη δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο πνπ 

δξνκνιφγεζε πξφζθαηα ε ΓΓ Connect ζρεηηθά κε ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ 

Δπξψπε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ αλάγθε γηα ηαρχηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ πέξαλ ηνπ 

2020, θαζψο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, ην ππνινγηζηηθφ λέθνο θαη ηα δεδνκέλα, 

ηελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ θαη ηε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία, αιιά πξνηξέπεη ηελ 

Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλνρή κεηαμχ φισλ απηψλ ησλ παξάιιεισλ 

πξσηνβνπιηψλ· 

59. ηνλίδεη φηη ην ξαδηνθάζκα απνηειεί θαίξηαο ζεκαζίαο πφξν γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ησλ θηλεηψλ, αζχξκαησλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ξαδηνηειενπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε κειινληηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο· δεηεί, θαηά πξνηεξαηφηεηα, λα ζεζπηζηεί ελαξκνληζκέλν θαη 

επλντθφ γηα ηνλ αληαγσληζκφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη νη θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, θαζψο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηζφηηκνη φξνη 

αληαγσληζκνχ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, θαη, ππφ ην πξίζκα ηεο έθζεζεο 

Lamy
1
, λα θαηαξηηζηεί καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο ησλ 

δηαθφξσλ δσλψλ ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ηδίσο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 5G· 

60. ηνλίδεη φηη ε έγθαηξε εθαξκνγή θαη επηβνιή ζε φια ηα θξάηε κέιε, κε νκνηφκνξθν θαη 

δηαθαλή ηξφπν, ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, φπσο ε δέζκε 

«πλδεδεκέλε Ήπεηξνο», απνηειεί έλαλ ππιψλα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απζηεξή εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο δηθηπαθήο νπδεηεξφηεηαο θαη, ηδίσο ζην πιαίζην κηαο έγθαηξεο ζπλνιηθήο 

επαλεμέηαζεο, λα θαηαξγεζνχλ νξηζηηθά ηα ηέιε πεξηαγσγήο γηα φινπο ηνπο 

Δπξσπαίνπο θαηαλαισηέο έσο ηηο 15 Ηνπλίνπ 2017· 

61. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ νινθιήξσζεο ηεο ςεθηαθήο εληαίαο 

αγνξάο, λα εμαζθαιίζεη ηε ζέζπηζε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

εληζρχνληαο ηνλ ξφιν, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ θνξέα BEREC, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζπλεπήο εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επνπηεία θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη λα επηιχνληαη νη 

δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο· ηνλίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη 

νηθνλνκηθνί θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη, παξάιιεια, λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε δνκή 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνξέα BEREC·  

3.2. Έλα πιαίζην νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ γηα ηνλ 21ν αηώλα 

62. ηνλίδεη ηνλ πνιιαπιφ ραξαθηήξα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ σο θνηλσληθνχ, 

πνιηηηζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αγαζνχ· παξαηεξεί φηη ε απαίηεζε γηα κηα κειινληηθή 

ξχζκηζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ Δπξψπε απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε λα 

εμαζθαιηζηεί θαη λα πξνσζεζεί ε πνιπκνξθία ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη λα 

ηεζνχλ πςειά πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηζφηηκνη φξνη 

αληαγσληζκνχ θαη κηα κεγαιχηεξε επειημία φζνλ αθνξά ηνπο πνζνηηθνχο θαλφλεο θαη 

ηνπο θαλφλεο πεξί εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο· 

63. ηνλίδεη φηη ε αξρή ηεο «ρψξαο πξνέιεπζεο», φπσο θαηνρπξψλεηαη ζηελ νδεγία γηα ηηο 

ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (ΤΟΑΜ), ζπληζηά ζεκαληηθφ πξναπαηηνχκελν γηα 

ηε δηαζπλνξηαθή παξνρή νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ πνξεία πξνο κηα θνηλή 

αγνξά ππεξεζηψλ· ππνγξακκίδεη, παξάιιεια, φηη ε αξρή απηή δελ εκπνδίδεη ηελ 

επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηφρσλ νχηε απνθιείεη ηελ αλάγθε λα 

πξνζαξκνζηεί ην δίθαην ηεο ΔΔ εθηφο ηεο νδεγίαο  ΤΟΑΜ· ηνλίδεη φηη, γηα λα 

θαηαπνιεκεζεί ε πξαθηηθή ηεο «αλαδήηεζεο ηεο επλντθφηεξεο δηθαηνδνζίαο», ζα 

πξέπεη κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ή λα 

ακθηζβεηεζεί ν θαζνξηζκφο ηεο «ρψξαο πξνέιεπζεο», λα πεξηιακβάλνληαη ε ρψξα απφ 

ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα, ε γιψζζα ηεο ππεξεζίαο θαη ην θνηλφ 

                                                 
1
 Έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή 

ρξήζε ηεο δψλεο UHF. 
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ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηαθήκηζε· 

64. πηζηεχεη φηη φινη νη θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ παξέρνπλ δηαδηθηπαθέο 

πιαηθφξκεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη δηεπαθέο ρξήζηε, ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη 

ζηελ νδεγία ΤΟΑΜ, ζηνλ βαζκφ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ· 

ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

εληνπηζκφ λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ε 

ειεπζεξία ησλ κέζσλ, ε πνιπθσλία θαη ε αλεμάξηεηε έξεπλα, θαζψο θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο 

γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο· ηνλίδεη φηη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ηδέα ηεο 

δπλαηφηεηαο εληνπηζκνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο, ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ κέζσλ, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ θαη ησλ 

κεηνλνηήησλ, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ελ γέλεη· δεηεί λα ιεθζνχλ 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ· παξνηξχλεη 

ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηε λφκηκε πξνζθνξά νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

επλνψληαο ηα αλεμάξηεηα επξσπατθά έξγα· 

65. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο 

παξαθνινχζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο λένπο ηξφπνπο πξφζβαζεο 

ζε απηφ, επζπγξακκίδνληαο ηηο γξακκηθέο κε ηηο κε γξακκηθέο ππεξεζίεο θαη 

θαζηεξψλνληαο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεθηηθή ηνπο εθαξκνγή, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πεξηερφκελν απηφ είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα κε 

νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο κέζσλ, ε νπνία νξίδεηαη ζην άξζξν 

1 ηεο νδεγίαο ΤΟΑΜ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε αθελφο λα παξέρεηαη επαξθήο επειημία ζηα 

θξάηε κέιε θαη αθεηέξνπ λα ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ππφςε νη πηζαλέο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο επηπηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηπηψζεσλ απηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη ηελ πνιπθσλία, 

θαζψο θαη ην δήηεκα ηεο ζπληαθηηθήο επζχλεο· 

66. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ κε εληαίν ηξφπν θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηελ ΔΔ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, ππνθίλεζεο ζε κίζνο ή ξαηζηζκνχ·  

67. ππνγξακκίδεη φηη ε πξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο ΤΟΑΜ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κείσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ θφξηνπ θαη ελίζρπζε ηεο ζπξξχζκηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηζνξξνπία δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, κέζσ κηαο 

νξηδφληηαο ξπζκηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα αθνξά φια ηα κέζα ελεκέξσζεο· ζεσξεί 

φηη ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξρή ηεο ζαθνχο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη 

δηαθξηηφηεηαο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ έλαληη ηεο 

αξρήο ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ δηαθεκίζεσλ θαη πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

φιεο ηηο κνξθέο κέζσλ ελεκέξσζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ειέγμεη θαηά πφζν 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζεί ην ζεκείν 6.7 ηεο αλαθνίλσζήο ηεο 
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ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε δεκφζηα 

ξαδηνηειεφξαζε· 

68. ζεσξεί φηη ε λνκηθή έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νδεγία 93/83/ΔΟΚ ζα κπνξνχζε, 

έπεηηα απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε, λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

πξφζβαζεο ζε λφκηκν δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο εληφο ηεο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξάο, ρσξίο λα ακθηζβεηνχληαη νχηε νη αξρέο ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο θαη 

ηεο θαηάιιειεο ακνηβήο ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ θαιιηηερλψλ, νχηε ν εδαθηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ· 

3.3. Καηάιιειν γηα ην ζθνπό ηνπ θαλνληζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηηο πιαηθόξκεο θαη ηνπο 

ελδηάκεζνπο θνξείο 

3.3.1. Ρόλορ ηων διαδικηςακών πλαηθοπμών 

69. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη θαηά πφζν ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε ηελ νξζή θαη πιήξε 

εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηβνιή ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πεξί αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ηζνλνκία θαη 

ζεκηηφο θαη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ θαη 

λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαηεξεί κηα 

θηιηθή πξνο ηελ θαηλνηνκία πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ζα πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία· ζεσξεί φηη ε 

δηαθάλεηα, ε κε εθαξκνγή δηαθξίζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο αιιαγήο πιαηθφξκαο ή 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ψζηε νη θαηαλαισηέο λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ, ε 

πξφζβαζε ζηηο πιαηθφξκεο, ν εληνπηζκφο θαη ε άξζε ησλ θξαγκψλ ζηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ αλάπηπμε πιαηθνξκψλ πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο· 

70. ζεκεηψλεη αθφκε φηη νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην βειηηψζεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα ράξε ζηελ νδεγία γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, ηελ νδεγία γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε άιια ζηνηρεία ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη φηη νη ελ ιφγσ νδεγίεο πξέπεη λα επηβιεζνχλ νξζά θαη λα 

ηζρχνπλ ηφζν γηα ηνπο εκπφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο φζν θαη 

γηα ηνπο εκπφξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηεί κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη κε ην Κνηλνβνχιην 

πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηεί ζαθήο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνζηκφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ 

θεθηεκέλνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο εκπφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθέο 

πιαηθφξκεο θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, λα παξαζρεζεί βνήζεηα ζηηο αξρέο πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα επηβάινπλ νξζά ηε λνκνζεζία 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο· 

71. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα αλαιχζεη ηνλ ξφιν ησλ 

δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά, γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη κηα ζεηξά επηθείκελσλ 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ· πηζηεχεη φηη ε αλάιπζε απηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχζεη ζηνλ 

εληνπηζκφ επηβεβαησκέλσλ θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ θαη πηζαλψλ θελψλ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη παξφρσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ· ηνλίδεη φηη πιαηθφξκεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζηηθά αγαζά, θαη ηδίσο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, πξέπεη λα 



 

PE567.714v02-00 24/94 RR\1082423EL.doc 

EL 

αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ ζα ζέβεηαη ηε χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ζηελ πνιηηηζηηθή έθθξαζε· 

72. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2016 φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ θαη λα εμαζθαιίζεη 

κηα ζπλεπή πξνζέγγηζε ζε επηθείκελεο λνκνζεηηθέο αλαζεσξήζεηο· εθηζηά ηελ πξνζνρή 

φζνλ αθνξά ηελ πξφθιεζε ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά ή θξαγκψλ ζηελ είζνδν ζηελ 

αγνξά επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε ζέζπηζε λέσλ ππνρξεψζεσλ δηεπηδφηεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ·  

73. ηνλίδεη φηη ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κεζαδφλησλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αλνηρηνχ ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηεο 

λνκηθήο ζαθήλεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο· αλαγλσξίδεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη νη 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ησλ κεζαδφλησλ ζηελ νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην είλαη αλζεθηηθέο ζην ρξφλν θαη νπδέηεξεο απφ ηερλνινγηθή άπνςε·  

74. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη, γηα λα επσθειεζεί απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επζχλεο, ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κφιηο ηνπ 

γλσζηνπνηεζνχλ ή αληηιεθζεί παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, νθείιεη λα άξεη ακέζσο ή λα 

απελεξγνπνηήζεη ηελ πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

δηαζθαιίζεη ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζχκθσλα κε ηνλ Υάξηε 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε ηδησηηθνπνίεζε ηεο επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ιήςε επαξθψλ θαη εχινγσλ κέηξσλ θαηά ηεο 

πψιεζεο παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη αγαζψλ·  

75. Θεσξεί φηη, κε δεδνκέλεο ηε γξήγνξε εμέιημε ησλ αγνξψλ θαη ηελ πνηθηιία 

πιαηθνξκψλ, απφ πιαηθφξκεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κέρξη πιαηθφξκεο B2B 

(κεηαμχ επηρεηξήζεσλ), πνπ θαιχπηνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηνκείο θαη κηα κεγάιε 

πνηθηιία παξαγφλησλ, δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ησλ πιαηθνξκψλ, θαη κηα 

πξνζέγγηζε «εληαίνπ ηχπνπ» ζα κπνξνχζε λα παξεκπνδίζεη ζνβαξά ηελ θαηλνηνκία θαη 

νδεγήζεη ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία·  

76. πηζηεχεη φηη νξηζκέλνη δηαδηθηπαθνί ελδηάκεζνη θνξείο θαη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο 

αληινχλ εηζνδήκαηα απφ ηα πνιηηηζηηθά έξγα θαη πεξηερφκελν, ρσξίο φκσο λα 

κνηξάδνληαη ηα εηζνδήκαηα απηά κε ηνπο δεκηνπξγνχο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη 

ηεθκεξησκέλεο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεηαβηβάζεσλ αμίαο απφ ην πεξηερφκελν 

πξνο ππεξεζίεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηνπο δεκηνπξγνχο, ηνπο θαιιηηέρλεο θαη 

ηνπο δηθαηνχρνπο λα ακείβνληαη δίθαηα γηα ηε ρξήζε ησλ έξγσλ ηνπο ζην Γηαδίθηπν 

ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε θαηλνηνκία·  

3.3.2 Νέερ εςκαιπίερ πος πποζθέπει η ζςνεπγαηική οικονομία  

77. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επηινγήο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, κηα αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη κηα πην θπθιηθή 

νηθνλνκία ηεο ΔΔ κε ηελ πην απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, δεμηνηήησλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ηερλεηψλ εκπνδίσλ 

θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο·  



 

RR\1082423EL.doc 25/94 PE567.714v02-00 

 EL 

78. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο, πψο 

ζα επηηεπρζεί ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε ρεηξαθέηεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη, φπνπ ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο, λα δηαζθαιίζεη ηελ επάξθεηα ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαηαλαισηέο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πηζαλψλ θαηαρξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη λα 

πξνζδηνξίζεη εάλ εθ ησλ πζηέξσλ κέηξα είλαη επαξθή ή πην απνηειεζκαηηθά·  

79. επηζεκαίλεη φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ θαιή θήκε θαη ηελ εκπηζηνζχλε, λα 

ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, παξέρνληαο παξάιιεια 

λέα εξγαιεία αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ· 

80. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπγθξνηήζεη νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ε νπνία ζα είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο· 

81. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη νη θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο γηα πην επέιηθηεο 

κνξθέο απαζρφιεζεο, κε ηνλ εληνπηζκφ λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο νχησο ψζηε ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα απαζρφιεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθψλ λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξεζνχλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ηεο εξγαζίαο· ηνλίδεη 

φηη ε παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληνπίζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο αληαιιαγέο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ εληφο ηεο ΔΔ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν·  

3.3.3. Καηαπολέμηζη ηος παπάνομος πεπιεσομένος ζηο διαδίκηςο 

82. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη πνιηηηθέο θαη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη πιηθνχ θαη 

ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο ζην δηαδίθηπν, πνπ ζα ζέβνληαη πιήξσο ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα φπσο νξίδνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

ελεκέξσζεο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηηο αξρέο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο δένπζαο λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ· ζεσξεί φηη, γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, είλαη απαξαίηεην: 

– λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεθηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ γηα ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο θαη αξρέο επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ· 

– λα παξαζρεζνχλ ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ παξάλνκνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο· 

– λα ζηεξηρζνχλ νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ν δηάινγνο κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νληνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 

ΔΔ·  

– λα απνζαθεληζηεί ν ξφινο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ 

φζνλ αθνξά ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο·  

– λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο Γηαδηθηπαθψλ Αλαθνξψλ ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπφι, ζα ζεκειησζεί ζε λνκηθή 

βάζε θαηάιιειε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο· 

– λα εμαζθαιηζηεί ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα 

θαη ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη λα ελζαξξπλζνχλ πξσηνβνπιίεο 

νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαζηεί ην δηαδίθηπν αζθαιέο γηα παηδηά, θαη  

– λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ πξνψζεζε 

εθζηξαηεηψλ εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο·  

83. επηδνθηκάδεη ην ζρέδην δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο επηβνιήο 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην δηαδίθηπν, φζνλ αθνξά ηελ παξάβαζε 

ζε εκπνξηθή θιίκαθα· ζεσξεί φηη ε επηβνιή ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ φπσο 

νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2004/48/ΔΚ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη φηη ην δηθαίσκα 

δεκηνπξγνχ θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά κφλνλ εθφζνλ είλαη 

απνηειεζκαηηθά θαη ηα κέηξα επηβνιήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο·  

84. επηζεκαίλεη φηη ε ΔΔ βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ παξαβηάζεσλ 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο· επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν ηνπ Δπξσπατθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Παξαβίαζε ησλ Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ παξαβηάζεσλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο· δεηεί κηα απνηειεζκαηηθή, βηψζηκε, 

αλαινγηθή θαη εθζπγρξνληζκέλε πξνζέγγηζε ζηελ επηβνιή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην δηαδίθηπν, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ παξάβαζε ζε εκπνξηθή θιίκαθα·  

85. ζεκεηψλεη φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ δεκηνπξγνχ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ δπζθνιίεο γηα ηε λφκηκε εμεχξεζε δηαζέζηκνπ επηζπκεηνχ 

πεξηερνκέλνπ· δεηεί, ζπλεπψο, λα αλαπηπρζεί κηα επξχηεξε θαη θηιηθή πξνο ηνπο 

ρξήζηεο λφκηκε πξνζθνξά πεξηερνκέλνπ, ε νπνία λα πξνβιεζεί ζην θνηλφ·  

 

86. επηδνθηκάδεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο «παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ ρξήκαηνο» θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο θνξείο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ λα αλαιάβνπλ ζπληνληζκέλε θαη 

αλαινγηθή δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε εκπνξηθή θιίκαθα, κε βάζε ηελ πξαθηηθή ησλ 

εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ· ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, ζα 

πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δένπζα επηκέιεηα ζε νιφθιεξε ηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα· εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη νπνηαδήπνηε κέηξα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

δηθαηνινγεκέλα, ζπληνληζκέλα θαη αλαινγηθά θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθψλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε δηνξζσηηθψλ κέζσλ γηα ηα ζηγφκελα 

κέξε· ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ 

αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ· 

3.4. Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηα ςεθηαθά δίθηπα, ππεξεζίεο θαη 

ππνδνκέο θαη ζηνλ ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

87. ζεσξεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα ζηηο 
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ςεθηαθέο ππεξεζίεο, ζηηο ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα, ζηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη πιεξσκψλ, ζηηο ππνδνκέο δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζηα επηγξακκηθά 

δίθηπα, είλαη αλαγθαία ε αχμεζε ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

επξσπατθνχ θιάδνπ ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδίσο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020», θαη νη ζπκπξάμεηο 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα· ζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ελ ιφγσ πεδίν· 

88. δεηεί λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο έλαληη 

επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν, κε εληζρπκέλν ξφιν γηα ηνλ ENISA, ηδίσο, γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη γλψζε ησλ βαζηθψλ 

δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ηδίσο ησλ ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη εηαηξείεο έρνπλ βαζηθά επίπεδα αζθάιεηαο, φπσο ε 

θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσληψλ απφ ηελ πεγή κέρξη ηνλ πξννξηζκφ 

θαη επηθαηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ, θαη λα ελζαξξπλζεί ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο 

ελζσκαησκέλεο ζηνλ ζρεδηαζκφ αζθάιεηαο· 

89. ζεσξεί φηη νη πάξνρνη ινγηζκηθνχ πξέπεη λα πξνσζνχλ θαιχηεξα ζηνπο ρξήζηεο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο θαη ηηο αλαβαζκίζεηο 

ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη 

ην ελδερφκελν ζπγθξφηεζεο ελφο ελσζηαθήο εκβέιεηαο πξνγξάκκαηνο ζπληνληζκέλεο 

δεκνζηνπνίεζεο αδπλακηψλ, σο ιχζε ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηξσηψλ 

ζεκείσλ ησλ ινγηζκηθψλ θαη ηηο παξαβηάζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ· 

90. πηζηεχεη φηη ε ηαρεία έγθξηζε κηαο θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο νδεγίαο ΑΓΠ είλαη 

αλαγθαία γηα ηε ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ ζηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν· 

πηζηεχεη φηη έλα πην θηιφδνμν επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ησλ αξκφδησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε ηεο 

βηνκεραλίαο, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ θαη ηδίσο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ·  

91. ππνγξακκίδεη φηη ν ηαρέσο απμαλφκελνο αξηζκφο επηζέζεσλ ζε δίθηπα θαη 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν απαηηεί κηα ελαξκνληζκέλε απάληεζε απφ 

ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο 

ησλ δηθηχσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ· εθηηκά φηη ε πξνζθνξά αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν 

ζπλεπάγεηαη πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ θαη ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ, εμαζθαιίδνληαο 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγάλσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα, κεηαμχ άιισλ ηελ ηξνκνθξαηία, ηε βίαηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη 

ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ ζην δηαδίθηπν, θαη 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο εληφο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ· ηνλίδεη φηη ε αζθάιεηα, νχησο νξηδφκελε, 

καδί κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηνλ θπβεξλνρψξν, έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηειεί απαξαίηεηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· 

92. ππελζπκίδεη φηη εξγαιεία φπσο ε θξππηνγξάθεζε είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο σο κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο 

βαζηθνχ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ επηθνηλσληψλ· θαηαδηθάδεη ην γεγνλφο φηη ην 

εξγαιείν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εγθιεκαηηθνχο ζθνπνχο· 
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93. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηα Δγθιήκαηα 

ζηνλ Κπβεξλνρψξν (EC3) ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπφι, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

ηαρχηεξε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν· δεηεί λα ππνβιεζεί 

κία λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εληνιήο ηνπ EC3 θαη δεηεί ηελ ηαρεία 

κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 2013/40/ΔΔ, ηεο 12 Απγνχζηνπ 2013, γηα ηηο 

επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο· 

94. ζεκεηψλεη φηη νη απνθαιχςεηο γηα ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε έδεημαλ φηη 

είλαη αλάγθε λα θεξδεζεί εθ λένπ ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ 

αλάγθε απζηεξήο ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ· ππελζπκίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζεκαζία ησλ πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ, 

φπσο νη ζπλζήθεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, πνπ ζέβνληαη ην θξάηνο δηθαίνπ 

θαη κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν αζέκηηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα 

ζε μέλε επηθξάηεηα· 

95. ππελζπκίδεη φηη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(2000/31/ΔΚ) νξίδνληαη ηα εμήο: «Σα θξάηε κέιε δελ επηβάιινπλ ζηνπο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ» κεηάδνζεο, απνζήθεπζεο θαη  

θηινμελίαο, «γεληθή ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ ή 

απνζεθεχνπλ νχηε γεληθή ππνρξέσζε δξαζηήξηαο αλαδήηεζεο γεγνλφησλ ή 

πεξηζηάζεσλ πνπ δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα»· ππελζπκίδεη, 

ηδηαίηεξα, φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο απνθάζεηο C-360/10 θαη 

C-70/10, απέξξηςε κέηξα «ελεξγνχ ειέγρνπ» ζρεδφλ φισλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ (παξφρσλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηε κία πεξίπησζε, θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ ζηελ άιιε) θαη δηεπθξίληζε φηη απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εληνιή ε νπνία 

ππνρξεψλεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θηινμελίαο λα πξνβεί ζε γεληθφ έιεγρν· 

4. ΜΔΓΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

96. πηζηεχεη φηη, κε δεδνκέλα ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη ην 

γεγνλφο φηη ε ςεθηαθή νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη κε πνιχ ηαρχηεξν ξπζκφ απφ φ,ηη ε 

ππφινηπε νηθνλνκία, ε ςεθηνπνίεζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα είλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελεξγεηαθή 

κεηάβαζή ηεο, αιιά κπνξεί λα είλαη επηηπρήο κφλν εάλ νη επξσπατθέο εηαηξείεο 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ 

πξφζβαζε ζε αλαμηνπνίεην δπλακηθφ, κε πην νινθιεξσκέλεο θαη δηαζπλδεδεκέλεο 

αιπζίδεο αμίαο, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη επέιηθηα θαη γξήγνξα ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ·  

97. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη ρσξίο θαζπζηέξεζε έλα ζρέδην ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ρξήζεο θαηάιιεισλ κέζσλ γηα επελδχζεηο ζε Δ&Α θαη ζε ππνδνκέο, γηα ηε ζηήξημε 

ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο ε κεηαπνίεζε, ε 

ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο θαη ν ηνκέαο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ αιπζίδσλ αμίαο 

απφ ηελ πεγή κέρξη ηνλ πξννξηζκφ, θαζψο θαη ησλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ· 
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98. ζεσξεί φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηηο βηνκεραλίεο λα 

πξνβιέςνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο αιιαγέο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

ζχγθιηζε· 

99. δεηεί, επηπιένλ, λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ΜΜΔ, ηδίσο γηα κηα πηζαλή 

επαλεμέηαζε ηεο Small Business Act, δεδνκέλνπ φηη είλαη επηβεβιεκέλνο ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκία θαη γηα κηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εδξαησκέλσλ θαη λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έλα πην 

βηψζηκν θαη αληαγσληζηηθφ βηνκεραληθφ κνληέιν θαη ζηελ εκθάληζε παγθφζκησλ 

εγεηψλ· 

100. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ δνξπθνξηθήο πινήγεζεο, 

ηδίσο ηνπ Galileo θαη ηνπ Egnos, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε θαη ηε ρξνλνζήκαλζε δεδνκέλσλ γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ Μαδηθψλ 

Γεδνκέλσλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ· 

4.1. Οηθνδόκεζε κηαο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ 

101. ζεσξεί φηη ε βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα νηθνλνκία απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε· ηνλίδεη ηηο επθαηξίεο πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) φπσο ε ππνινγηζηηθή καδηθψλ δεδνκέλσλ, ην ππνινγηζηηθφ λέθνο, 

ην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, ε ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε θαη άιιεο ηερλνινγίεο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, ηδίσο εάλ ελζσκαησζνχλ ζε 

ηνκείο, φπσο ε ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο θαη ε εθνδηαζηηθή, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο, ε εθπαίδεπζε, ην ιηαληθφ εκπφξην, νη θαηαζθεπέο, ε έξεπλα ή ε πγεία θαη νη 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ 

αλάπηπμε επθπψλ πφιεσλ, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο· επηζεκαίλεη εηδηθφηεξα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε έμππλνπο κεηξεηέο, έμππλα δίθηπα 

θαη θέληξα δεδνκέλσλ γηα πην απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε παξαγσγή ελέξγεηαο· 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο ζηελ θαηεχζπλζε απηή· 

102. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν παξνρήο δσξεάλ πξφζβαζεο, ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ζε φιεο ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ην ήκηζπ κε δεκφζηα θνλδχιηα, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ δελ ζα είλαη 

επηδήκηα γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο 

εθδνηηθψλ νίθσλ ζην πιαίζην απηφ· 

103. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί, κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, ζε κηα επξεία θαη δηαθαλή 

επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα καδηθά δεδνκέλα, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αμηφινγσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξεπλεηψλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ γηα 

ηερλνινγίεο καδηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο, ηδίσο ππεξππνινγηζηψλ, 

θαζψο θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ην κε θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζψο θαη ην 

πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα 

απηφλ, θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπλεηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη πξνθιήζεσλ γηα ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηελ 
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πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ·  

104. δεηεί ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη ηερλνινγηθά νπδέηεξεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο 

θαη ηελ πεξαηηέξσ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο φζνλ αθνξά ην Γηαδίθηπν ησλ 

πξαγκάησλ θαη ην βηνκεραληθφ δηαδίθηπν, ε λα νπνία εκπεξηθιείεη κηα δηαθαλή 

ζηξαηεγηθή ζέζπηζεο πξνηχπσλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα εληζρχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηηο ηερλνινγίεο απηέο κέζσ ηεο ελζσκαησκέλεο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

αζθάιεηαο, δηαθάλεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο· επηδνθηκάδεη ηελ πξσηνβνπιία «ειεχζεξε 

ξνή δεδνκέλσλ» πνπ ζα πξέπεη, κεηά απφ κηα δηεμνδηθή αμηνιφγεζε, λα απνζαθελίζεη 

ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θπξηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ απαηηήζεσλ 

εληνπηζκνχ δεδνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ ζηνλ άιινλ, γηα ηελ απνθπγή 

ηνπ εγθισβηζκνχ θαη ηεο ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο·  

105. πηζηεχεη φηη νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξέπεη εμ νξηζκνχ λα έρνπλ αλνηθηά δεκφζηα 

δεδνκέλα· δεηεί λα ζεκεησζεί πξφνδνο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ξπζκφ ηεο δηάζεζεο 

πιεξνθνξηψλ σο αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, ηνλ εληνπηζκφ βαζηθψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ δηαζέζηκα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ ζε 

αλνηθηή κνξθή, ιφγσ ηεο αμίαο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ δηαζπλνξηαθέο ιχζεηο, ηε δηαθάλεηα, θαη ηα 

νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία· 

106. αλαγλσξίδεη ηελ απμαλφκελε αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνπο παξφρνπο 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, έλα ζηνηρείν πνπ έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ νηθνδφκεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· ππνγξακκίδεη ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ελεξγνί θαηαλαισηέο ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ· ηνλίδεη ζπλεπψο ηε ζεκαζία ηεο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη έλαληη δεδνκέλσλ, θαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο ζηε 

θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθξηλίζεη ηνπο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή 

φηη νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ· 

107. εθηηκά φηη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη 

απνηειεζκαηηθέο δηαζθαιίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, 

φπσο νξίδνληαη ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά σο επάισηνπο 

θαηαλαισηέο, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε 

ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, φζνλ αθνξά ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηά ηνπο εληφο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πνιηηψλ επί ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ· ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ· δεηεί ηελ πξνψζεζε ηεο «ηδησηηθφηεηαο εμ νξηζκνχ θαη εθ ζρεδηαζκνχ», 

πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη επίζεο ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί κηα πξνζέγγηζε ρσξίο 
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δηαθξίζεηο, ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ· ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία κηαο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή πεξηηηνχ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη πξνζθέξεη αζθάιεηα 

δηθαίνπ, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη δεκνθξαηηθή 

επνπηεία θαη δηαξθή έιεγρν απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο· ηνλίδεη φηη ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζηαζία θαη αλαγλσξίδεη φηη ε ζέζπηζε 

πξφζζεησλ δηαζθαιίζεσλ, φπσο ε ςεπδσλπκνπνίεζε θαη ε αλσλπκνπνίεζε, κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία φηαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ εθαξκνγέο καδηθψλ δεδνκέλσλ θαη παξφρνπο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ· 

108. ζεκεηψλεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

ζεσξεί ηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία σο εκπφδην ζηελ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη ζπλέρεηα ζηηο 

επηινγέο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/9/ΔΚ· 

4.2. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 

ηππνπνίεζεο 

109. ζεσξεί φηη ην επξσπατθφ πξφγξακκα ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληνιψλ 

ηεο Δπηηξνπήο ζε επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο 

ηεο επξσπατθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηελ 

εμνηθνλφκεζε δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαηνκεαθήο θαη ηεο δηαζπλνξηαθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ηαρχηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ, κε 

αλνηθηφ θαη αληαγσληζηηθφ ηξφπν, ησλ εζεινληηθψλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αγνξά 

θαη παγθφζκησλ πξνηχπσλ πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ· 

παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο πεξηιακβάλεη 

φια ηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε, λα πξνζειθχζεη ηηο βέιηηζηεο ηερλνινγίεο θαη λα 

απνθχγεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο κνλνπσιίσλ ή θιεηζηψλ αιπζίδσλ αμίαο, ηδίσο γηα 

ηηο ΜΜΔ θαη ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη λα πξνσζήζεη ελεξγά ηα 

επξσπατθά πξφηππα δηεζλψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· 

110. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπ δσξεάλ 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα θαη ηελ εθ λένπ ρξήζε ηνπ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο σο 

ιχζε γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο· 

111. ζεκεηψλεη φηη ε Δπηηξνπή δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε 

ηε ζέζπηζε γηα ηα νρήκαηα κηαο δηαιεηηνπξγηθήο, ηππνπνηεκέλεο, αζθαινχο 

πιαηθφξκαο αλνηρηήο πξφζβαζεο γηα πηζαλέο κειινληηθέο εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο, 

φπσο δεηήζεθε απφ ην Κνηλνβνχιην ζηνλ θαλνληζκφ γηα ην ζχζηεκα e-Call· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη απηή ε πιαηθφξκα δελ ζα πεξηνξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ηνλ 

ειεχζεξν αληαγσληζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ· 

112. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαρχηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ, λα αλαπηχμεη κηα ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαζχλδεζε ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ θαη, ηδίσο, λα ζεζπίζεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηα δηαζπλδεδεκέλα 

νρήκαηα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ δηάγλσζεο θαη ζπληήξεζεο εμ απνζηάζεσο, θαη 
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εθαξκνγψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν ζεκηηφο αληαγσληζκφο θαη λα ηθαλνπνηεζεί 

κηα έληνλε αλάγθε γηα πξντφληα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ επηβαηψλ· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εηαηξηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θιάδνπ απηνθίλεζεο θαη ηνπ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα θαη ε ππνδνκή γηα ηα 

δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα ζα αλαπηπρζνχλ βάζεη θνηλψλ πξνηχπσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε· 

4.3. Φεθηαθή θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνύο 

113. επηζεκαίλεη φηη ην Γηαδίθηπν θαη νη ΣΠΔ έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζε ρεηξαθέηεζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ· αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

ςεθηαθφ ηνκέα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζην ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ· αλαγλσξίδεη ην ζεκαληηθφ 

δπλακηθφ ησλ γπλαηθψλ ζην πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο 

θαη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αξζνχλ ηα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη 

ππνζηεξίδεη πιήξσο θαη ελζαξξχλεη κηα ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε γηα 

γπλαίθεο, θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο·  

114. αλαγλσξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ κεηνλνηήησλ θαη άιισλ πνιηηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζε επάισηεο νκάδεο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο πηπρέο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, ηδίσο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαζθαιίδνληαο φηη φια ηα 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο είλαη πιήξσο 

πξνζβάζηκα· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε πξνφδνπ φζνλ αθνξά 

ηελ θχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Μαξαθέο θαη ελζαξξχλεη ηελ θχξσζή ηεο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα 

ηαρεία έγθξηζε ηεο πξφηαζεο γηα έθδνζε νδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ηζηνηφπσλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα· 

4.3.1. Ψηθιακέρ δεξιόηηηερ και εμπειπογνωμοζύνη 

115. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο 

θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη επεηγφλησο κηα ζηξαηεγηθή γηα ηηο δεμηφηεηεο 

ψζηε λα θαιπθζεί ην θελφ απηφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη πηζηψζεηο απφ 

ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζε κεηνλεθηνχληεο λένπο· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ ζηήξημε κέζσ ηεο δηάζεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ· 

116. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ην δηαδίθηπν γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, θαη ηδίσο ηνπο πην 

αδχλακνπο, κέζσ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ θαη επελδχζεσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία επξσπατθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα 
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επηθνηλσλίαο· ηνλίδεη φηη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΜΜΔ κε αλεμάξηεην θαη θξηηηθφ 

πλεχκα θαη ε δηαρείξηζε ηεο ππεξπξνζθνξάο πιεξνθνξηψλ απνηειεί δηά βίνπ 

εθπαηδεπηηθφ θαζήθνλ πνπ αθνξά φιεο ηηο ειηθίεο, ππφθεηηαη ζε δηαξθή κεηαβνιή θαη 

ζα επέηξεπε ζε φιεο ηηο ειηθίεο λα δηαρεηξηζηνχλ νξζά θαη κε ηξφπν απηφλνκν ηελ 

ππεξπξνζθνξά πιεξνθνξηψλ· επηζεκαίλεη φηη θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην πεξίπινθα, πξνθχπηνπλ λέεο 

αλάγθεο – ηδίσο φζνλ αθνξά δεμηφηεηεο ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) – ζηνπο ηνκείο ηεο θαηάξηηζεο, ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο· 

117. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ελζσκαηψζνπλ ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, λα βειηηψζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ 

θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ηερληθψλ ζρνιψλ, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη 

απφ ην ζχζηεκα ECTS· ηνλίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη 

λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ζε βάζνο 

θαηαλφεζε λέσλ κέζσλ θαη ςεθηαθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζθεπψλ θαη δηεπαθψλ, 

ψζηε νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα είλαη ελεξγνί ρξήζηεο απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη φρη απιψο ηειηθνί ρξήζηεο· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, θαη ζην πψο κπνξνχλ λα ηε δηδάμνπλ 

απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο δεμηφηεηεο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ επηηπρία ηεο βαζηζκέλεο 

ζην παηρλίδη ςεθηαθήο κάζεζεο, θαζψο θαη ζην πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνο ζηήξημε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελ γέλεη, θαζηζηψληαο, ηα καζεκαηηθά ηηο ΣΠ, ηηο 

επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία πην ειθπζηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαβαζκίζνπλ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο·  

118. επηζεκαίλεη φηη νη δεκφζηεο θαη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη νη λέεο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε είλαη 

αλαγθαίεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εξγαδφκελνη, θαη ηδίσο νη ιηγφηεξν εηδηθεπκέλνη, 

είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ, απφ θνηλνχ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ηππνπνηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαηάξηηζεο θαη θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, κε εχθνιε πξφζβαζε γηα φινπο, 

πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα δηδαρζνχλ έλα ειάρηζην επίπεδν ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα κεηαηξέςνπλ απηά ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα 

ζε αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη 

ηα θξάηε κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαζηεξψλνληαο έλα επξσπατθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ή ζχζηεκα θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία γισζζψλ· ηνλίδεη φηη ε 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ζηελ Δπξψπε, φπσο θαη ε πνιπγισζζία, επσθεινχληαη απφ ηε 

δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν· 

119. ραηξεηίδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ παλεπξσπατθνχ κεγάινπ ζπλαζπηζκνχ γηα ηελ ςεθηαθή 

απαζρφιεζε, ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη πξνηξέπεη ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ· 

επηθξνηεί ηηο ζθέςεηο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ γλψζεσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ ηερλνινγηψλ λέθνπο θαη 
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κεζφδσλ εμφξπμεο θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπκθσλνχλ κε ηε λνκνζεζία γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· είλαη ηεο άπνςεο φηη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ 

απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ζηε βηβιηνζεθνλνκία θαη ηα επαγγέικαηα 

αξρεηνζέηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο· δεηεί νη ςεθηαθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο –κε ηε ρξήζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αδεηψλ creative commons– λα 

δηδάζθνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επηκφξθσζε πέξα απφ εζληθά θαη γισζζηθά ζχλνξα, θαζψο θαη ζε δεκφζηα εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα, θαη λα πξνσζνχληαη ζην πιαίζην δηαγσληζκψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ· 

ζεκεηψλεη ηνλ δσηηθφ ξφιν ηεο δηηηήο εθπαίδεπζεο· 

120. ζεκεηψλεη φηη πξέπεη λα πξνσζεζνχλ νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ΔΔ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ «ςεθηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ» 

πνπ απαζρνιείηαη ζε κε ηππνπνηεκέλεο κνξθέο εξγαζίαο, είλαη εθνδηαζκέλν κε ηηο 

ζσζηέο δεμηφηεηεο γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· ζεκεηψλεη φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε 

έρνπλ ζεζπίζεη, σο κέηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, κέηξα ηα νπνία εγγπψληαη θαη’ ειάρηζηνλ ην δηθαίσκα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρέο· 

4.3.2. Ηλεκηπονική διακςβέπνηζη 

121. εθηηκά φηη ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

θαηλνηνκία, θαζφζνλ έρεη απνηέιεζκα κφριεπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα, κεηψλεη ην 

θφζηνο θαη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην, επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη παξέρεη θαιχηεξεο, πην εχρξεζηεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ςεθηαθέο θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο· παξνηξχλεη ηελ 

Δπηηξνπή λα δψζεη ην παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα 

αλαπηχμεη, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε, έλα θηιφδνμν θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε· πηζηεχεη φηη απηφ ην ζρέδην δξάζεο πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ, ζε κηα ηνκεαθή 

πξνζέγγηζε βήκα πξνο βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ηεο αξρήο 

«κφλν κία θνξά», ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα δεηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε παξαζρεζεί ζε δεκφζηα αξρή, θαη 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ θαη έλα πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αξρέο ηεο δέζκεο 

κέηξσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ΔΔ θαη ζε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, θαζψο θαη κε πςειφ 

επίπεδν αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο· ζεσξεί φηη ζα πξέπεη επίζεο λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε δηαζπλνξηαθή αλάπηπμε ηεο  ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο (e-ID) 

πςειήο θξππηνγξάθεζεο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηδίσο κε ηελ ηαρεία 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ eIDAS θαη ηελ αχμεζε ηεο επηγξακκηθήο δηαζεζηκφηεηαο 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηαζπλδεδεκέλα εκπνξηθά κεηξψα·  

122. δεηεί ηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πιήξσο πξνζβάζηκεο εληαίαο ςεθηαθήο 

πχιεο, ζηε βάζε πξσηνβνπιηψλ θαη δηθηχσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, σο εληαίαο ςεθηαθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ηελ πεγή κέρξη ηνλ πξννξηζκφ, γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία 
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επηρεηξήζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, απφ ηε δηαδηθηπαθή ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ηα 

νλφκαηα ηνκέα, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε, ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ, ηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, έλα 

απινπζηεπκέλν δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα γηα ηνλ ΦΠΑ, δηαδηθηπαθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκκφξθσζε πξντφλησλ, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ 

πξφζβαζε ζε δίθηπα θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο θνηλνπνίεζεο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ·  

123. θαιεί πεξαηηέξσ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ησλ εληαίσλ θέληξσλ εμππεξέηεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ νδεγία γηα 

ηηο ππεξεζίεο, θαη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ψζηε λα απειεπζεξσζεί ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο· 

124. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη νη δνκέο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηα παλεπηζηήκηα παξνπζηάδνληαη θαηαθεξκαηηζκέλεο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη, ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε, έλα 

ζρέδην δξάζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζέζπηζε, έσο ην ηέινο ηνπ 2016, ηνπ επξσπατθνχ 

αλνηθηνχ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ηεο επηζηήκεο, πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη 

αξκνληθά, πθηζηάκελα δίθηπα, δεδνκέλα, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πςειψλ επηδφζεσλ 

θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ ζε φια ηα επηζηεκνληθά πεδία, εληφο ελφο 

πιαηζίνπ θνηλψλ πνιηηηθψλ, πξνηχπσλ θαη επελδχζεσλ· πηζηεχεη φηη απηφ πξέπεη λα 

ρξεζηκεχζεη σο θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ λεθψλ πέξαλ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ηνκέα, γηα ηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαηά ηελ δηάζεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

αγνξά, ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, θαζψο θαη γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηεζλνχο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν απηφ·· 

125. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαλεψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο φζνλ αθνξά 

ηνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020», σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα κηα αληαγσληζηηθή ςεθηαθή εληαία αγνξά, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, κε κηα ζθαηξηθή 

πξνζέγγηζε πξνο ηελ αλνηθηή επηζηήκε, ηελ αλνηθηή θαηλνηνκία, ηα αλνηθηά δεδνκέλα 

θαη ηε κεηαθνξά γλψζεσλ· ζεσξεί φηη απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα 

αλαζεσξεκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εμφξπμε θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ γηα 

ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ 

αλνηρηήο πεγήο, ηδηαηηέξσο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, 

θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020», πξνζαξκνζκέλεο ζηε κηθξή 

δηάξθεηα ησλ θχθισλ θαηλνηνκίαο ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ φιεο νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο, απφ ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαηλνηνκίαο ζηα επξσπατθά 

ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πάξθα, ηδίσο ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο 

Δπξψπεο, κέρξη πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο γηα λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλέο 

ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ άδεηα γηα εληαία 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο νπζηψδνπο ζεκαζίαο, εληφο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ, ππφ δίθαηνπο, εχινγνπο θαη ακεξφιεπηνπο φξνπο  

αδεηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηα θίλεηξα Δ&Α θαη ηππνπνίεζεο θαη λα 

πξνσζεζεί ε θαηλνηνκία· 
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126. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα εζηηάζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο 

(δηαβαηήξην δεκφζησλ ζπκβάζεσλ), πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζπλνιηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ αγνξά ηεο 

ΔΔ ηεξψληαο φια ηα θξηηήξηα επηινγήο, απνθιεηζκνχ θαη αλάζεζεο. ηνλίδεη ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα παξέρνπλ κηα έλδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ γηα 

ηελ απφθαζή ηνπο λα κελ ππνδηαηξέζνπλ ζε ηκήκαηα ηηο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ψζηε λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ησλ θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ θαη 

ησλ ΜΜΔ ζηηο αγνξέο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ·  

4.4. Γηεζλήο δηάζηαζε 

127. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ελφο πιήξσο αλεμάξηεηνπ κεραληζκνχ δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην Γηαδίθηπν σο έλα δηαθαλέο θαη 

πνιπζπκκεηνρηθφ κνληέιν πνιπκεξνχο δηαθπβέξλεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ην νπνίν 

ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηαδηθηχνπ σο εληαίαο, αλνηθηήο, ειεχζεξεο θαη ζηαζεξήο 

πιαηθφξκαο· ζεσξεί απαξαίηεην λα αμηνπνηεζεί ε θαζπζηέξεζε ζηε κεηάβαζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ICANN γηα ηελ εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ· πηζηεχεη αθξάδαληα 

φηη ε παγθφζκηα δηάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη θαιεί ηελ ΔΤΔΓ λα ρξεζηκνπνηήζεη πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε ςεθηνπνίεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεθηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηηο πιαηθφξκεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη λα παξεκβαίλεη πην δπλακηθά ζηα παγθφζκηα θφξα, ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ, ηηο ξνέο δεδνκέλσλ, ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 5G θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ· 

128. αλαγλσξίδεη ηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο ησλ δεδνκέλσλ· ππελζπκίδεη φηη 

ε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηελ ειεχζεξε ξνή 

δεδνκέλσλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηελ ΔΔ 

θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ιάβνπλ κέηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηνχλ πςειά πξφηππα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη αζθαιείο δηεζλείο 

δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ θαλνληζκφ πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνινγία ηεο ΔΔ, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ηξίηεο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά· 

129. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ηηο 6 Μαΐνπ 2015 ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ αλαθνίλσζε κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ 

ςεθηαθή εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο», ε νπνία πεξηιακβάλεη 16 πξσηνβνπιίεο πνπ πξφθεηηαη 

λα πινπνηεζνχλ έσο ην ηέινο ηνπ 2016. Οη λνκνζέηεο ηεο ΔΔ, απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξάο κε ηελ εληαία αγνξά, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο ηεξάζηηεο επθαηξίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επεκεξία ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ, θαζψο 

θαη γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο ΔΔ έπεηηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηα κέηξα πνπ αθνινχζεζαλ. Ζ θαηλνηνκία ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα κεηαβάιιεη 

ζπλερψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο επηθνηλσλνχλ, κνηξάδνληαη, θαηαλαιψλνπλ θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη, σο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν 

θαη γηα ηνπο ρξήζηεο. Ζ απμεκέλε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κπνξεί επηπιένλ λα 

βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, λα απμήζεη ηηο 

επθαηξίεο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο θαη λα ηνπο παξάζρεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο φζνλ αθνξά ηα 

πξντφληα. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα εθζπγρξνλίζεη θαη λα βειηηψζεη ηε δηαθπβέξλεζε 

θαη ηε δηνίθεζε ζηελ ΔΔ θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο. Ζ πξνψζεζε κηαο δπλακηθήο νηθνλνκίαο 

είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία θαη νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο κεγάιεο θιίκαθαο· πξέπεη, ζπλεπψο, λα απνηειέζεη ην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. Πξέπεη επίζεο λα 

θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαζχλδεζε ησλ πνιιαπιψλ επηηπρεκέλσλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο ηεο Δπξψπεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο: (1) 

πξφζβαζε: θαιχηεξε πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ςεθηαθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· (2) πεξηβάιινλ: δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ θαη ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ δηθηχσλ θαη 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ· (3) νηθνλνκία θαη θνηλσλία: κεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ 

αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ παξνχζα έθζεζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο 16 πξνηάζεηο 

πνπ έρεη θαηαζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αλαιχεη πεξαηηέξσ ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. 

 

Ννκνζεζία γηα ηηο δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο 

Ζ Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ηελ έιιεηςε θνηλνχ ζπλφινπ θαλφλσλ γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο 

πσιήζεηο ζην δηαδίθηπν σο έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θξαγκνχο ζηηο δηαδηθηπαθέο 

πσιήζεηο θαη αγνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΜΜΔ θαη νη θαηαλαισηέο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο λνκνζεζίαο ησλ δηαδηθηπαθψλ θαη 

κε δηαδηθηπαθψλ πσιήζεσλ έρνπλ ήδε ελαξκνληζηεί πιήξσο ή κεξηθψο κέζσ ηεο νδεγίαο γηα 

ηηο πσιήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ, ελψ νη δηαδηθηπαθέο 

πσιήζεηο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ εμαθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα κελ ππάγνληαη ζε 

ξχζκηζε είηε βάζεη ελσζηαθήο είηε εζληθήο λνκνζεζίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν 

θαλνληζηηθφ ηνκέα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε δηαδηθηπαθή αγνξά ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ αλαπηχζζεηαη ζπλερψο. Μέρξη ζήκεξα, ν θαηαλαισηήο πνπ αγνξάδεη απηφ 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν έρεη πξφζβαζε ζε επξχ θάζκα δηθαησκάησλ, ζηα νπνία ν θαηαλαισηήο 

πνπ αγνξάδεη ην ίδην ςεθηαθφ πεξηερφκελν κε ειεθηξνληθά κέζα δελ δηαζέηεη ηέηνηα 

πξφζβαζε. 
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Όζνλ αθνξά ηα πιηθά αγαζά, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη ε πιένλ πξαθηηθή ιχζε γηα 

λα θακθζνχλ νη δηζηαγκνί ησλ επξσπαίσλ εκπφξσλ θαη θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ην 

δηαζπλνξηαθφ εκπφξην είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ππεξνρή ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο θαηνηθίαο ηνπ 

πσιεηή, ζεζπίδνληαο ηαπηφρξνλα έλα «θνηλφ ζχλνιν θαλφλσλ». 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα πξνηαζεί έλα «πεξηνξηζκέλν» θνηλφ επξσπατθφ 

δίθαην ησλ πσιήζεσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, έλα πξναηξεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο. Μηα επξσπατθή 

πξφηππε ζχκβαζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη «ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

κεξψλ πνπ ζπλάπηνπλ ζχκβαζε πψιεζεο» γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο θαη εγρψξηεο δηαδηθηπαθέο 

πσιήζεηο δελ ζπλάδεη κε ηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο παξάγσγνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ – ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη θαηαξρήλ ζε θαλνληζκνχο, νδεγίεο, απνθάζεηο, ζπζηάζεηο θαη γλψκεο (άξζξν 288 

ηεο ΛΔΔ). Απηφ ζπλεπάγεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή, ηε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη, 

θαη' επέθηαζε, πξναηξεηηθνχ θαζεζηψηνο. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ήδε εθηεηακέλεο 

ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηηο πσιήζεηο, ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε ε πιήξεο 

ελαξκφληζε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο πσιήζεηο, δεδνκέλνπ θπξίσο ηνπ 

ζηφρνπ πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ δηαδηθηπαθψλ πσιήζεσλ. 

 

Βειηίσζε ηεο επηβνιήο ηνπ ζπλαθνύο παξάγσγνπ δηθαίνπ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζέζεη κεηαμχ ησλ πξσηαξρηθψλ ηεο ζηφρσλ ηελ πξφιεςε ησλ 

αδηθαηνιφγεησλ θξαγκψλ γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη άιισλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε δηαζπλνξηαθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ κε 

βάζε ηε ρψξα θαηνηθίαο ζεκεηψλνληαη θπξίσο κέζσ ηεο άξλεζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηεο 

επαλαδξνκνιφγεζεο πξνο εγρψξηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Παξά ηε ζπρλή εκθάληζε ηέηνηνπ 

είδνπο κέηξσλ πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, δηαζπνχλ ηελ εληαία αγνξά θαη παξεκπνδίδνπλ ην 

δηαζπλνξηαθφ εκπφξην, ε ζπλαθήο λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε. 

Ζ Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ηελ αλάιεςε δξάζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην πιαίζην πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο. Σα κέηξα επηβνιήο πνπ ζα ιάβεη ε 

Δπηηξνπή δελ πξέπεη σζηφζν λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή επηβάξπλζε ησλ πνιχ 

κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή ζα 

ήηαλ ζθφπηκν λα εληνπίζεη θαη λα νξίζεη νκάδεο πεξηπηψζεσλ δηθαηνινγεκέλσλ δηαθξίζεσλ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο. Έλα άιιν ελδερνκέλσο 

ζεηηθφ κέηξν ζα ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απζηεξφηεξε ε επηβνιή ησλ θαλφλσλ, 

πνπ εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

απνζαθήληζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηνλ αληαγσληζκφ.  

 

Γίθαην ηνπ αληαγσληζκνύ ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην 

Μεγάιε ζεκαζία έρεη επίζεο ε αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ 

απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία, φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο ζην δηαδίθηπν (άξζξν 4 ζηνηρείν α)) 

θαη ηνπο εδαθηθνχο πεξηνξηζκνχο (άξζξν 4 ζηνηρείν β)) πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί θαη, 

θαη' επέθηαζε, λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο θαη ηηο 

νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Παξφηη ε εδαθηθή πξνζηαζία πνπ 

επηηξέπεηαη βάζεη ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ πεξηνξίδεηαη ζηηο «ελεξγεηηθέο» πσιήζεηο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ζε παζεηηθέο πσιήζεηο απαγνξεχνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο 
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη «νη παζεηηθέο» 

πσιήζεηο αθήλνπλ κεγάια πεξηζψξηα εξκελείαο θαη ελζαξξχλνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

εδαθηθή πξνζηαζία θαη, θαη' επέθηαζε, ηηο παξαβηάζεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΛΔΔ. 

 

Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ θαηλνηνκία ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 

κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή απνηειεί επθαηξία ηελ νπνία πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε 

επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε ζε φια ηα επίπεδα, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηεί ε 

νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, γεγνλφο 

πνπ ζα απνθέξεη νθέιε ηφζν ζηνπο πνιίηεο φζν θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο· γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε λένπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Οη επελδχζεηο ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε βειηίσζεο 

ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε θαη ζχλδεζε εδαθψλ, αλζξψπσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ.  

Σαπηφρξνλα, φια ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα έρνπλ 

σο ζηφρν νη πνιίηεο λα έρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έιεγρν φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ηε δηαθάλεηα. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα αλνηρηψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα εληζρπζεί θαη πξέπεη λα εληνπηζηνχλ βαζηθά 

ζχλνια δεδνκέλσλ πξνο δηάζεζε. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε, λα 

δηεξεπλήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «κφλνλ άπαμ» ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, θαζψο 

εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο. Ζ ζχζηαζε εηαηξείαο θαη ε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

κηαο νινθιεξσκέλεο εληαίαο ςεθηαθήο πχιεο, π.ρ. θαζηζηψληαο δπλαηή ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε, ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, ηελ 

πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ΦΠΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο, ηδίσο γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε δηαζπλνξηαθφ πιαίζην.  

 

Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ θαη ηζόηηκσλ όξσλ αληαγσληζκνύ γηα ηα πξνεγκέλα 

ςεθηαθά δίθηπα θαη ηηο θαηλνηόκεο ππεξεζίεο 

Οη ςεθηαθέο ππνδνκέο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαιιηεξγεί ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη, θαη' επέθηαζε, ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε δίθηπα. Γελ απαηηείηαη ε 

ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, θαζψο δελ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ λα 

ππνδειψλνπλ φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

επελδχζεσλ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη θαλφλεο είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ςεθηαθή επνρή θαη θαιιηεξγνχλ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία γηα επηθπείο («over-the-top») ππεξεζίεο θαη επηρεηξήζεηο 

ηειεπηθνηλσληψλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

θίλεηξα γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε δίθηπα, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα δηαζέηεη 

ελαξκνληζκέλν πιαίζην γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, ψζηε λα παξέρεηαη αζθάιεηα 

δηθαίνπ ζηνπο επελδπηέο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξέπεη επεηγφλησο λα δψζεη ψζεζε ζηα 

θξάηε κέιε ψζηε λα ζεκεησζεί πξφνδνο σο πξνο ηελ πξφηαζε απηή. Σέινο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πξέπεη λα θαηαζέζεη πξφηαζε γηα ζχζηαζε εληαίαο ξπζκηζηηθήο αξρήο ησλ 
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ηειεπηθνηλσληψλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θηλνχλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία κεηαμχ πιαηθνξκψλ θαη ζην 

εζσηεξηθφ απηψλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα κειινληνζηξαθή πνιηηηθή, θηιηθή πξνο ηελ 

θαηλνηνκία, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο. Ζ αχμεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

πιαηθνξκψλ έρεη ζπλδξάκεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 

λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο, ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο κηθξέο, ή αθφκε θαη ηηο πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, δεδνκέλεο ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πιαηθνξκψλ. Ζ 

Δπηηξνπή πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη ηξφπνπο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

πιαηθνξκψλ απηψλ απμάλνληαο ηε δηαθάλεηα, ηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο πιαηθφξκαο, αιιά επίζεο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θξαγκψλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεγέζπλζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Ζ 

Δπηηξνπή πξέπεη επηπιένλ λα αλαιχζεη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε 

ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία θαη, θαηά πεξίπησζε θαη εάλ είλαη αλαγθαίν, λα ππνβάιεη πξνηάζεηο 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο 

ζηελ ςεθηαθή ζθαίξα. 

 

Μεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο επηθξίζεηο ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά είλαη ε 

απνπζία νξάκαηνο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο βηνκεραλίαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ελζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζε απηήλ εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, 

παξά ην γεγνλφο φηη ην 75% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο πξνέξρεηαη 

απφ ηελ παξαδνζηαθή βηνκεραλία. Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα θαηαξηίζεη ζρέδην 

γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο βηνκεραλίαο, ψζηε λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

αλεθκεηάιιεπηεο δπλαηφηεηεο. Απηφ απαηηεί κηα επξσπατθή πξνζέγγηζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ζέζπηζε πξνηχπσλ, θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζε 

ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα, φπσο ην ππνινγηζηηθφ λέθνο, ην Γηαδίθηπν ησλ 

πξαγκάησλ θαη ηα καδηθά δεδνκέλα, αίξνληαο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ 

ζηελ Δπξψπε θαη απμάλνληαο ηε δηαζεζηκφηεηα αλνηρηψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο είλαη επίζεο απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα. Χο πξνο απηφ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα 

απνζαθελίζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θπξηφηεηα θαη ηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ζηνπο πνιίηεο ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δπηπιένλ, 

απαηηείηαη ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ΣΠ θαη ηεο αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν, γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ πξφιεςε 

ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ρξεζηψλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε βαζηθά ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ΣΠ. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ (*) 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνο κηα Πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

(2015/2147(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο (*): Jutta Steinruck 

(*) Γηαδηθαζία ζπλδεδεκέλεο επηηξνπήο – Άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνχ 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, 

Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Καηαλαισηψλ, πνπ είλαη αξκφδηεο επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηφο ηνπο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο 6εο Μαΐνπ 2015, κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

ηεο Δπξψπεο» (COM(2015)0192 ηειηθφ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ δηαδηθαζία ηδίαο πξσηνβνπιίαο κε ζέκα «Κνηλσληθή πξνζηαζία γηα 

φινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ» (2013/2111(INI)), 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε κηα νινθιεξσκέλε αγνξά παξάδνζεο δεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ΔΔ (2013/2043(INI)), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 35% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ απεηιείηαη κε απνθιεηζκφ απφ 

ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά, ηδίσο ηα άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δήηεζε γηα εξγαδνκέλνπο κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο απμάλεηαη 
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θαηά πεξίπνπ 4% εηεζίσο, ην 47% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ δελ δηαζέηεη επαξθείο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, νη ειιείςεηο ζε εξγαδφκελνπο εηδηθεπκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ΣΠΔ 

ζηελ ΔΔ ελδέρεηαη λα ππεξβνχλ ηηο 800 000 έσο ην 2020 θαη φηη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη έσο θαη ζε 900 000 θελέο ζέζεηο εξγαζίαο έσο ην 2020 εάλ δελ 

ιεθζνχλ απνθαζηζηηθά κέηξα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφιηο ην 1,7% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο 

πξνεγκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ελψ ην 41% δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ ηνκέσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο 

πξνθεηκέλνπ ε ΔΔ λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη πξνζηαζίαο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ΔΔ θαη ζην άξζξν 9 ηεο ΛΔΔ, απνηεινχλ ζηφρνπο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο ΔΔ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο απνηειεί ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

1. επηθξνηεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα κηα ςεθηαθή εληαία αγνξά, πνπ πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία, αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε· ηνλίδεη φηη ε ςεθηαθή επαλάζηαζε 

ζα κεηαβάιεη ζεκαληηθά ηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο κε ηελ αλάδπζε λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο· δίλεη έκθαζε ζπλεπψο ζην γεγνλφο φηη είλαη 

απαξαίηεην ε πνξεία ηεο λα ραξαρηεί κε ηξφπν θνηλσληθά δίθαην θαη βηψζηκν· 

2. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ, σζηφζν, γηα ην γεγνλφο φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ηερληθέο παξακέηξνπο· δεηεί ε 

ςεθηαθή επαλάζηαζε λα ιακβάλεηαη ππφςε σο βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ζηε 

δηακφξθσζε λέσλ κνξθψλ δσήο θαη εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη νη θνηλσληθέο πηπρέο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζεί πιήξσο ην ζρεηηθφ δπλακηθφ απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο· 

3. επηζεκαίλεη φηη ε ςεθηαθή επαλάζηαζε έρεη αιιάμεη ήδε ζε κεγάιν βαζκφ νξηζκέλα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαη φηη ε ελ ιφγσ ηάζε ζα γίλεη αθφκα πην έληνλε ηα 

πξνζερή έηε· ππνγξακκίδεη φηη αθελφο ε ςεθηνπνίεζε δεκηνπξγεί λέα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηδίσο γηα εξγαδνκέλνπο πςειήο εηδίθεπζεο αιιά θαη 

γηα εξγαδνκέλνπο ρακειήο εηδίθεπζεο, θαη αθεηέξνπ ε ςεθηνπνίεζε νδεγεί ζε εμσηεξηθή 

αλάζεζε εξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ ζε ρψξεο κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο· επηζεκαίλεη 

φηη, εμαηηίαο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, νξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηδίσο εθείλεο πνπ 

απαζρνινχλ εξγαηηθφ δπλακηθφ κέζεο εηδίθεπζεο, εμαθαλίδνληαη εληειψο· 

4. αλαγλσξίδεη φηη ε ςεθηαθή εληαία αγνξά κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν εθφζνλ ππάξρεη 

πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο πςειήο απφδνζεο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ, 

ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

5. θξνλεί φηη ηα εκπφδηα ζηελ ςεθηαθή θαη δηαζπλνξηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηεινχλ 

εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· 

6. ζεσξεί φηη ε ζπλεηδεηή θαη ζηνρεπκέλε ςεθηνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

απνηειεί ζπνπδαία δπλαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε λέαο εξγαζηαθήο λννηξνπίαο ζηελ 
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Δπξψπε· 

7. ζεκεηψλεη φηη νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο κνρινχο γηα ηελ 

θαζαξή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη φηη, ζε κηα επνρή πςειήο 

αλεξγίαο ζε πνιιά θξάηε κέιε, ε ςεθηαθή εληαία αγνξά παξέρεη ζηηο ΜΜΔ, ζηηο πνιχ 

κηθξέο θαη ζηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο κηα κνλαδηθή επθαηξία λα πξνσζήζνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· 

8. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζρπξή θαη αθκάδνπζα ςεθηαθή εληαία 

αγνξά ρσξίο ηελ χπαξμε πεξηηηψλ θξαγκψλ, νχησο ψζηε θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο 

λα απνθηήζνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξε 

ηελ ΔΔ, δεκηνπξγψληαο θαηά ζπλέπεηα λέεο καθξνπξφζεζκεο επθαηξίεο βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο· 

9. επηζεκαίλεη ηελ πξφζθαηε ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επαλαθνξά ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρεη απηή ε ηάζε γηα δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο· πηζηεχεη φηη ε νινθιήξσζε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ επίζπεπζε απηήο ηεο ηάζεο επηζηξνθήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο 

θαη νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζπκβαδίδνπλ κε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ςεθηαθήο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο 

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένληαη κε ηνλ 

ηνκέα απηφ· αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγέο ζηελ εξγαζηαθή θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή· επηζεκαίλεη φηη ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνθιήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο π.ρ. έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

αλεξγία ησλ λέσλ θαη καθξνρξφληα αλεξγία, θνηλσληθφ ληάκπηλγθ θαη δεκνγξαθηθέο 

κεηαβνιέο – ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ςεθηαθή εληαία αγνξά· ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη κηα ςεθηαθή ππνδνκή, φπσο ηα επξπδσληθά 

δίθηπα πςειήο απφδνζεο, γηα λα αξζνχλ ηα εκπφδηα ζηελ ςεθηαθή θαη δηαζπλνξηαθή 

άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

11. δεηεί ηαθηηθή αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, κε ζθνπφ λα 

ζπδεηήζνπλ πψο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ην ελ ιφγσ επξσπατθφ ςεθηαθφ φξακα, πψο ζα 

δηακνξθσζεί ε κειινληηθή ςεθηαθή Δπξψπε, πψο ζα ζρεδηαζηνχλ ε «Βηνκεραλία 4.0» 

θαη νη «Υψξνη εξγαζίαο 4.0», θαζψο θαη θάπνηεο έμππλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο βάζεη ελφο 

ζαθνχο ράξηε πνξείαο· 

12. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ν θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο φισλ ησλ λέσλ 

πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο θαη ε ππαγσγή ηνπο ζε ςεθηαθή πξνζνκνίσζε αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ σο κέξνο ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθηχπνπ ηνπο·θαη φηη ε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κεηαμχ άιισλ ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη 

ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαηά πεξίπησζε, λα αμηνινγνχλ ηαθηηθά ηνλ 

αληίθηππν ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ δηαζέζηκσλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο, 
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φπσο ν πιεζνπνξηζκφο (crowdsourcing) θαη ην crowdworking, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βίν θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ επθαηξηψλ· 

14. επηζεκαίλεη φηη θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ 

θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην πεξίπινθα, πξνθχπηνπλ λέεο αλάγθεο – ηδίσο φζνλ αθνξά 

δεμηφηεηεο ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) – ζηνπο ηνκείο 

ηεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ θελψλ 

ζε επίπεδν θχισλ θαη γελεψλ, ηδίσο γηα κεηνλεθηνχληα άηνκα ζην πιαίζην απηφ· ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη ησλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηθαηξνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο· 

15. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ· επηζεκαίλεη φηη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Έλσζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη επεηγφλησο κηα ζηξαηεγηθή δεμηνηήησλ ε 

νπνία λα αληηκεησπίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε· 

16. αλαγλσξίδεη φηη ε ςεθηνπνίεζε ζα νδεγήζεη ζε δηαξζξσηηθή αιιαγή· επηζεκαίλεη φηη ε 

δηαξζξσηηθή αιιαγή απνηειεί ζπλερή δηεξγαζία θαη φηη νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο είλαη πην 

επέιηθηεο φζνλ αθνξά ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη επεξεάδνληαη ιηγφηεξν 

απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο· 

17. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνζαξκφζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπνπ ρξεηάδεηαη, κε 

ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά, ηελ ΣΠ, ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα 

γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ΣΠΔ· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε 

λα αλαπηχμνπλ ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζήο 

ηνπο· 

18. ππελζπκίδεη φηη νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ· επηζεκαίλεη φηη ζηελ Δπξψπε νη γπλαίθεο πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζπάληα αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ηεο ΣΠΔ ζπαλίσο βξίζθνπλ εξγαζία ζηνλ 

ελ ιφγσ ηνκέα θαη ζπαλίσο θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζε εηαηξείεο ηερλνινγίαο· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, κε ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θηλήηξσλ γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελ ιφγσ 

ηνκέα· 

19. ζεκεηψλεη πεξαηηέξσ φηη πξέπεη λα πξνσζεζνχλ νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ΔΔ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνπ ςεθηαθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε άηππεο κνξθέο εξγαζίαο, είλαη εθνδηαζκέλν κε ηηο 

ζσζηέο δεμηφηεηεο γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· ηνλίδεη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε 

πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο· πηζηεχεη φηη ρξεηάδνληαη λέεο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε, ηδίσο γηα ηηο πνιχ 

κηθξέο θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο· 
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20. ηνλίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε λέσλ κέζσλ, 

ςεθηαθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζθεπψλ θαη δηεπαθψλ, ψζηε νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ 

λα είλαη ελεξγνί ρξήζηεο απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη φρη απιψο ηειηθνί ρξήζηεο· 

21. επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ επηηπρεκέλε κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ θαηάξηηζε ζηελ 

απαζρφιεζε, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα εμνπιίδνληαη νη άλζξσπνη κε κεηαβηβάζηκεο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη απηνγλσζίαο, πξάγκα πνπ έρεη επίζεο ζεκαζία 

γηα λα αληιεζνχλ νθέιε απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή εληαία αγνξά· θαιεί 

ζπλεπψο ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ηα νθέιε ελφο ζπλνιηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο 

κε νιηζηηθφ θαη κεγαιφπλνν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο θαη νη 

επθαηξίεο ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο· 

22. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ ζηνπο εξγνδφηεο θνλδχιηα απφ φια ηα ηακεία νχησο 

ψζηε λα κπνξέζνπλ απηνί λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ςεθηαθή θαηάξηηζε ηνπ 

ιηγφηεξν θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ή λα πξνζιάβνπλ πξνζσπηθφ ρακειήο 

θαηάξηηζεο κε ηελ ππφζρεζε πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ απηά ηα 

κέζα· ζεκεηψλεη φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε, σο κέηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, έρνπλ ζεζπίζεη κέηξα ηα νπνία 

εγγπψληαη θαη’ ειάρηζηνλ ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα κε 

απνδνρέο· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, εάλ ηέηνηνπ ηχπνπ δηθαηψκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεζπηζηνχλ 

θαη ζηηο ρψξεο ηνπο· 

23. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη, κεηαμχ άιισλ, πηζηψζεηο απφ ηελ πξσηνβνπιία 

γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ 

(«grassroots movements») πνπ παξέρνπλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζε κεηνλεθηνχληεο λένπο· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ ζηήξημε κέζσ δηάζεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ· 

24. επηζεκαίλεη φηη ε δηα βίνπ κάζεζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θάζε ειηθίαο πξέπεη λα 

απνηειέζεη πξφηππν ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ηππνπνηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαηάξηηζεο, ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο γηα φινπο, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα δηδαρζνχλ ηηο ειάρηζηεο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκα θαη πξνζβάζηκα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηηο ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο, ζηα νπνία λα ιακβάλνληαη 

πιήξσο ππφςε νη αλάγθεο ησλ πιένλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

26. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα κεηαηξέςνπλ απηά ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζε 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία· 

27. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη 

ηερληθψλ ζρνιψλ, γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ζε φζνπο ηα νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία κνλάδεο ECTS γηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θχθινπο καζεκάησλ ή δηπιψκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά δηαθφξσλ 

βαζκίδσλ· 



 

RR\1082423EL.doc 47/94 PE567.714v02-00 

 EL 

28. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ παλεπξσπατθφ κεγάιν ζπλαζπηζκφ γηα ηηο 

ςεθηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηφλ 

ηνλ ζπλαζπηζκφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ ζηνλ ελ ιφγσ ζπλαζπηζκφ· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ αλαγθαίν 

ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θελψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη επηζεκαίλεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηηηήο εθπαίδεπζεο ελ 

πξνθεηκέλσ· επηθξνηεί ηελ εθζηξαηεία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο θαη 

θαιεί φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηηο αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ απφ θνηλνχ κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο· ελζαξξχλεη ηνλ παλεπξσπατθφ κεγάιν 

επξσπατθφ ζπλαζπηζκφ γηα ηηο ςεθηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο λα επεμεξγαζηεί ζπζηάζεηο γηα 

λέεο κνξθέο κάζεζεο, δειαδή δηαδηθηπαθή κάζεζε, ζχληνκνπο θχθινπο καζεκάησλ πνπ 

ζρεδηάδεη ν εξγνδφηεο θιπ., ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο θαη ηηο αιιαγέο· 

29. ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή φηη ε πνιπαλακελφκελε επξσπατθή πξάμε πξνζβαζηκφηεηαο 

πνπ είρε ππνζρεζεί απφ θαηξφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά κφλν ζε κηα 

ςεθηαθή θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνχο ζηελ νπνία ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε 

ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο πιαηθφξκεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο· ηνλίδεη επηπιένλ, φηη ε 

ςεθηαθή πνιπκνξθία δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία· 

30. είλαη πεπεηζκέλν φηη ε πξνζβαζηκφηεηα, φηαλ ελζσκαηψλεηαη εμαξρήο κέζσ θαζνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κέγηζηε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη επηηπγράλεηαη 

θαηά ηνλ βέιηηζην ηξφπν, ελψ παξάιιεια απνηειεί δπλεηηθή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία· 

31. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εγθξίλεη πξάμε πξνζβαζηκφηεηαο ε νπνία λα εγγπάηαη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία ζε δηαδηθηπαθά αγαζά θαη ππεξεζίεο· 

32. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή 

εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο, ηελ νπνία δεκνζίεπζε ε Δπηηξνπή, δελ ιακβάλεηαη θαζφινπ 

ππφςε ε αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί γηα φινπο πιήξεο, ίζε θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηηο 

λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, αγνξέο θαη ηειεπηθνηλσλίεο, ηδίσο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία· 

33. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο «εξγαζίαο 4.0» θαη ηνπ ςεθηαθνχ κέιινληφο ηεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο θηιηθνχ πξνο ηελ νηθνγέλεηα επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ 

θαιχηεξν ζπγθεξαζκφ νηθνγελεηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ βίνπ· 

34. ππνγξακκίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ςεθηνπνίεζεο γηα ηε ρξήζε επέιηθησλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο, θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ην ηέινο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο· 

35. επηζεκαίλεη φηη ε ςεθηαθή επαλάζηαζε επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηνπο ηξφπνπο εξγαζίαο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ άηππσλ θαη επέιηθησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αμηνινγήζνπλ ηελ αλάγθε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

θνηλσληθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο απηέο 

θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα επηθαηξνπνηήζνπλ αλαιφγσο ηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ψζηε ήδε πθηζηάκελα πξφηππα πξνζηαζίαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο λα 

κπνξέζνπλ λα δηαηεξεζνχλ θαη ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ηεο εξγαζίαο· 

36. αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε ζρέζε κε πην επέιηθηεο εξγαζηαθέο 

ξπζκίζεηο γηα νξηζκέλα άηνκα, πξάγκα πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηζνξξνπνχλ 
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θαιχηεξα ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηδησηηθή δσήο· επηζεκαίλεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνθηνχλ ηα άηνκα απφ αγξνηηθέο θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά πεξηνρέο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ςεθηαθή αγνξά εξγαζίαο· εθηζηά ηελ πξνζνρή, σζηφζν, ζην 

γεγνλφο φηη ε κε γλψκνλα ηελ ςεθηνπνίεζε ηάζε πξνο πην επέιηθηεο πξαθηηθέο εξγαζίαο 

κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αζηαζείο κνξθέο απαζρφιεζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ζα δηαηεξεζνχλ ηα πθηζηάκελα πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, ηελ ειάρηζηε ακνηβή, θαηά πεξίπησζε, ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή πγεία θαη αζθάιεηα· 

37. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα ραξάμνπλ 

ζηξαηεγηθέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί εξγαδφκελνη 

— αλεμάξηεηα ηνπ αλ ε επίζεκε ηδηφηεηά ηνπο είλαη απηναπαζρνινχκελνο ή θάηη άιιν — 

έρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα δπλάκεη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο· 

38. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα πξνζδηνξηζηεί ν φξνο «απηναπαζρνινχκελνο» πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί ε ςεπδήο απηναπαζρφιεζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη αληαιιαγή 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο κνξθέο απηναπαζρφιεζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο ςεθηαθήο εξγαζίαο· 

πηζηεχεη φηη ε πιαηθφξκα γηα ηελ αδήισηε εξγαζία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ην δήηεκα απηφ· 

39. ππνγξακκίδεη ην δπλακηθφ ηεο νηθνλνκίαο πιαηθνξκψλ λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα· 

40. ηνλίδεη φηη, ζηελ ςεθηαθή επνρή, είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεχεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο, εμαζθαιίδνληαο 

ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο δεκηνπξγνχο δίθαηε κεηαβίβαζε ηεο αμίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ 

θαη δεκηνπξγηθψλ έξγσλ πνπ κεηαδίδνληαη ζηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο· 

41. ππνγξακκίδεη φηη ε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία απαηηεί αλαζεψξεζε ηνπ θφζκνπ ηεο 

εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν ηα θξάηε κέιε λα πξνζαξκφζνπλ ην λνκνζεηηθφ ηνπο 

πιαίζην ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, θαη ηδηαίηεξα ζηε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

εζληθψλ αξρψλ θαη φηη θαηαβάιινληαη φιεο νη εηζθνξέο γηα φιεο ηηο κνξθέο εξγαζίαο· 

42. ηνλίδεη φηη ε επηδησθφκελε απφ ηελ Δπηηξνπή ελαξκφληζε ηεο παξάδνζεο δεκάησλ δελ ζα 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ρεηξφηεξεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο γηα ηνπο παξαδίδνληεο ηα δέκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο απαζρφιεζήο 

ηνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηεξνχληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα απηφ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ην δηθαίσκα άζθεζεο ζπιινγηθψλ δξάζεσλ· 

43. ηνλίδεη φηη ε ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, πνπ απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα, πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη θαη ζην πιαίζην ησλ λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο· 

ηνλίδεη φηη απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ην δηθαίσκα ζχλαςεο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ην 

δηθαίσκα νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ· 

44. θαιεί ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα παξέρνπλ επαξθή ελεκέξσζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο 
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ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ 

πιαηθνξκψλ crowdworking· 

45. ηνλίδεη φηη ε ςεθηνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο 

ηφζν γηα ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φηη απηφ πξέπεη λα 

απνηππσζεί ζε ζαθείο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα νξίζεη πςειά ειάρηζηα πξφηππα δπλάκεη ηνπ βαζηθνχ θαλνληζκνχ 

ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηα 

θξάηε κέιε λα ζεζπίδνπλ απζηεξφηεξα κέηξα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πςειά ειάρηζηα 

πξφηππα ηεο ΔΔ· 

46. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαία ε εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

νπνία ζα θαιχπηεη λέεο κνξθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ· ηνλίδεη φηη νη λέεο ζρέζεηο κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη ξνκπφη παξέρνπλ επίζεο δπλαηφηεηεο γηα κείσζε ηεο επηβάξπλζεο θαη 

ζηήξημε ηεο έληαμεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο 

αδπλακίεο· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην δήηεκα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 

φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο αλζξψπσλ θαη ξνκπφη· 

47. ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαζψο θαη λα επηθαηξνπνηεζνχλ ηα πθηζηάκελα κέηξα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο· επηζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη κέζσ ηεο 

ηειε-εξγαζίαο ή ηνπ crowdworking κπνξεί λα είλαη εθηεζεηκέλα ζε αηπρήκαηα· ηνλίδεη φηη 

ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία, φπσο ε ππεξθφπσζε πνπ 

νθείιεηαη ζηε ζπλερή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε δηάβξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο αληηπξνζσπεχνπλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή λα αλαζέζεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δεπηεξεχνπζεο ζπλέπεηεο 

ηεο ςεθηνπνίεζεο, φπσο νη επηπηψζεηο ηεο απμεκέλεο έληαζεο εξγαζίαο ζηελ ςπρηθή 

επεκεξία θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ βίν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ· 

48. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ επαξθή θνηλσληθή αζθάιηζε γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, πνπ απνηεινχλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηηο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο· 

49. ηνλίδεη φηη ε παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ· 

50. αλαγλσξίδεη φηη νη πθηζηάκελεο κνξθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ζηα θξάηε κέιε παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απφ θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

θαιχηεξεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο ζπληάμεηο, ηελ αλαπεξία, 

ηε κεηξφηεηα/παηξφηεηα, ηελ αζζέλεηα θαη ηελ αλεξγία. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ(*) 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνο κηα Πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

(2015/2147(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο (*): Petra Kammerevert 

(*) Γηαδηθαζία ζπλδεδεκέλσλ επηηξνπψλ – Άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνχ 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη 

Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ, πνπ 

είλαη αξκφδηεο επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηνπο ηηο 

αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 167 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην πξσηφθνιιν γηα ην ζχζηεκα δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο ζηα θξάηε 

κέιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

νξηζκέλεο ζπλαθείο πξάμεηο, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, πνπ ελέθξηλε ε Οξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Παηδεία, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ (UNESCO) ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2005, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2010/13/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2010, γηα ηνλ ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (νδεγία 2010/13/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2010, γηα ηνλ ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο 
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νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ))
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ πβξηδηθή ηειεφξαζε 

(«ζπλδεδεκέλε ηειεφξαζε - Connected TV»)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

γηα ηελ πιήξε ζχγθιηζε ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ θφζκν (2013/2180(INI))
3
, 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε επεξεάδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θιάδνη  ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηδίσο ν ηνκέαο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ κε ηηο φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο ηνπ ζε ειθπζηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αμία, απαζρφιεζε, 

κεγέζπλζε θαη θαηλνηνκία εληφο ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα ζηεξηρζεί 

πεξηζζφηεξν ε ελ ιφγσ βηνκεραλία ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο, λα 

απμεζεί ην θνηλφ ηεο θαη λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε 

φηη νη δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα 

ησλ θιάδσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ δεζκεχζεθε, καδί κε φια ηα θξάηε κέιε ηεο, κέζσ ηεο 

πξνζρψξεζεο ζηε ζχκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο, λα κεξηκλά κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε ν 

πινπξαιηζκφο ησλ κέζσλ λα κελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ηεο 

αγνξάο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην κεηαμχ έρεη πινπνηεζεί ε ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, ηδίσο ζηε ξαδηνηειεφξαζε, ηνλ Σχπν θαη ην δηαδίθηπν, θαη φηη νη 

επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα δίθηπα πξέπεη λα 

πξνζαξκφζνπλ επεηγφλησο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη επηβνιήο ελφο εληαίνπ επηπέδνπ ξχζκηζεο, 

κεηαμχ άιισλ θαη ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά πνπ πξνέξρνληαη 

ηφζν απφ ηελ ΔΔ φζν θαη απφ ηξίηεο ρψξεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη  ε νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (ΤΟΑΜ) 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ξχζκηζε ησλ ΜΜΔ ζηελ ΔΔ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

επξσπατθψλ έξγσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 

ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη λα δηαζθαιίδεη ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ, θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη βειηησκέλε 

δπλαηφηεηα εχξεζήο ηνπο· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ζρεηηθά κε 

ηελ πξνψζεζε επξσπατθψλ έξγσλ κέζσ ησλ θαηά παξαγγειία ππεξεζηψλ δελ είλαη 

επαξθψο δεζκεπηηθή ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ νδεγία· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θιάδνη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο εμαξηψληαη 

                                                 
1
 ΔΔ L 95, 15.4.2010, ζ. 1. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0329. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0232. 
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απφ ηελ θαηνρχξσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε νπνία απαηηεί ελνπνηεκέλν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα λα δηαζθαιίδεη ηε δσληάληα, ηε δηάδνζε θαη ηελ πνηθηινκνξθία 

ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ: ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απμαλφκελε ηζρχο θαη ε ελίνηε 

δεζπφδνπζα ζέζε θαη πεξηνξηζκέλε ινγνδνζία ησλ δηαδηθηπαθψλ κεζαδφλησλ κπνξνχλ 

λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο, 

έρνπλ δε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο·  ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε κειέηε «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Ζ 

εδαθηθφηεηα θαη ν αληίθηππφο ηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ) 

ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εδαθηθήο αδεηνδφηεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ ηαηληψλ· 

1. ραηξεηίδεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο εληφο ηεο ΔΔ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο λα 

απινπνηεζεί ε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν· ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ παίδνπλ ε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε θαη νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ 

πιεζπζκφ, ηδίσο γηα  φζνπο δνπλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη γηα ηηο επάισηεο νκάδεο
1
· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη θαιχηεξα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ, ηα δεκηνπξγηθά 

έξγα θαη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα ηα ιακβάλεη ππφςε 

φηαλ πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο θαη ιχζεηο· 

2. ηνλίδεη ηνλ δηπιφ ραξαθηήξα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ σο πνιηηηζηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αγαζνχ· παξαηεξεί φηη ε αλάγθε γηα ξχζκηζε ησλ κειινληηθψλ επξσπατθψλ 

ΜΜΔ πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηελ έιιεηςε νδψλ επηθνηλσλίαο αιιά πξσηίζησο απφ ηελ 

αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηθηινκνξθία, επηκέλεη δε φηη ε πξφζβαζε ζε 

δεκνζηνγξαθηθή, πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία θαη πνηφηεηα δελ πξέπεη λα 

εμαξηάηαη απφ ηα νηθνλνκηθά κέζα ηνπ αηφκνπ· 

3. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηεο, θαηά ηελ πξνζερή αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο 

ΤΟΑΜ, ηηο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο ζηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηνπ ςεθηαθνχ 

θφζκνπ θαζψο θαη ηνπο κεηαβαιιφκελνπο ηξφπνπο ζέαζεο νπηηθναθνπζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, επζπγξακκίδνληαο ηηο γξακκηθέο κε ηηο κε γξακκηθέο ππεξεζίεο θαη 

θαζηεξψλνληαο ειάρηζηεο απαηηήζεηο επξσπατθνχ επηπέδνπ γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλεθηηθή ηνπο ρξήζε εληφο 

ηεο ΔΔ απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ησλ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, εθηφο απφ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηέηνην πεξηερφκελν είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα κε 

νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζίαο· πηζηεχεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε πξέπεη λα 

εζηηάδεηαη ζε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ζε πςειά 

πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο· πηζηεχεη φηη 

πξέπεη λα ζηνρεχεη επίζεο ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζην νπηηθναθνπζηηθφ 

πεξηερφκελν θαη πιαηθφξκεο εληφο ηεο ΔΔ θαη ζηε δηάδνζε απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

πξνσζψληαο έηζη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ επξσπατθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ ή πηζαλέο κειινληηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο· 

4. ηνλίδεη φηη ε αξρή ηεο "ρψξαο πξνέιεπζεο", φπσο θαηνρπξψλεηαη ζηελ νδεγία ΤΟΑΜ, 

ζπληζηά ζεκαληηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηαζπλνξηαθή παξνρή νπηηθναθνπζηηθψλ 

                                                 
1
 Όπσο νξίδεηαη ζην Θεκαηνιφγην ηεο Σχληδαο θαη ζηε Γηαθήξπμε Αξρψλ ηεο παγθφζκηαο δηάζθεςεο ηεο 

Γελεχεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
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πεξηερνκέλσλ θαη απνηειεί νξφζεκν ζηελ πνξεία πξνο κηα θνηλή αγνξά ππεξεζηψλ· 

επηζεκαίλεη φηη δελ εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηφρσλ θαη δελ 

απνθιείεη ηελ αλάγθε λα πξνζαξκνζηεί ην δίθαην ηεο ΔΔ εθηφο ηεο νδεγίαο ΤΟΑΜ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο νχηε ηελ αλάγθε λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ δηαδηθηπαθά ή θαηά παξαγγειία 

νπηηθναθνπζηηθά πεξηερφκελα θαη πξνζπαζνχλ λα δηαθχγνπλ ηε θνξνινγία θαη ηελ 

νπηηθναθνπζηηθή ξχζκηζε ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, εγθαζηζηάκελα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ 

πνιχ ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή ειάρηζηεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο 

νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο· 

5. θαιεί εθ λένπ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηνλ νξηζκφ ηεο 

ππεξεζίαο κέζσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο ΤΟΑΜ, εμαζθαιίδνληαο ζηα 

θξάηε κέιε θαηάιιειν πεξηζψξην δηακφξθσζεο πνπ ζα ζπλδέεηαη ζηελφηεξα αθελφο κε 

ηα θνηλσληθνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ηδίσο δε κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη ζηελ πνιπθσλία, 

αθεηέξνπ κε ηε ζπληαθηηθή επζχλε· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ εμίζνπ θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ απαγφξεπζε νπνησλδήπνηε ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

ζηελ ΔΔ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, παξαθίλεζεο ζην κίζνο 

ή ζηνλ ξαηζηζκφ· δεηεί λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ππεξεζίεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζα είλαη πξνζβάζηκεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, φηη ζα 

απνθεχγεηαη θάζε είδνπο δηάθξηζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ππεξεζηψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη φηη δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα απάληεζεο ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ κε ζπληαθηηθή επζχλε· 

7. επηζεκαίλεη φηη νη ελδηάκεζνη θνξείο, νη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο θαη νη δηεπαθέο 

ρξήζηε, ζα έρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα κέζα γηα λα επεξεάδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν· ζπκπεξαίλεη επνκέλσο φηη 

παξάιιεια κε ηηο πηπρέο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ξχζκηζεο, απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ν πνιηηηθφο ζηφρνο λα δηαζθαιηζηεί ε πνηθηινκνξθία γηα ιφγνπο δεκνθξαηίαο· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη ηνπο φξνπο "δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα" θαη "δηεπαθή 

ρξήζηε" θαζψο θαη λα πξνζαξκφζεη ηνλ ξφιν άιισλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ, ρσξίο λα 

ππνλνκεχεη ην θαηλνηφκν δπλακηθφ ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ελεξγεηηθφ ή 

παζεηηθφ ηνπο ξφιν· πηζηεχεη φηη θαζέλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ 

δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ θαη δηεπαθψλ ρξεζηψλ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηελ νδεγία 

ΤΟΑΜ, ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξά ππεξεζία νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ· ππνγξακκίδεη, ζην 

πιαίζην απηφ, φηη έρεη θαίξηα ζεκαζία λα εθαξκνζηνχλ θαλφλεο πνπ θαζηζηνχλ 

επθνιφηεξν ηνλ εληνπηζκφ λνκηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ, ε πνιπθσλία θαη ε αλεμάξηεηε έξεπλα, θαζψο επίζεο 

θαη λα δηαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ζηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, ε νπνία 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαθχιαμε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο· 

8. δεηεί ηε ιήςε κέηξσλ γηα λα δηαζθαιηζηεί, αθελφο, φηη νη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ζα είλαη πξνζβάζηκεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, αθεηέξνπ, φηη ζα απνθεχγεηαη 

θάζε είδνπο δηάθξηζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 
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9. ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνπο γεληθνχο 

ζηφρνπο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο, ηεο αλνηρηήο 

πξφζβαζεο, ηεο δπλαηφηεηαο εληνπηζκνχ, ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, ηεο 

νπδεηεξφηεηαο δηθηχνπ, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ· 

10. δεηεί λα είλαη εχθνιε γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ε πξφζβαζε θαη ν εληνπηζκφο ππεξεζηψλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθηχπνπ ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, ηδίσο φηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε πεξηερφκελν 

πξνθαζνξηζκέλν απφ θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ, θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ, 

παξφρνπο πεξηερνκέλνπ ή άιινπο ζπιινγείο, θαηά ηξφπν πνπ ζέβεηαη ηελ απηνλνκία ησλ 

ρξεζηψλ λα θαζνξίδνπλ ηελ δηθή ηνπο ηάμε θαη πξνηεξαηφηεηεο· ηνλίδεη φηη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηδέα ηεο δπλαηφηεηαο εληνπηζκνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο, ηεο πνιπκνξθίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ κέζσλ θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ησλ 

λέσλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ελ γέλεη· 

11. Τπνγξακκίδεη φηη ε πξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο ΤΟΑΜ ζα επηθέξεη κείσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ θφξηνπ, ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ, κεγαιχηεξε επειημία ζε ζρέζε κε ηνπο 

πνζνηηθνχο θαη εκπνξηθνχο θαλφλεο θαη εληζρπκέλε ζπξξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε κε 

ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ  ξαδηνηειενπηηθψλ θνξέσλ κε 

ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ, κέζσ κίαο νξηδφληηαο πξνζέγγηζεο πνπ δηέπεη φια ηα ΜΜΔ· 

ζεσξεί φηη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξρή ηεο ζαθνχο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη 

δηαθξηηφηεηαο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ έλαληη ηεο 

αξρήο ηνπ δηαρσξηζκνχ δηαθεκίζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ΜΜΔ· 

12. ηνλίδεη φηη, γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε πξαθηηθή ηεο «αλαδήηεζεο ηεο επλντθφηεξεο 

δηθαηνδνζίαο», ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θέξδνπο ησλ δηαθεκίζεσλ, ε γιψζζα ζηελ νπνία 

πξνζθέξεηαη ε ππεξεζία θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη ε δηαθήκηζε θαη ην 

πεξηερφκελν πξέπεη λα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

είηε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν νπηηθναθνπζηηθφο θαλνληζκφο πνπ ζα ηζρχεη γηα ηηο ππεξεζίεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ είηε γηα λα ακθηζβεηεζεί ν αξρηθφο θαζνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ 

θξάηνπο κέινπο· 

13. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ έξγσλ κε θαηά παξαγγειία ππεξεζίεο έρνπλ εθαξκνζηεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ πνιιά θξάηε κέιε, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνβιέπνληαη ζαθείο 

ππνρξεψζεηο θαη λα κελ ππάξρεη παξαθνινχζεζε, πξάγκα πνπ ελζαξξχλεη ηελ 

αλαδήηεζεο ηεο επλντθφηεξεο δηθαηνδνζίαο γηα θαηά παξαγγειία ππεξεζίεο· θαιεί 

επνκέλσο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ην άξζξν 13 ελζσκαηψλνληαο δηάθνξεο 

ζαθείο απαηηήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά, θαζψο 

θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ έξγσλ κέζσ ησλ θαηά 

παξαγγειία ππεξεζηψλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηε λφκηκε πξνζθνξά 

πεξηερνκέλσλ απφ νπηηθναθνπζηηθά κέζα, επλνψληαο ηα αλεμάξηεηα επξσπατθά έξγα· 

14. ζεσξεί φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ππνρξεσζνχλ λα θαηαξηίδνπλ θαηαιφγνπο κε ηηο 

εθδειψζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο, νη νπνίνη λα πεξηιακβάλνπλ αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη ππελζπκίδεη φηη ε θνηλνπνίεζε απηψλ ησλ 

θαηαιφγσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσηηθή· νη εθδειψζεηο πνπ 
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παξαηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα 

επηθξαηνχληα πξφηππα πνηφηεηαο· 

15. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ειέγμεη, ζην πιαίζην αλαζεψξεζεο ηεο νδεγίαο ΤΟΑΜ, ζε πνηνλ 

βαζκφ παξακέλεη ρξήζηκε θαη επίθαηξε ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκείνπ 6.7 ηεο αλαθνίλσζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε 

δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε· 

16. ππνγξακκίδεη φηη ε λφκηκε δηαδηθηπαθή πξνζθνξά νπηηθναθνπζηηθψλ πεξηερνκέλσλ 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζε επξχ θαη πινχζην πεξηερφκελν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πνιιέο 

επηινγέο γιψζζαο θαη ππνηίηισλ· 

17. θαιεί ηνλ Φνξέα Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 

(BEREC) λα εμεηάζεη πξνζεθηηθφηεξα ηηο νδνχο δηαλνκήο θαη ηηο κνξθέο εκπνξίαο ησλ 

δηθηχσλ παξάδνζεο ή/θαη δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ ζηελ ΔΔ θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

πνιπκνξθία ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο· 

18. ζηεξίδεη απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπηηξνπήο γηα 

επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο επξπδσληθνχ δηθηχνπ, ηδίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαη δεηεί 

ηελ πξνψζεζε δεκφζησλ δηθηχσλ WLAN ζε κεγάινπο θαη κηθξνχο δήκνπο, δεδνκέλνπ 

φηη απηή ε πξνζέγγηζε εμαζθαιίδεη έλα αλαπφζπαζην ζηνηρείν ππνδνκψλ ηεο 

κειινληηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε, ηηο 

ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηζηηθή νηθνλνκία· 

19. ζεκεηψλεη ηε ζχλαςε ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μαξαθέο, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε 

ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε βηβιία, θαη ελζαξξχλεη ηελ άκεζε θχξσζή ηεο· 

20. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξφηαζε γηα κείσζε ηνπ ΦΠΑ 

ζηνλ Σχπν, ζηηο ςεθηαθέο εθδφζεηο, ζηα βηβιία θαη ζηηο δηαδηθηπαθέο δεκνζηεχζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε, γηα λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

ελεκέξσζε θαη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά· 

21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ λνκηθά ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

ςεθηαθψλ πεξηερνκέλσλ θαη, εηδηθφηεξα, λα απαγνξεχζνπλ ηελ έιιεηςε ζαθψλ νξίσλ ή 

ηε δηαβάζκηζε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ κέζσ ηξίησλ πνπ παξέρνπλ πεξηερφκελν ή ινηπέο 

ππεξεζίεο, εθφζνλ απηφ δελ έρεη μεθηλήζεη κε ξεηή πξσηνβνπιία ηνπ ρξήζηε θαη, ζηελ 

πεξίπησζε πεξηερνκέλσλ πνπ δελ αθνξνχλ ηελ αηνκηθή επηθνηλσλία, δελ έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ηνλ πάξνρν ηνπ πεξηερνκέλνπ· επηζεκαίλεη φηη πξέπεη επίζεο λα εκπνδίδεηαη ε κε 

εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ή ην ξαδηνηειενπηηθφ ζήκα ελφο παξφρνπ απφ 

ηξίηνπο, θαζψο θαη ε κε εγθεθξηκέλε απνθσδηθνπνίεζε, ρξήζε ή δηάζεζή ηνπ· 

22. ηνλίδεη φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θαηλνηνκία θαζψο θαη ν εγγπεηήο ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζείηαη ε παγθφζκηα 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ θιάδσλ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ· ηνλίδεη 

φηη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ, 

γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ φισλ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ, θαη φηη 

νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ πξέπεη λα 
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δηαζθαιίδεη επαξθή πξνζηαζία ε νπνία πξνσζεί ηηο επελδχζεηο θαη   ηελ αλάπηπμε ζηνλ 

ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αίξνληαο παξάιιεια ηηο λνκηθέο αβεβαηφηεηεο 

θαη αζπλέπεηεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο εληαίαο 

αγνξάο· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ, γηα λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ ζηα δεκηνπξγηθά πεξηερφκελα θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη επξσπαίνη εξεπλεηέο, ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νη νξγαληζκνί πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ν ηνκέαο 

δεκηνπξγίαο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ ςεθηαθή επνρή· 

ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ε ελδεδεηγκέλε ακνηβή απφ φζνπο αληινχλ 

θέξδνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ κε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη 

φηη νη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο ιχζεηο δελ πξέπεη λα απνζαξξχλνπλ ηε ρξήζε λφκηκσλ 

παξφρσλ· ππελζπκίδεη φηη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο επαλαπξνζδηφξηζαλ ηελ αιπζίδα αμίαο 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, θπξίσο πξνο φθεινο ησλ κεζαδφλησλ θαη ζπρλά εηο βάξνο ησλ 

δεκηνπξγψλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εξεπλήζεη ηνλ βαζκφ θαη ηνλ αληίθηππν ηέηνησλ 

αιιαγψλ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα λα βειηησζεί ε αληακνηβή ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ 

θαιιηηερλψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν· ηνλίδεη φηη νπνηεζδήπνηε αλαζεσξεκέλεο δηαηάμεηο 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ δηαρξνληθά θαη λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξνη, λα βαζίδνληαη ζε 

ηεθκεξίσζε θαη λα εθηηκψληαη πξνζεθηηθά κε κέηξν ηνλ ζηφρν ηεο Δπηηξνπήο γηα 

θαιχηεξε ξχζκηζε, ιακβαλνκέλσλ πάληα ππφςε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ ςεθηαθνχ θαη 

ηνπ αλαινγηθνχ πεξηβάιινληνο· 

23. επηθξνηεί ηε θηινδνμία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα βειηηψζεη ηε δηαζπλνξηαθή 

πξφζβαζε ζε ςεθηαθά πεξηερφκελα δηεπθνιχλνληαο ηελ εθθαζάξηζε ησλ δηθαησκάησλ 

δεκηνπξγνχ, ιακβάλνληαο ππφςε λέεο δπλαηφηεηεο αληακνηβήο ιφγσ ηεο ςεθηνπνηήζεσο 

θαη δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξε αζθάιεηα δηθαίνπ· δειψλεη κε έκθαζε φηη ηα ειάρηζηα 

πξφηππα γηα εμαηξέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, πεξαηηέξσ ελαξκφληζε 

είλαη βαζηθέο πηπρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη πξέπεη, φπνηε είλαη 

δπλαηφλ, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο· ηνλίδεη φηη ε δηαζπλνξηαθή 

πξνζβαζηκφηεηα δελ πξέπεη λα απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη 

γισζζηθή πνηθηινκνξθία σο αγαζφ·  ηνλίδεη φηη ν νπηηθναθνπζηηθφο θιάδνο πξέπεη λα 

ελζαξξπλζεί λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ιχζεηο αδεηνδφηεζεο, ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηα 

κνληέια ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ζηελ ςεθηαθή επνρή· 

24. ηνλίδεη φηη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, δεηεί δε λα ππάξμεη κία παλελσζηαθή 

πξνζέγγηζε, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη θαλείο δελ ζα επσθειείηαη απφ κηα δηεζλή 

παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηε θνξεηφηεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζηψλ πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί θαη δηαηεζεί λφκηκα θαζ’ φιε ηελ ΔΔ, θαζψο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

θαη ηε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλδξνκψλ, κε ζεβαζκφ παξάιιεια ζην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλα νηθνλνκηθά κνληέια βαζίδνληαη ζηελ εδαθηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

Δπξψπε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ θαη ηδίσο 

πξνρξεκαηνδνηεκέλσλ παξαγσγψλ ηαηληψλ, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηελ έληνλε 

πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία· ηνλίδεη φηη δελ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο 

εδαθηθφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηε θνξεηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ· πηζηεχεη 
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φηη νη παλεπξσπατθέο άδεηεο πξέπεη λα παξακέλνπλ επηινγή, λα εηζάγνληαη ζε εζεινληηθή 

βάζε θαη λα αθνινπζνχλ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ηνλίδεη φηη ηέηνηεο άδεηεο δελ κπνξεί λα 

ππνθαζηζηνχλ ηελ εδαθηθφηεηα θαη φηη ηα κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο γηα νπηηθναθνπζηηθά 

έξγα ζα βαζίδνληαη ζε εζληθά κνληέια αδεηνδφηεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ αγνξψλ· δεηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ΛΔΔ, ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο· 

26. πηζηεχεη φηη είλαη αλαγθαία κία δηεπθξίληζε σο πξνο φ,ηη ζπληζηά "αδηθαηνιφγεην 

γεσγξαθηθφ απνθιεηζκφ", ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δηαβνπιεχζεσο· ππελζπκίδεη φηη ζε 

νξηζκέλα πιαίζηα ν γεσγξαθηθφο απνθιεηζκφο είλαη απαξαίηεηνο, ηδίσο ελφςεη ηεο 

πηπρήο ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία είλαη ζπρλά έλα κέζν γηα 

ηελ απνηξνπή κνλνπψιεζεο ηεο αγνξάο· επηζεκαίλεη φηη ν εδαθηθφο πεξηνξηζκφο 

θαίλεηαη αλαγθαίνο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή πξνζθνξά πεξηερνκέλνπ ή ππεξεζηψλ θαη δελ δηαηίζεηαη 

αλαρξεκαηνδφηεζε· 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα βειηηζηνπνηήζεη, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ηε βαζκηαία δηάζεζε ησλ έξγσλ απφ ηα ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε 

δηαζεζηκφηεηα νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξνχληαη κηα 

βηψζηκε πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδνο δηάζεζεο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο· 

28. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα επεθηείλνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ησλ 

πνζνζηψζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ, ζηηο 

ζχληνκεο νπηηθναθνπζηηθέο παξαζέζεηο απνζπαζκάησλ κε δηαθεκηζηηθνχ θαη κε 

πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ είλαη ζαθέο πνηνο είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ε παξάζεζε δελ ζπγθξνχεηαη κε κία θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ 

θαη δελ ππνλνκεχεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ δεκηνπξγψλ· 

29. δεηεί ηελ επέθηαζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ, ησλ θαηφρσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ κεζαδφλησλ γηα λα πξναρζεί ε ακνηβαία επσθειήο ζπλεξγαζία, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ζα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ ελψ παξάιιεια ζα 

δηεπθνιχλνληαη, ζα επηηξέπνληαη θαη ζα ελζαξξχλνληαη θαηλνηφκνη ηξφπνη δεκηνπξγίαο 

πεξηερνκέλνπ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ, κε ζθνπφ ηελ 

θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ λέσλ κνξθψλ αδεηνδφηεζεο νη νπνίνη ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνη σο πξνο ηε ρξήζε δεκηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαδηθηπαθά θαη 

ιακβάλνπλ επνκέλσο ππφςε θαη δπλαηφηεηεο ζπιινγηθήο αδεηνδφηεζεο·  

30. Θεσξεί φηη ε λνκηθή έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νδεγία 93/83/ΔΟΚ, κεηά ηελ 

εθπφλεζε πξφζζεηεοεθηίκεζεο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε 

λφκηκν δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο εληφο ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, ρσξίο 

λα ακθηζβεηνχληαη νη αξρέο ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο, ηεο δίθαηεο αληακνηβήο 

δεκηνπξγψλ θαη θαιιηηερλψλ θαη ηνπ εδαθηθνχ ραξαθηήξα ησλ απνθιεηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ραηξεηίδεη δε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα δηεμαγάγεη δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 93/83/ΔΟΚ· 

31. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ νξίσλ αλάκεζα ζην δηθαίσκα 

αλαπαξαγσγήο έξγσλ θαη ην δηθαίσκα παξνπζίαζεο ζην θνηλφ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο «παξνπζίαζεο ζην θνηλφ», ππφ ην πξίζκα ηεο πξφζθαηεο 
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λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε δηαηχπσζεο 

ελφο θνηλνχ νξηζκνχ γηα ηελ «ειεχζεξε ρξήζε», ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επξεία δηάδνζε 

πνιηηηζηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαζ’ φιε ηελ ΔΔ· 

32. δεηεί λα ζεζπηζηνχλ ππνρξεσηηθνί πεξηνξηζκνί θαη εμαηξέζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

πθηζηάκελε λνκνζεζία πεξί δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ, κεηαμχ άιισλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ζηα κνπζεία, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

επξχηεξε δηάδνζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ, ιακβαλνκέλσλ παξάιιεια 

ππφςε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ θαη γισζζψλ· 

33. ηνλίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα πξαγκαηηθή ςεθηαθή εληαία αγνξά ζηελ 

Δπξψπε θαη λα κπνξνχλ νη πνιίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πην επάισησλ νκάδσλ, 

λα θάλνπλ πιήξε ρξήζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 

επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ν κηληηαθφο γξακκαηηζκφο· ελζαξξχλεη σο εθ 

ηνχηνπ ηα θξάηε κέιε λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο κηληηαθήο εθπαίδεπζεο, λα 

εληάμνπλ ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή χιε θαη λα βειηηψζνπλ ηνλ 

αλαγθαίν ηερληθφ εμνπιηζκφ· ππνγξακκίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζεκαζία ηεο 

θαηάιιειεο θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζηνλ ηξφπν 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο 

απηψλ ησλ δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί γεληθφηεξα ε δηαδηθαζία κάζεζεο· 

34. ηνλίδεη φηη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΜΜΔ κε αλεμάξηεην θαη θξηηηθφ πλεχκα απνηειεί δηά 

βίνπ εθπαηδεπηηθφ θαζήθνλ πνπ αθνξά φιεο ηηο ειηθίεο, ππφθεηηαη ζε δηαξθή κεηαβνιή 

αθνινπζψληαο παξάιιειε πνξεία κε απηήλ ηεο αλάπηπμεο ησλ ΜΜΔ θαη ζεσξείηαη 

βαζηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζφλ· ηνλίδεη φηη ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο έρεη δσηηθή ζεκαζία ψζηε λα βειηησζεί ην επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ ζηελ 

ΣΠΔ εληφο ηεο Δπξψπεο θαη λα ηθαλνπνηεζεί ε απμαλφκελε δήηεζε γηα επαγγεικαηίεο κε 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο εληφο ηεο ΔΔ· ελζαξξχλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαζηεξψλνληαο έλα επξσπατθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ή ζχζηεκα θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ επξσπατθνχ θνηλνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία γισζζψλ· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ επηπιένλ πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηνπ κηληηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ ησλ πνιηηψλ θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ 

ηνλ κηληηαθφ γξακκαηηζκφ φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, θπξίσο ησλ επάισησλ νκάδσλ, κε 

πξσηνβνπιίεο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο· πξνηείλεη λα εληαρζεί κφληκα ν δηαδηθηπαθφο 

γξακκαηηζκφο ζην πεδίν ησλ πξνζπαζεηψλ λα απμεζεί ν κηληηαθφο γξακκαηηζκφο· 

35. ζεσξεί αλαγθαίν λα πηνζεηήζνπλ ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε κία ακθίδξνκε 

πξνζέγγηζε σο πξνο ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, 

επελδχνληαο ζηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο θαζψο θαη ζηελ 

έληαμε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κεζφδσλ ζηα πθηζηάκελα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα· 

ζπληζηά ζηνπο αξκνδίνπο λα επηθεληξψλνληαη ζπλερψο ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

δηαδηθηπαθήο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, αλαδεηψληαο δηαθαλή απηνξξπζκηζηηθά κέηξα 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνβνχλ ζε πξνζθνξέο γηα φιεο ηηο 

γελεέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελδεδεηγκέλε θαη απηφλνκε δηαρείξηζε 

ππεξβνιηθνχ θφξηνπ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη λα επελδχζνπλ πεξαηηέξσ ζηε δεκηνπξγία 
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επξσπατθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηδαζθαιία κηληηαθνχ γξακκαηηζκνχ, γηα λα πξνσζείηαη ε 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε παλεπξσπατθή πξνβνιή 

εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή θαη ηνπηθψλ αθφκα πξσηνβνπιηψλ· 

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο 

ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ζρεηηθά κε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο 

απηνειέγρνπ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ςεθηαθήο κάζεζεο ππφ κνξθή 

παηρληδηνχ· 

37. ηνλίδεη φηη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο πνιηηηζηηθή βάζε κηαο εληαίαο επξσπατθήο ςεθηαθήο 

αγνξάο είλαη ε δσληαλή πνιπκνξθία ησλ γισζζψλ θαη ε απμαλφκελε πνιπγισζζία· 

ζεσξεί φηη ε ςεθηαθή ππνζηήξημε ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ, ε αχμεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηάο ηεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνψζεζεο ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ 

απνηεινχλ νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθά βηψζηκε αλάπηπμε κηαο εληαίαο 

ςεθηαθήο αγνξάο· αλακέλεη, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαρείξηζε ηεο πνιπγισζζίαο, 

φηη ε Δπηηξνπή ζα θαηαβάιεη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο ηεο πνιπγισζζίαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ηαρχηεξα ε 

ηερλνινγηθή βάζε γηα ηελ ελεξγφ ππνζηήξημε θαη ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο 

επξσπατθήο πνιπγισζζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο· 

38. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο εδαθηθφηεηαο, π.ρ. γηα ηνλ επξσπατθφ θνπιηνχξα 

θηλεκαηνγξάθεζεο, θαη δεηεί λα κελ θαηαζηξαθνχλ ηα πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα εζληθά πξφηππα αδεηνδφηεζεο απφ 

ζπζηήκαηα δεζκεπηηθψλ, παλεπξσπατθψλ αδεηψλ· ηνλίδεη φηη πξέπεη αλη’ απηψλ λα 

πξνσζεζεί ε δηαζπλνξηαθή θνξεηφηεηα ησλ λνκίκσο απνθηεζέλησλ πεξηερνκέλσλ· 

39. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ε νπνία έρεη δσηηθή ζεκαζία ζε φ,ηη αθνξά ηε ζχγθιηζε ησλ κέζσλ· 

40. ηνλίδεη φηη ε επξεία εμαζθάιηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ζπληζηά θεληξηθφ 

ζηνηρείν κηαο θνηλσληθά δίθαηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά θαη, ζπλεπψο, 

δελ πξέπεη λα ζπζηαζηεί κεξηθψο έλαληη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο θαηάξγεζεο 

ησλ ηειψλ πεξηαγσγήο· 

41. ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα δηαθπιαρζεί ε δίθαηε ηζνξξνπία δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ρξεζηψλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη δπλάκεη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ· 

42. επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα πξαγκαηνπνηήζεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 93/83/ΔΟΚ γηα ηηο δνξπθνξηθέο ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο θαη 

ηελ θαισδηαθή αλακεηάδνζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο ζηε δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

έξγσλ κέζσ ηεο κεηάδνζεο ζπλερνχο ξνήο θαη ηεο θαηά παξαγγειία πξνβνιήο βίληεν, ε 

νπνία ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ δεκφζησλ ξαδηνηειενπηηθψλ 

ππεξεζηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κε ηελ νπνία έρνπλ 

επηθνξηηζηεί ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξάο· 
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43. αλακέλεη, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαρείξηζε ηεο πνιπγισζζίαο, φηη ε Δπηηξνπή ζα 

θαηαβάιεη κεηαμχ άιισλ θαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά 

πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ηαρχηεξα ε ηερλνινγηθή 

βάζε γηα ηελ ελεξγφ εμαζθάιηζε θαη γηα ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο 

πνιπγισζζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο· 

44. επηθξνηεί ηηο ζθέςεηο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ γλψζεσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ ηερλνινγηψλ λέθνπο θαη 

κεζφδσλ εμφξπμεο θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπκθσλνχλ κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ· θξνλεί φηη ε ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, δεκφζηεο βηβιηνζήθεο θαη αξρεία απαηηεί ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηεο θαηάξηηζεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, ηεο αξρεηνζέηεζεο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη 

αληίζηνηρε πνιπγισζζηθή πξφζβαζε γηα ηνπο ρξήζηεο· 

45. πξνηξέπεη, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά, λα εληζρπζνχλ νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο δσξεάλ θαη αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε 

πξνβνιή ησλ πεγαίσλ θσδίθσλ απμάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ θαηλνηνκηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ· πηζηεχεη φηη κε πεξηζζφηεξν αλνηθηφ ινγηζκηθφ ελδέρεηαη λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε πηζηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ ρξεζηψλ, ηδίσο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ· 

46. παξνηξχλεη ψζηε νη ςεθηαθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο –κε ρξήζε θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αδεηψλ «creative commons»– λα δηδάζθνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθξαηηθά θαη δηαγισζζηθά ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε θαζψο 

θαη ζε δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θαη λα πξνσζνχληαη ζην πιαίζην αλάζεζεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη 

ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ, πνπ είλαη αξκφδηεο 

επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηνπο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ππνγξακκίδεη φηη ε ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δπλαηφηεηαο ειεχζεξεο 

επηινγήο εθ κέξνπο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ θαηαλαισηή, ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο, θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη θξίλεη φηη ε πινπνίεζε ηεο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξά απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, δηφηη έηζη ζα 

αξζνχλ νη θξαγκνί ζην εκπφξην, ζα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα, ζα απινπνηεζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηηο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο, ζα εληζρπζνχλ νη δεκηνπξγνί, νη επελδπηέο 

θαη νη θαηαλαισηέο θαζψο θαη φζνη εξγάδνληαη ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο ΜΜΔ, θαη θαζηζηψληαο ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηηο δεκηνπξγηθέο ππνδνκέο 

εκπνξηθά ειθπζηηθέο, ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ θφξην θαη 

επλνψληαο ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ· επηζεκαίλεη, εμάιινπ, ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε δηεπθφιπλζε ηεο λνκηθήο πξφζβαζεο ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ην 

πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ζηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά· δεηεί λα ζεζπηζηνχλ καθξνπξφζεζκεο ξπζκίζεηο θαη λα 

αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο φισλ ησλ λέσλ πξνηάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε, ηηο ΜΜΔ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαζψο θαη ηα δπλεηηθά θφζηε θαη νθέιε ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε κία εθηίκεζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ ηνπο· 

2. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ 
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ςεθηαθή εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο» (COM(2015)0192) θαη ηε δέζκεπζε πνπ 

πεξηιακβάλεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεκεξηλνχ πιαηζίνπ γηα ηα δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνθεηκέλνπ απηά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ςεθηαθή επνρή· 

ππνγξακκίδεη φηη φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αλαθεξζέληνο πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ κε ζηνρεπκέλν ηξφπν θαη κε κία ηδηαίηεξε κέξηκλα αθελφο κελ γηα κηα δίθαηε 

θαη εχινγε απνδεκίσζε ησλ δεκηνπξγψλ θαη άιισλ δηθαηνχρσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ έξγσλ ηνπο θαη, αθεηέξνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλάγθε 

λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ· 

3. ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζία (ΓΓΗ) θαη ππελζπκίδεη φηη νη 

εμαηξέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ απνηεινχλ βαζηθή πηπρή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ· επηζεκαίλεη φηη νη ζηνρεπκέλεο 

εμαηξέζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ελζαξξχλνπλ 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζην κέιινλ θαη βειηηψλνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία ηεο ΔΔ· 

4. ππνγξακκίδεη φηη νη θιάδνη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ ΔΔ απνηεινχλ 

κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαηλνηνκίαο, θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη, κε 

βάζε ζηνηρεία απφ ηνπο ζρεηηθνχο θιάδνπο, πιένλ ησλ 7 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ 

απαζρνινχληαη ζε απηνχο θαη παξάγνπλ άλσ ηνπ 4,2% ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ
1
· 

5. πηζηεχεη φηη ε κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπήζεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ· ηνλίδεη φηη ν δεκηνπξγηθφο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ θαη δεκηνπξγηθψλ έξγσλ, θαζψο 

θαη απφ ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη· ζπλεπψο, δεηεί, ζπλεπψο, απφ 

ηελ Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη θαιχηεξα απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα ηηο ιακβάλεη 

ππφςε φηαλ πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο θαη ιχζεηο· 

6. ηνλίδεη φηη θάζε κεηαξξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

πξέπεη λα έρεη σο βάζε έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο, ην νπνίν πξνάγεη ηηο επελδχζεηο 

θαη ηελ αλάπηπμε ζηνλ δεκηνπξγηθφ θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ θιάδν, ελψ ηαπηφρξνλα θαηαξγεί 

ηηο λνκηθέο αβεβαηφηεηεο θαη αζπλέπεηεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο· 

7. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη, ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθ ησλ πζηέξσλ 

εθηίκεζεο επηπηψζεσλ ηεο νδεγίαο ηνπ 2001 θαη ζα βαζηζηεί ζε αμηφπηζηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, κεηαμχ άιισλ ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ 

απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηαλνκή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ θαζψο θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία· ζεσξεί φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιειε νηθνλνκηθή αλάιπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αληηθηχπνπ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε· 

8. θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηεο ην ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 9εο 
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Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ 

πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο
1
· 

9. ζεκεηψλεη φηη ην 56% ησλ Δπξσπαίσλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα πνιηηηζηηθνχο 

ζθνπνχο θαη επηζεκαίλεη, ζπλεπψο, ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ εμαηξέζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ· ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ειάρηζησλ θαλφλσλ ζην πιαίζην ησλ εμαηξέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ, θαζψο θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ εμαηξέζεσλ 

θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ νδεγία 2001/29/ΔΚ· ππνγξακκίδεη φηη ε 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο εμαηξέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξέπεη λα είλαη ηζνξξνπεκέλε, ζηνρεπκέλε θαη νπδέηεξε απφ 

πιεπξάο κνξθήο θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απνδεδεηγκέλεο αλάγθεο 

ρσξίο λα ζίγεη ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ηεο ΔΔ, ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο θαη ηε δίθαηε 

απνδεκίσζε ησλ δεκηνπξγψλ· ηνλίδεη κε έκθαζε φηη, ελψ γηα εμφξπμε θεηκέλσλ θαη 

δεδνκέλσλ απαηηείηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ νη εξεπλεηέο θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πιηθφ πνπ 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην δίθαην πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθφκε θαη ζε δηαζπλνξηαθφ 

επίπεδν, ηπρφλ εμαηξέζεηο ζηελ ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ εμφξπμε θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ν ρξήζηεο έρεη λφκηκε πξφζβαζε, ζα πξέπεη δε λα 

αλαπηπρζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, αθνχ πξνεγεζεί 

αμηνιφγεζε αληηθηχπνπ βάζεη απνδείμεσλ· 

10. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηησζεί ε ζαθήλεηα θαη ε δηαθάλεηα ηνπ θαζεζηψηνο 

πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν πνπ 

παξάγνπλ νη ρξήζηεο θαη ηα ηέιε γηα ηε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ αληηγξάθσλ ζε εθείλα ηα 

θξάηε κέιε πνπ επηιέγνπλ λα ην εθαξκφζνπλ· ζεκεηψλεη, ζπλαθψο, φηη νη πνιίηεο πξέπεη 

λα ελεκεξψλνληαη γηα ην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ ηειψλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην ζθνπφ 

ηνπ θαη ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο· 

11. ππνγξακκίδεη φηη κε ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα φινπο, θαη 

ηδίσο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιια ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα· εθθξάδεη, ζην πιαίζην απηφ, έληνλε αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε πξνφδνπ φζνλ 

αθνξά ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Μαξαθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

δεκνζηεπκέλα έξγα γηα ηα άηνκα πνπ είλαη ηπθιά, ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε ή κε 

πξφβιεκα αλάγλσζεο εληχπσλ κε άιιν ηξφπν θαη δεηεί κεη’ επηηάζεσο ε ζπλζήθε απηή 

λα επηθπξσζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· αλακέλεη κε ελδηαθέξνλ ηελ ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ)· 

12. δεηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνρνζεηεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο, βαζηζκέλεο ζε 

αληηθεηκεληθά δεδνκέλα, ράξηλ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο πξφζβαζεο ζην λφκηκα 

δηαζέζηκν ή λφκηκα απνθηεζέλ πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν, αιιά εθθξάδεη επηθπιάμεηο 

φζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε αδηαθξίησο ππνρξεσηηθψλ παλεπξσπατθψλ αδεηψλ, γεγνλφο  

πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο ρξήζηεο· 

ηνλίδεη φηη ε αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο απνηειεί ζεκειηψδε ππιψλα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

                                                 
1
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δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ησλ εδαθηθψλ αδεηψλ 

ζηελ ΔΔ· δεηεί λα ηεζεί ηέινο ζηνπο αδηθαηνιφγεηνπο θξαγκνχο γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

θαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαζπλνξηαθή θνξεηφηεηα ηνπ λφκηκα απνθηεζέληνο ή 

λφκηκα δηαζέζηκνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, θαη ηνχην σο έλα πξψην βήκα γηα 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ γηα 

επέιηθηα θαη θαηλνηφκα ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο αδεηνδφηεζεο· ππνγξακκίδεη φηη ηα 

κνληέια απηά ζα είλαη πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, δηφηη κέζσ απηψλ ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ρσξίο λα ζίγεηαη ε αξρή ηεο 

εδαθηθφηεηαο ή ηεο ειεπζεξίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ· 

13. επηδνθηκάδεη ηε βνχιεζε ηεο Δπηηξνπήο λα εληζρχζεη ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηελ ΔΔ 

κε ηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο· ζεσξεί φηη απηή ε πξνζπάζεηα είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ηελ εθπαίδεπζε κέζσ Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ΔΔ· 

14. επηζεκαίλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζε ελεκέξσζε θαη θνηλφρξεζην 

πεξηερφκελν· ππνγξακκίδεη φηη φια ηα θνηλφρξεζηα πεξηερφκελα ζε έλα θξάηνο κέινο 

πξέπεη λα είλαη εππξφζηηα ζε φια ηα θξάηε κέιε· θξνλεί φηη ην θνηλφρξεζην πεξηερφκελν 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ πξέπεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα δεκνζηνπνηείηαη· 

15. θξνλεί φηη, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη λένη ηξφπνη πξφζβαζεο ζε νπηηθναθνπζηηθά 

πεξηερφκελα θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα κε ηελ ηξέρνπζα κεηαξξχζκηζε ηεο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ· 

16. ζεσξεί φηη νξηζκέλνη δηαδηθηπαθνί κεζάδνληεο θαη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο αληινχλ 

έζνδα απφ πνιηηηζηηθά έξγα θαη πεξηερφκελα, ρσξίο φκσο λα κνηξάδνληαη ηα έζνδα απηά 

κε ηνπο δεκηνπξγνχο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο βάζεη 

ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαβηβαζζεί ε κεηαθνξά αμίαο απφ ην πεξηερφκελν ζε 

ππεξεζίεο πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο δεκηνπξγνχο, εθηειεζηέο θαη δηθαηνχρνπο λα 

απνδεκηψλνληαη δίθαηα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζην Γηαδίθηπν ρσξίο λα 

παξεκπνδίδεηαη ε θαηλνηνκία· 

17. επηζεκαίλεη φηη ν ηαρχο ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηελ ςεθηαθή αγνξά απαηηεί 

έλα ηερλνινγηθά νπδέηεξν πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο· 

18. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ ςεθηαθή εληαία 

αγνξά έρεη ζρεδηαζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εχθνιε ελζσκάησζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ηξίησλ ρσξψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 

βειηηψλνληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη απμάλνληαο ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη 

επέθηαζεο ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν· 

19. θαιεί ηνπο δηαλνκείο λα δεκνζηεχνπλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ηερλνινγηθά κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο· 

20. επηθξνηεί ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ςεθηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη επηζεκαίλεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο 
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ηππνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν κέζσ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο νπζηψδνπο 

ζεκαζίαο (SEP) φζν θαη κέζσ κνληέισλ αλνηθηψλ αδεηψλ· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε ηζνξξνπεκέλνπ πιαηζίνπ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ θαηφρσλ δηθαησκάησλ θαη θνξέσλ πινπνίεζεο ηερληθψλ 

πξνηχπσλ βαζηδφκελσλ ζε επξεζηηερλίεο νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα λα εμαζθαιίζεη 

δίθαηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη λα εθαξκφζεη 

ην πλεχκα ηεο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε C-170/13 (Huawei θαηά ZTE) 

δηφηη έηζη επηηπγράλεηαη ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ θαηφρσλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη θνξέσλ πινπνίεζεο πξνηχπσλ, απνθεχγνληαη παξαβηάζεηο 

δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο θαη εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζχλαςε ησλ 

ζπκθσληψλ αδεηνδφηεζεο κε δίθαηνπο, εχινγνπο θαη ακεξφιεπηνπο φξνπο (FRAND)· 

21. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ην ζρέδην δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ απνζθνπεί ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο επηβνιήο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην Γηαδίθηπν ζε 

πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ εκπνξηθήο θιίκαθαο· ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ ζηελ ςεθηαθή 

επνρή λα ηεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ· ζεσξεί άθξσο ζεκαληηθφ λα επηβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 2006/115/ΔΚ, θαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ απηψλ εμαξηάηαη 

απφ ηα κέηξα επηβνιήο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο· ηνλίδεη φηη ΔΔ 

αληηκεησπίδεη πςειφ αξηζκφ παξαβηάζεσλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη φηη, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο θαηέγξαςαλ ηνπιάρηζηνλ 

95 000 πεξηπηψζεηο θξάηεζεο ην 2014, ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ 35,5 εθαηνκκπξίσλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ ππνινγίδεηαη φηη ππεξβαίλεη ηα 600 εθαηνκκχξηα EUR
1
· 

επηζεκαίλεη ην θαζήθνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Παξαβίαζε ησλ 

Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο λα παξέρεη αμηφπηζηα δεδνκέλα θαη αληηθεηκεληθή 

αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δεηεί, ζπλεπψο λα 

πηνζεηεζεί κηα απνηειεζκαηηθή, βηψζηκε, αλαινγηθή θαη ζχγρξνλε πξνζέγγηζε φζνλ 

αθνξά ηελ επηβνιή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζην Γηαδίθηπν, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο παξαβηάζεηο εκπνξηθήο θιίκαθαο· 

ζεκεηψλεη φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ελδέρεηαη λα νθείινληαη ζηε δπζθνιία λα εμεπξεζεί επηζπκεηφ πεξηερφκελν 

πνπ δηαηίζεηαη λφκηκα· απεπζχλεη ζπλεπψο έθθιεζε λα αλαπηπρζεί επξχηεξε θαη θηιηθή 

πξνο ηνπο ρξήζηεο λφκηκε πξνζθνξά πεξηερνκέλνπ, ε νπνία λα πξνβιεζεί ζην θνηλφ· 

22. επηδνθηκάδεη κία πξνζέγγηζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ «παξαθνινχζεζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

ρξήκαηνο» θαη πξνηξέπεη ηνπο θνξείο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ λα πξνβαίλνπλ ζε 

ζπληνληζκέλεο θαη αλαινγηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη παξαβηάζεηο 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε εκπνξηθή θιίκαθα, κε βάζε ηελ πξαθηηθή 

ζχλαςεο εθνχζησλ ζπκθσληψλ κε ηνπο δηθαηνχρνπο· ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή, απφ θνηλνχ 

κε ηα θξάηε κέιε, ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηβεβιεκέλε επηκέιεηα 

ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα· ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη θνξείο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παξαβηάζεηο ζε εκπνξηθή θιίκαθα 

πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλα, ζπληνληζκέλα θαη αλαινγηθά θαη λα πξνβιέπνπλ ηε 

                                                 
1
 Βιέπε ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηα ηεισλεία ηεο ΔΔ 

– Απνηειέζκαηα ζηα ζχλνξα ηεο ΔΔ 2014, ΓΓ TAXUD, 2015. 
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δπλαηφηεηα άζθεζεο απνηειεζκαηηθψλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε κέζσλ πξνζθπγήο 

γηα ζηγφκελα κέξε· πηζηεχεη φηη είλαη αλαγθαίν λα ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν νη 

θαηαλαισηέο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξαβίαζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ· 

23. πηζηεχεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα αλαπηχμεη δηάινγν θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κειέηεο 

βάζεη ζηνηρείσλ γηα ην αλ φινη νη δξψληεο ζηελ αιπζίδα δεκηνπξγίαο αμίαο, φπσο 

δηαδηθηπαθνί ελδηάκεζνη, επηγξακκηθέο πιαηθφξκεο, πάξνρνη πεξηερνκέλνπ θαη 

ππεξεζίαο, θαζψο θαη ζπκβαηηθνί ελδηάκεζνη, φπσο κεηαπσιεηέο θαη πσιεηέο ιηαληθήο, 

ζα πξέπεη λα ιάβνπλ εχινγα θαη επαξθή κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηεο παξαπνίεζεο πξντφλησλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε εκπνξηθή θιίκαθα, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο δηαρένπλ 

ή λα ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηεο επηινγήο ηνπο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα 

ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα δηεπθξηληζηεί ν ξφινο ησλ ελδηακέζσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζην πιαίζην 

κηαο πξνζεθηηθήο θαη ζηνρεπκέλεο κειέηεο βάζεη ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο 

ζπλαθείο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ηεο Δπηηξνπήο· ηνλίδεη φηη νη πάξνρνη δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη νη δηαδηθηπαθνί ελδηάκεζνη ζα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ππέρνπλ 

απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο θαη λα κελ επηηεινχλ ην έξγν πνπ έρεη αλαηεζεί 

ζηα δηθαζηήξηα ψζηε λα απνθεπρζεί κηα ηπρφλ ηδησηηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξαγκαηνπνηήζεη κειέηε πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξαγήο ηζηνηφπσλ κε δηθαζηηθή απφθαζε θαζψο 

θαη ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο θαη απαγφξεπζεο πεξηερνκέλνπ· 

24. αλαγλσξίδεη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηάδνζε ησλ έξγσλ, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη 

έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ ιφγσ ηεο δήηεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ· αλαγλσξίδεη φηη νη ηζρχνπζεο αξρέο πεξί επζχλεο ησλ κεζαδφλησλ έρνπλ 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ αχμεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ, θαη απεπζχλεη 

πξνεηδνπνίεζε φηη ε δεκηνπξγία αβεβαηφηεηαο δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα απηφλ ζα κπνξνχζε λα 

έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε· επηζεκαίλεη ηνλ δηαξθψο 

απμαλφκελν ξφιν θαη ηνλ δπλεηηθά αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο 

νξηζκέλσλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ ζην δηαδίθηπν φζνλ αθνξά ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ, ηελ 

δίθαηε αληακνηβή ησλ δεκηνπξγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ άιινη 

δηαλνκείο πλεπκαηηθψλ έξγσλ· 

25. πξνηείλεη ε επηθείκελε λνκνζεηηθή πξφηαζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο λα 

έρεη σο βάζε ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα θαη θπξίσο λα απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία φζσλ είλαη επάισηνη· 

26. επηζεκαίλεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζα πξέπεη ην θνηλφ λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ζρεηηθά κε 

ηελ δηάξθεηα ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο· 

27. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΚ, νη θνξείο παξνρήο 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψλνπλ ζαθψο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

θαη φηη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηαζθάιηζε ηεο 
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εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην· 

28. ζεκεηψλεη ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα απνζχξεη ηελ πξφηαζε γηα έλα θνηλφ επξσπατθφ 

δίθαην ησλ πσιήζεσλ θαη ππελζπκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε 

πξψηε αλάγλσζε ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα 

ζπγθεληξψλνληαη θαη λα αλαιχνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξηλ απφ ηε ιήςε νησλδήπνηε 

κέηξσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζήκεξα 

ζηνπο θαηαλαισηέο κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία ζην πιαίζην, ηδίσο, ησλ έλδηθσλ 

κέζσλ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζπκβάζεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο πιηθψλ 

αγαζψλ ή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ Ρψκε Η· 

29. πηζηεχεη φηη νη ζπκβαηηθνί θαλφλεο γηα ςεθηαθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

αξρέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξνη θαη λα έρνπλ καθξνπξφζεζκν 

ραξαθηήξα· ηνλίδεη, εμάιινπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κειινληηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

ζηνλ ηνκέα απηφ, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη ε έιιεηςε ζπλνρήο θαη νη 

επηθαιχςεηο κε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηπρφλ θίλδπλνο δεκηνπξγίαο 

καθξνπξφζεζκα ελφο αδηθαηνιφγεηνπ λνκηθνχ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ δηαδηθηπαθψλ θαη 

ζπκβαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ιακβαλνκέλνπ επίζεο 

ππφςε ηνπ θεθηεκέλνπ γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο REFIT· 

30. εθηηκά φηη, ζηελ ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίδεηαη 

κε πνηνχο ηξφπνπο εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο θαλφλεο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δηαζπλνξηαθή πψιεζε κέζσ δηαδηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ πεξηπηψζεηο 

αζέκηηεο εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ σο πξνο ηε ηηκή ιφγσ εζληθφηεηαο ή ηφπνπ· 

31. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαιχζεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ζηνλ 

θαηαλαισηή ην νπζηαζηηθφ δίθαην ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζην 

πιαίζην ηεο ιεγφκελεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο ηπρφλ αληζφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ θαηαλαισηψλ», νη νπνίεο εδξαηψλνληαη απφ 

κία νινέλα θαη επξχηεξε ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ πιαηθφξκεο 

ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο· 

32. επηζεκαίλεη φηη είλαη αλάγθε λα βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο λα μεθηλήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην Γηαδίθηπν ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα είλαη απινπζηεπκέλεο θαη ςεθηνπνηεκέλεο, θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ην ελδερφκελν απηφ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά· 

33. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δεηήκαηα πνπ 

δελ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα επσθεινχληαη απφ ην πιήξεο 

θάζκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, είηε απηά είλαη ςεθηαθά είηε παξέρνληαη κέζσ 

ςεθηαθψλ δηαχισλ ζηελ ΔΔ, θαη εκπνδίδνπλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ηελ αλάπηπμε, ηε 

δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ· 

34. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ θνηλέο πξνδηαγξαθέο θαη νξζέο πξαθηηθέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηηο δηθαζηηθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο· 
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35. επηζεκαίλεη φηη νη εμειίμεηο ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε κέζσ ηεο θαζηέξσζεο κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο, απινχζηεξεο θαη 

θηιηθφηεξεο πξνο ηνλ ρξήζηε ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο· εθηηκά φηη, απφ ηελ άπνςε απηή, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαζέηνπλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο αιιεινζπλδεφκελα εκπνξηθά 

κεηξψα· 

36. ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, κηαο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ· ηνλίδεη φηη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζζνχλ κφλν κέζσ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο λνκνζεζίαο θαη πξφζβαζεο ζηα έλδηθα κέζα· θξνλεί φηη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην ζα αλζνχζε αλ νη θαηαλαισηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ειεθηξνληθέο αγνξέο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ζε φιε ηελ ΔΔ· 

37. ηνλίδεη φηη ε δηαδηθηπαθή αζθάιεηα είλαη έλα απφ ηα πξναπαηηνχκελα γηα κηα ςεθηαθή 

εληαία αγνξά θαη, γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, πηζηεχεη φηη είλαη αλαγθαίν λα 

θαηνρπξσζεί ε αζθάιεηα δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ ζε απηή ηε ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελε 

αγνξά· επηθξνηεί, ζε απηφ ην πιαίζην, ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα κε αληηθείκελν ηελ αζθάιεηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν φζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο ιχζεηο γηα ηε δηαδηθηπαθή αζθάιεηα. 

38. δεηεί ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ΣΠΔ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ· 

39. επηζεκαίλεη φηη ην ηερλνινγηθφ ράζκα πνπ πθίζηαηαη ζηελ ΔΔ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

κέζσ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά· 

ππνγξακκίδεη φηη απαηηείηαη κηα πξννξαηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 

ράζκα πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ πεξηθεξεηψλ, κεηαμχ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ππαίζξνπ θαη 

κεηαμχ γελεψλ· 

40. ηνλίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί έλα ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

εληαία ςεθηαθή αγνξά, πξέπεη λα δνζεί άκεζε ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ· ηνλίδεη, ζπλεπψο, φηη νη ΜΜΔ πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο 

θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ· 

41. επηζεκαίλεη φηη ε ςεθηαθή θαηλνηνκία νδεγεί ζηελ αλάπηπμε θαη φηη έλα ηζρπξφ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αγνξά πξέπεη λα ηνλψλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα θηλεηξνδφηεζεο γηα 

λένπο πνπ θαηλνηνκνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθφ ησλ λέσλ επξσπαίσλ. 
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πξνο ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνο κηα Πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

(2015/2147(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο (*): Michał Boni 

 

 

(*) Γηαδηθαζία ζπλδεδεκέλεο επηηξνπήο – Άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνχ  

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη φηη φιεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Φεθηαθή Δληαία Αγνξά πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηδηαίηεξα ηε 

λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ· ηνλίδεη φηη ν 

ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηδηαίηεξα ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπληζηά νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βαζηδφκελεο ζηα δεδνκέλα νηθνλνκίαο ψζηε λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ςεθηαθνχ ηνκέα, θαη ζα πξέπεη επνκέλσο λα ζεσξνχληαη 

σο πεγέο επθαηξηψλ θαη σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα· ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηερλνινγηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ αξρψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηαρείαο 

έγθξηζεο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο 

νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηφζν ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 
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δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· δεηεί λα αλαζεσξεζεί ε νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπλνρή ησλ δηαηάμεσλ κε ηε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο δέζκεο απηήο· 

 3.3.2. Καηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη πνιηηηθέο θαζψο θαη ηε ζέζπηζε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο, πνπ ζα ζέβνληαη 

πιήξσο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα φπσο νξίδνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

θαη ηεο ελεκέξσζεο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηηο 

αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο δένπζαο λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ· ζεσξεί φηη, γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 

 – λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεπείο θαη απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί επηβνιήο ηνπ λφκνπ γηα 

ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο θαη αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ· 

 – λα παξαζρεζνχλ ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

παξάλνκνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο· 

 – λα ζηεξηρζνχλ νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ν δηάινγνο κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νληνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ·  

 – λα απνζαθεληζηεί ν ξφινο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ φζνλ 

αθνξά ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ·  

 – λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο Γηαδηθηπαθψλ Αλαθνξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εληφο ηεο Δπξσπφι ζα ζεκειησζεί ζε λνκηθή βάζε πνπ είλαη 

θαηάιιειε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο· 

 – λα εμαζθαιηζηεί ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη 

ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν θαη λα ελζαξξπλζνχλ πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο 

έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαζηεί ην δηαδίθηπν αζθαιέο γηα παηδηά, θαη  

 – λα ζπλεξγαζηνχλ ηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ πξνψζεζε εθζηξαηεηψλ 

εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο· 

3. ππελζπκίδεη φηη ζην άξζξν 12 ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (2000/31/ΔΚ) 

νξίδνληαη ηα εμήο: «Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, ζε πεξίπησζε παξνρήο κηαο 

ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο ζε έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ ή ζηελ 

παξνρή πξφζβαζεο ζην δίθηπν επηθνηλσληψλ, δελ πθίζηαηαη επζχλε ηνπ θνξέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν θνξέαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ δελ απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, δελ 

επηιέγεη ηνλ απνδέθηε ηεο κεηάδνζεο θαη δελ επηιέγεη θαη δελ ηξνπνπνηεί ηηο 

κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο»· 

 3.4. Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη 

ζηνλ ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

4. ππνγξακκίδεη φηη ν ηαρέσο απμαλφκελνο αξηζκφο επηζέζεσλ ζε δίθηπα θαη εγθιεκαηηθψλ 

πξάμεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν απαηηεί κηα ελαξκνληζκέλε απάληεζε απφ ηελ ΔΔ θαη ηα 
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θξάηε κέιε ηεο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ· εθηηκά φηη ε πξνζθνξά αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν ζπλεπάγεηαη 

πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ θαη ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ νξγάλσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, κεηαμχ 

άιισλ ηελ ηξνκνθξαηία, ηε βίαηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ ζην δηαδίθηπν, θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο εληφο θαη εθηφο 

δηαδηθηχνπ· ηνλίδεη φηη ε αζθάιεηα, νχησο νξηδφκελε, καδί κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηνλ θπβεξλνρψξν, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη, σο εθ ηνχην, απνηειεί απαξαίηεηε βάζε 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· 

5. δεηεί ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ αζθάιεηα δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε 

ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπλεπνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν 

θαη ζε εζληθφ επίπεδν, πξάγκα ην νπνίν πξνυπνζέηεη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο 

αξρέο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, παξάιιεια κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ· 

6. ππελζπκίδεη φηη εξγαιεία φπσο ε θξππηνγξάθεζε είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο σο κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο βαζηθνχ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ επηθνηλσληψλ· θαηαδηθάδεη ην γεγνλφο φηη ην εξγαιείν απηφ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εγθιεκαηηθνχο ζθνπνχο· 

7. ραηξεηίδεη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηα Δγθιήκαηα ζηνλ 

Κπβεξλνρψξν (EC3) εληφο ηεο Δπξσπφι, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε αληίδξαζε 

ζε πεξίπησζε επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν· δεηεί αθελφο ηελ εθπφλεζε λνκνζεηηθήο 

πξφηαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εληνιήο ηνπ EC3 αθεηέξνπ ηελ ηαρεία κεηαθνξά ηεο 

νδεγίαο 2013/40/ΔΔ, ηεο 12εο Απγνχζηνπ 2013, γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνζθνπεί επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ αξκφδησλ 

νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ (Eurojust, Δπξσπφι, EC3 θαη ENISA)· 

8. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα ζπγθξνηήζεη ζχκπξαμε δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο 

«αζθάιεηαο εθ ζρεδηαζκνχ»· ζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ελ ιφγσ πεδίν· εθθξάδεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο ζχκπξαμεο 

δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα (EP3R)·  

9. ζεκεηψλεη φηη νη απνθαιχςεηο γηα ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε έδεημαλ φηη 

είλαη αλάγθε λα θεξδεζεί εθ λένπ ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ ηδησηηθφηεηα, ηελ 

πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, 

ηελ αλάγθε απζηεξήο ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή ζθνπνχο επηβνιήο ηεο 

λνκνζεζίαο· ππελζπκίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζεκαζία ησλ πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ, 
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φπσο νη ζπλζήθεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, πνπ ζέβνληαη ην θξάηνο δηθαίνπ θαη 

κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν αζέκηηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε μέλε 

επηθξάηεηα· 

10. ππελζπκίδεη φηη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(2000/31/ΔΚ) νξίδνληαη ηα εμήο: «Σα θξάηε κέιε δελ επηβάιινπλ ζηνπο θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ» κεηάδνζεο, απνζήθεπζεο θαη  θηινμελίαο, 

«γεληθή ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ ή απνζεθεχνπλ νχηε 

γεληθή ππνρξέσζε δξαζηήξηαο αλαδήηεζεο γεγνλφησλ ή πεξηζηάζεσλ πνπ δείρλνπλ φηη 

πξφθεηηαη γηα παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα»· ππελζπκίδεη, ηδηαίηεξα, φηη ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο απνθάζεηο C-360/10 θαη C-70/10, απέξξηςε κέηξα «ελεξγνχ 

ειέγρνπ» ζρεδφλ φισλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (παξφρσλ πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν ζηε κία πεξίπησζε, θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζηελ άιιε) θαη δηεπθξίληζε φηη 

απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εληνιή ε νπνία ππνρξεψλεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θηινμελίαο 

λα πξνβεί ζε γεληθφ έιεγρν· 

 4.1. Οηθνδόκεζε κηαο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ  

11. εθηηκά φηη ηα καδηθά δεδνκέλα, νη ππεξεζίεο λέθνπο, ην δηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ, ε 

έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία έρνπλ νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

απαηηνχλ κηα ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε ζην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· εθηηκά φηη ε 

ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη απνηειεζκαηηθέο 

δηαζθαιίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, φπσο νξίδνληαη 

ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά σο επάισηνπο θαηαλαισηέο, είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζε 

έλαλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν φζνλ αθνξά ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο φζν 

θαη εληφο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θπξηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πνιηηψλ επί ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ· ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ· δεηεί ηελ 

πξνψζεζε ηεο «ηδησηηθφηεηαο εμ νξηζκνχ θαη εθ ζρεδηαζκνχ», πξάγκα ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα έρεη επίζεο ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ εκπεξηέρεη 

δηαθξίζεηο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ· ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία κηαο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ, ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζηελ απνθπγή πεξηηηνχ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη πξνζθέξεη αζθάιεηα δηθαίνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ 

θαη ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη δεκνθξαηηθή επνπηεία θαη δηαξθή έιεγρν 

απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο· ηνλίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρξεηάδνληαη 

εηδηθή πξνζηαζία θαη αλαγλσξίδεη φηη ε ζέζπηζε πξφζζεησλ δηαζθαιίζεσλ, φπσο ε 

ςεπδσλπκνπνίεζε θαη ε αλσλπκνπνίεζε, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία φηαλ ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθαξκνγέο καδηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη παξφρνπο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ· 

 4.2.Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 

ηππνπνίεζεο 
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12. ηνλίδεη φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κέζσ ιχζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, δειαδή ιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα ISA², πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηεο ΔΔ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ· δεηεί ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ θνηλά, παγθφζκηα πξφηππα γηα ηελ νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα, 

πξφηππα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αζθάιεηα, ζηνλ ζεβαζκφ ηεο 

ηδησηηθφηεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο 

ησλ πνιηηψλ ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ· 

 4.3.2. Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

13. ππνζηεξίδεη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε, ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ 

αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο βάζεη ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, θαη πςειά 

πξφηππα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο πξνηείλνληαη ζηε δέζκε κέηξσλ γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Υάξηε 

ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ· ππελζπκίδεη φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη 

ζηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή, ζηε δηαβνχιεπζε θαη ζε κηα πην δηαθαλή, πην ππεχζπλε θαη 

πην απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε· ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε ζεκαζία ηεο 

αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ· 

14. ππνγξακκίδεη φηη, παξάιιεια κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο αξρήο «κφλνλ άπαμ», φιεο νη 

πξσηνβνπιίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 

θαη ηηο αξρέο ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηηο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίεο 

ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δεδνκέλα ησλ πνιηηψλ πνπ παξέρνληαη ζε δεκφζηνπο θνξείο· 

 5.2.Γηεζλήο δηάζηαζε 

15. αλαγλσξίδεη ηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο ησλ δεδνκέλσλ· ππελζπκίδεη φηη ε 

δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηελ ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ 

εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο λα ιάβνπλ κέηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηνχλ πςειά πξφηππα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη αζθαιείο δηεζλείο δηαβηβάζεηο 

δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ θαλνληζκφ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ηζρχνπζα λνκνινγία ηεο ΔΔ, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνο κηα πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

(2015/2147(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Renato Soru 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, 

Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Καηαλαισηψλ, πνπ είλαη αξκφδηεο επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηφο ηνπο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη φηη ε βηψζηκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζηελ Δπξψπε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνκέσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε 

αμία· ελζαξξχλεη, ζπλεπψο, φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Δπηηξνπή γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· ηνλίδεη ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο 

παγθφζκησλ ζπλδέζκσλ θαη ππέξβαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ εζληθψλ 

θαλφλσλ γηα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηεξήζεη ην πξνβιεπφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο ε 

νπνία ζα βαζίδεηαη ζηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ θαη ζε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή· 

2. ηνλίδεη φηη ν ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θηιηθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απινπζηεχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ 

θαηαλαισηή· 

3. ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο γηα ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία· ππελζπκίδεη φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ε αλάπηπμε ηεο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία 415 

δηζεθαηνκκχξηα EUR εηεζίσο θαη λα δεκηνπξγήζεη 3,8 εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη πέξα απφ ηνπο ζηαζεξνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ςεθηαθνχ ηνκέα, 
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πξνζθέξνληαη επίζεο, κέζσ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, λέεο δπλαηφηεηεο θαη ζε 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο· 

4. ζεσξεί φηη ε ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί αλαπφθεπθηε θαη ζεηηθή εμέιημε, έλα 

βήκα πξνφδνπ, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, θαη ηδίσο ηηο 

ΜΜΔ, θαη πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ελζαξξπλζεί· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ πξνζέγγηζε «ςεθηαθήο πξνηεξαηφηεηαο» ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ· ζεσξεί 

φηη ε ζηξαηεγηθή «ςεθηαθήο πξνηεξαηφηεηαο» ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη νθέιε ζηελ 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, ζηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ράζκα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ· 

6. ζεκεηψλεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ησλ επξσπατθψλ 

πεξηθεξεηψλ, πξέπεη λα κεησζεί ζεκαληηθά ην ςεθηαθφ ράζκα θαη λα εμαζθαιηζηεί ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο, εηδηθά ζηηο ΜΜΔ, δίθαηε, αλνηθηή 

θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν· ηνλίδεη φηη ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη δεκφζην αγαζφ πνπ απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα· ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ ψζηε λα θηάζεη ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηεο ΔΔ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην απηφ, λα επαλεμεηάζεη 

ηελ ηξέρνπζα εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο· επηθξνηεί ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ ζθνπεχεη λα θαηαβάιεη ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔ) ζηνλ ηνκέα απηφ· 

7. ζεσξεί φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαζηέξσζε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, νη ηειηθνί 

ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξψλ πξνηχπσλ πξνζηαζίαο 

θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηεο φηη κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε έλα θνηλφ θαη 

δίθαην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ επηβάιιεη παξφκνηνπο θαλφλεο γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο· 

8. επηθξνηεί ηελ έγθξηζε ηεο αλαζεψξεζεο ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ· 

επηζεκαίλεη φηη εάλ ε Έλσζε ζέιεη λα εληζρχζεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε επίπεδν ΔΔ, 

πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε νη ζηηγκηαίεο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη νη 

πιεξσκέο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ βάζεη ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ, θαζψο θαη ε θαηάιιειε 

εθαξκνγή ηεο αλαζεψξεζεο ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ· 

9. επηζεκαίλεη φηη παξά ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ ΔΔ, πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο 

παξακέλνπλ θελέο ιφγσ ηεο έιιεηςεο αληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ· ζεκεηψλεη φηη εθφζνλ 

ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ νη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή εληαία 

αγνξά, είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζεζνχλ πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ 

ζα απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ· δεηεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε απηψλ 

ησλ ζηφρσλ· 

10. ζεσξεί φηη ηα παλεπξσπατθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη πιεξσκψλ κέζσ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ («e-SEPA») δίλνπλ ψζεζε ζην δηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

κέζσ απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ πιεξσκψλ ιηαληθήο· ζεκεηψλεη φηη κπνξνχλ 

λα αληιεζνχλ πνιχηηκα δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία κε ζπζηήκαηα φπσο ην Faster 

Payments ή ην PayM· 
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11. επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ άλζεζε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο απαηηείηαη βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα, ηφζν γηα λέεο φζν θαη γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ΜΜΔ 

θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο· επηθξνηεί ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Έλσζε 

Κεθαιαηαγνξψλ, ε νπνία παξέρεη ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα καθξνπξφζεζκα έξγα θαη είλαη επνκέλσο 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά· ελζαξξχλεη ηηο 

πεξαηηέξσ δηαβνπιεχζεηο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηε δηάδνζε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ηνκείο φπσο ε ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δαλεηνδφηεζε 

κεηαμχ νκνηίκσλ, θαη πεξαηηέξσ θίλεηξα γηα ηα θαζεζηψηα επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 

ζηελ ΔΔ· 

12. ηνλίδεη φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ςεθηαθή εληαία αγνξά λα βαζίδεηαη ζε έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ηνλ πειάηε ζχζηεκα πιεξσκψλ· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί θαηά ηα ηειεπηαία έηε φζνλ αθνξά 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ (γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ SEPA, ηεο λέαο νδεγίαο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πιεξσκψλ, ηνπ λένπ θαλνληζκνχ γηα ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη ηεο 

αλαζεσξεκέλεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ)· ππνγξακκίδεη φηη θαηά ηα επφκελα 

έηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξφζζεηα κέηξα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ζηηο 

θαηλνηφκεο εμειίμεηο, θαζψο θαη γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηαζπλνξηαθή ελνπνίεζε· 

13. δεηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Kηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ λα ζηεξίμεη θαηλνηνκίεο ζε 

ξπζκηδφκελνπο ηνκείο, φπσο νη κεηαζπλαιιαθηηθέο ππνδνκέο θαη ε ππνβνιή δεδνκέλσλ, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν θαλνληζκφο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνξείο πνπ 

πξνυπάξρνπλ ζηελ αγνξά γηα λα παξαθσιχεηαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, φπσο ε 

ηερλνινγία ηεο αιπζίδαο ησλ κπινθ (block chain) θαη ηνπ δηακνηξαζκέλνπ ινγηζηηθνχ 

βηβιίνπ (distributed ledger)· 

14. επηζεκαίλεη φηη ε αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, ηδίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ζηα 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαη σο εθ ηνχηνπ δεηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ηηο απεηιέο, πξσηίζησο απφ ηελ ειεθηξνληθή απάηε θαη ηηο 

επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν, λα εληζρχζεη ηα κέηξα πξφιεςεο, λα θαζνξίζεη έλα πιαίζην 

γηα κηα παλεπξσπατθή ζπληνληζκέλε αληίδξαζε φζνλ αθνξά ηα εγθιήκαηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, θαη λα μεθηλήζεη παλεπξσπατθέο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ λα 

πξνεηδνπνηνχλ ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηηο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν· 

15. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη πιήξσο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ παγθφζκησλ ξπζκηζηηθψλ θαη 

επνπηηθψλ αξρψλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ· 

16. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ απιά, απνηειεζκαηηθά θαη αζθαιή ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ, ψζηε ε ςεθηαθή εληαία αγνξά λα κπνξέζεη λα εμειηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί· 

επηθξνηεί ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε επίπεδν ελσζηαθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά 
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ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεθηηκήζεη απηέο ηηο εμειίμεηο θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά· 

17. ζεσξεί φηη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζα αλνίμνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο πηζηψζεηο γηα πνιιά 

άηνκα πνπ θαηά θαλφλα απνθιείνληαη απφ ην ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

πξνάγνληαο έηζη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή έληαμεο πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο πην αδχλακεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά θαη, επνκέλσο, θαη ζε 

λέεο ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο· 

18. ζεσξεί φηη, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, δελ είλαη 

δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ πιαίζην· θξνλεί φηη, κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ 

ζηηο εζληθέο αξκνδηφηεηεο, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ζπληνληζκφο ζε ζέκαηα θνξνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη ε θνξναπνθπγή, ε θνξνδηαθπγή θαη νη πξαθηηθέο 

επηζεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, λα απνθεχγνληαη ε ζηξέβισζε ηεο αγνξάο θαη ν 

αζέκηηνο αληαγσληζκφο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθή επξσπατθή ςεθηαθή εληαία 

αγνξά· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηελ επέθηαζε, ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ηνπ 

θαζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή δεκφζησλ εθζέζεσλ αλά ρψξα φζνλ αθνξά ηε 

θνξνιφγεζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, κε εμαίξεζε ηηο ΜΜΔ θαη ηηο εηαηξείεο κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο, λα εγθξίλεη ηελ πξφηαζε γηα ηελ θνηλή ελνπνηεκέλε βάζε θνξνινγίαο 

εηαηξεηψλ (ΚΔΒΦΔ) θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θνξνινγία· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη 

ππφςε ηηο ηειεπηαίεο ζπζηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο BEPS (δηάβξσζε 

ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη κεηαθνξά ησλ θεξδψλ) ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο· 

19. ζεσξεί πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε απινπζηεπκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο γηα ηηο κηθξέο θαη θαηλνηφκεο εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· δεηεί, αθφκε, ε αξρή ηεο 

θνξνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο λα ηεξείηαη πιήξσο αλεμαξηήησο κνξθήο, είηε είλαη πιηθή 

είηε ςεθηαθή· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

έρεη αλαιάβεη θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, κε ζθνπφ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε 

κέιε λα κεηψζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ γηα ηνλ Σχπν, ηηο ςεθηαθέο εθδφζεηο, ηα βηβιία 

θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ζην Γηαδίθηπν· ζεκεηψλεη φηη δπλάκεη ηεο ηζρχνπζαο νδεγίαο πεξί 

ΦΠΑ ηεο ΔΔ ηα θξάηε κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα εθαξκφδνπλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 

ζε πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ νη θαηάιιειεο ιχζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ θφξσλ ζηε 

ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία· επηθξνηεί ηελ θαζηέξσζε κίλη ζπξίδαο εληαίαο εμππεξέηεζεο γηα 

ηνλ ΦΠΑ, ζηνηρείν πνπ ζπληζηά έλα βήκα πξνο ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζσξηλνχ 

θαζεζηψηνο ΦΠΑ ζε επίπεδν ΔΔ· αλεζπρεί σζηφζν γηα ην φηη ε έιιεηςε θαηψηεξνπ 

νξίνπ θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε νξηζκέλεο ΜΜΔ φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην 

θαζεζηψο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη ην θαζεζηψο γηα λα ην θαηαζηήζεη 

θηιηθφηεξν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο· 

20. ππνγξακκίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία θαη λα πξνσζεζεί ε 

δηακφξθσζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ κε ηηο ίδηεο επηρεηξεζηαθέο θαη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηηο ίδηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· 

21. επηζεκαίλεη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θνξνιφγεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΜΜΔ φηαλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή ζπλεπψο λα 

δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ άξζε απηψλ εκπνδίσλ ζηα νπνία πξνζθξνχνπλ νη 

ΜΜΔ· 

22. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ε ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη νη ππεξεζίεο 

εκπηζηνζχλεο, γηα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

κε ζθνπφ ηελ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο· θαιεί ζπλεπψο ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα λα εθαξκφζνπλ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014 ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (θαλνληζκφο eIDAS) έσο ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2016· 

23. ππνζηεξίδεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα μεθηλήζεη δεκφζηα ζπδήηεζε κε δχν 

δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θξαγκνχο γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα (geo-blocking) θαη 

ζρεηηθά κε ηηο πιαηθφξκεο, ηνπο δηαδηθηπαθνχο κεζάδνληεο, ηα δεδνκέλα, ην 

ππνινγηζηηθφ λέθνο θαη ηε ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία· ηνλίδεη φηη ρξεηάδεηαη έλαο νξηζκφο 

γηα ηελ «πιαηθφξκα», πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθέο ζεκείν εθθίλεζεο γηα επαλεμέηαζε 

δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα δεκηνπξγήζεη έλα 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνηχπσλ εξγαζίαο, ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ θαη ηζφηηκνπο φξνπο 

αληαγσληζκνχ γηα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο· αλαγλσξίδεη φηη ν ηαρχο ξπζκφο ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ςεθηαθή αγνξά απαηηεί έλα ηερλνινγηθά νπδέηεξν πιαίζην 

γηα ηηο κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο· 

24. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε κεγάιε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

πξαθηηθέο ηεο Google, θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο απηέο δηεμάγνληαη εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα ρσξίο λα έρνπλ επηθέξεη ηειηθά απνηειέζκαηα· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αηηηάζεσλ πνπ απεχζπλε ε Δπηηξνπή ζηελ 

Google φζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία ζχγθξηζεο ηηκψλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη 

λα εμεηάδεη απνθαζηζηηθά φια ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπίζησζε θαηά ηηο έξεπλέο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ άιισλ ηνκέσλ ηεο θάζεηεο αλαδήηεζεο, θαζψο ηνχην 

απνηειεί, ζε ηειηθή αλάιπζε, κέξνο ηεο δηαζθάιηζεο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα φινπο 

ηνπο παξάγνληεο ηεο ςεθηαθήο αγνξάο· 

25. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα βάιεη ηέινο ζηηο 

αδηθαηνιφγεηεο πξαθηηθέο επηβνιήο θξαγκψλ γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα (geo-blocking) 

πνπ κεηψλνπλ ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ· ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο, ην νπνίν απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιφγσ ηζαγέλεηαο 

θαη/ή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ην νπνίν απαηηεί νη εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο λα αλαγξάθνπλ 

ην αξγφηεξν θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο παξαγγειίαο θαηά πφζνλ ηζρχνπλ 

πεξηνξηζκνί ζηελ παξάδνζε θαη πνηα κέζα πιεξσκήο είλαη δεθηά· 

26. πηζηεχεη φηη νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία· δεηεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή λα άξεη ηπρφλ θξαγκνχο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

εληφο ηεο Έλσζεο θαη λα κεξηκλήζεη ψζηε νη εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ πνπ δέρνληαη 

ππεξεζίεο πιεξσκψλ, φπσο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε θαη νη πηζησηηθέο 
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θάξηεο, λα κελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θξάηνο κέινο θαηαρψξεζεο ησλ ελ 

ιφγσ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ· 

27. πηζηεχεη φηη ε αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο απαηηεί επαξθέο επίπεδν 

αληαγσληζκνχ θαη πιεζψξα παξφρσλ ππεξεζηψλ, θαη ππνγξακκίδεη φηη ε παξνπζία 

απνηειεζκάησλ δηθηχνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ· 

ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηαρξεζηηθψλ 

πξαθηηθψλ ζηελ αγνξά θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ· 

ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα άξεη ηα εκπφδηα γηα ηελ είζνδν ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία ζε 

θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ιίγνη παξάγνληεο θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ζθνπνχο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαιείςεη 

πξαθηηθέο πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, 

κεηαμχ άιισλ, ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, δίθηπα αλαδήηεζεο θαη 

θνηλσληθά δίθηπα, θαη δηθηπαθή νπδεηεξφηεηα, σο έλα πεξαηηέξσ βήκα γηα ην άλνηγκα ηεο 

αγνξάο ζηνλ αληαγσληζκφ· 

28. επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εληαίαο 

ςεθηαθήο αγνξάο· ζεκεηψλεη φηη ε απεηιή ηεο ηδησηηθήο δσήο ζπληζηά κείδνλα πξφθιεζε, 

θαζψο πιήηηεη ηελ εκπηζηνζχλε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

αμηνινγήζεη ηα επίπεδα δηαθάλεηαο, ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θαηαρξεζηηθήο ρξήζεο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, θαη λα πξνηείλεη θαηάιιειεο 

ξπζκίζεηο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη· 

29. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δξνκνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΦΠΑ γηα ην 

δηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαη ζεσξεί φηη ζπληζηά έλα θξίζηκν πξψην βήκα γηα 

λα απινπνηεζεί ν ηξφπνο πνπ δηεπζεηείηαη ν ΦΠΑ ζηηο δηαζπλνξηαθέο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη λα ηα θνηλνπνηήζεη ζην Κνηλνβνχιην θαη ζην επξχηεξν θνηλφ 

κφιηο ηειεηψζεη ηελ αμηνιφγεζε· 

30. ηνλίδεη φηη νη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο, 

αλεμάξηεηα απφ ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνχ ηα αγνξάδνπλ, 

δειαδή κέζσ πιαηθνξκψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ή κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξίνπ· 

31. ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε δηαθφξσλ ηχπσλ 

πιαηθνξκψλ «ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο» πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε 

ζπλαθήο λνκνζεζία λα επηηξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη ππεξεζίεο απηέο, νη νπνίεο ζα 

θαηαζηήζνπλ δπλαηέο λέεο κνξθέο θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο, εγγπψκελεο ηαπηφρξνλα 

πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ· 

32. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε έλα λέν 

ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε· ζεκεηψλεη φηη νη δηαιεηηνπξγηθέο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ν ζρεηηθφο θαλνληζκφο eIDAS έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

πξνζθέξνπλ λέα εξγαιεία γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, φπσο ε 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε γηα ηελ ςεθηαθή δηαδηθαζία εμνηθείσζεο ή ηα κέζα 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο γηα ζπκβάζεηο ή πιεξσκέο· 
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33. πηζηεχεη φηη, ελψ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα αξζνχλ νη 

θξαγκνί εηζφδνπ λέσλ θαη αλαδπφκελσλ ςεθηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, ζα πξέπεη 

ηαπηφρξνλα νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο λα ηεξνχλ ηηο επί καθξφλ πθηζηάκελεο εγρψξηεο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο απηέο πνπ θαιχπηνπλ ηε θνξνινγία, ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηα ίδηα πςειά πξφηππα πνπ απαηηείηαη λα ηεξνχλ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ελ 

ιφγσ ηνκείο· 

34. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ ε αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο λα ζπλνδεχεηαη 

απφ έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο πξνζηαζίαο θαηά ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν, 

ηδίσο ζε θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο· 

35. επηζεκαίλεη φηη νη νηθνλνκηθέο αξρέο πνπ θαζφξηζαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ζπγθεθξηκέλα ε δηθηπαθή νπδεηεξφηεηα, ν αλνηθηφο ραξαθηήξαο θαη ε 

πξαθηηθή ησλ κε δηαθξίζεσλ, ππνλνκεχνληαη απφ ηελ εμάπισζε ησλ θιεηζηψλ 

νηθνζπζηεκάησλ εληφο ηνπ Ηζηνχ· ππνζηεξίδεη φηη ε εκθάληζε θαη αλάπηπμε απηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, θαη ε νιηγνπσιηαθή δνκή πνπ έρνπλ επηθέξεη ζηελ αγνξά ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ θαηλνηνκία θαη καθξνπξφζεζκα κπνξεί ζπλεπψο λα δηαθπβεχζνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· 

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ηαρέσο ηελ πξσηνβνπιία λα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκνζεζία 

ψζηε λα αληαλαθιά ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, εμαιείθνληαο κε ηνλ ηξφπν έλα ζνβαξφ 

εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ραξηηνχ· 

37. ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπλερίζεη λα επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αληηκνλνπσιηαθψλ θαλφλσλ, ηδίσο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εηδηθνί 

θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηιεθηηθή δηαλνκή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηνξίδνπλ 

ηε δηάζεζε πξντφλησλ κέζσ δηαχισλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νχηε γηα λα παξεκπνδίδνπλ 

ηνλ αληαγσληζκφ εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ· 

38. ζεσξεί φηη ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ πξνθχπηνπλ 

ηδίσο απφ ηελ ηάζε κείσζεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο –πνπ πέθηεη ζε κεδεληθφ επίπεδν– θαη 

απφ ηα ηζρπξά απνηειέζκαηα δηθηχνπ, επλννχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ηε ζπγθέληξσζε· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ραξάμεη κηα πνιηηηθή αληαγσληζκνχ 

πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο 

ζπλαθείο πξνθιήζεηο· 

39. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη κηα θηιφδνμε πξφηαζε γηα λα επαλεμεηαζηεί ε 

νδεγία γηα ηνλ ΦΠΑ (2006/112/ΔΚ), έηζη ψζηε ην ζχζηεκα ηνπ ΦΠΑ λα θαηαζηεί 

ζαθέζηεξν θαη ιηγφηεξν επαρζέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ· 

40. επηζεκαίλεη φηη ηα ζπλεξγαηηθά πξφηππα θαη ηα πξφηππα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο πνπ 

επηθαιχπηνληαη, ζα κπνξνχζαλ λα ζηξεβιψζνπλ ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ζε νξηζκέλεο 

αγνξέο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εξγαζηεί γηα ηε ζέζπηζε ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, 

ην νπνίν, ελψ ζα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο, ζα δηαηεξεί 

«ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ» θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία 
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ηεο ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά δεηήκαηα θνξνινγηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ· 

41. ζεκεηψλεη φηη ζηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο κπνξεί λα ζπκβάιεη ε 

παξνπζία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαηλνηνκίαο εληφο ηεο ΔΔ, δειαδή γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δεμηνηήησλ· δεηεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, θαζψο 

θαη ηε δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη γλψζεσλ· 

42. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ εθθνιαπηεξίσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

αγγέισλ θαη ησλ δηάθνξσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ηφζν ησλ 

δεκφζησλ φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ, πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο ελ ιφγσ ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο θαη πνπ ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα έλα 

επξσπατθφ δίθηπν εθθνιαπηεξίσλ επηρεηξήζεσλ· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνο κηα λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

(2015/2147 (INI)) 

Δηζεγήηξηα: Merja Kyllönen 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη 

Δλέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ, πνπ 

είλαη αξκφδηεο επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηνπο ηηο 

αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αλαθνίλσζε κε ηίηιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία 

αγνξά ηεο Δπξψπεο»· ηνλίδεη ηδηαίηεξα φηη ε εθαξκνγή ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ε 

εληζρπκέλε αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ (ΔΜ) 

απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα λα γίλεη ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ πην 

απνηειεζκαηηθφ θαη παξαγσγηθφ θαη λα αμηνπνηεί θαιχηεξα ην ππάξρνλ δπλακηθφ, ψζηε 

νη θαζεκεξηλέο κεηαθνξέο, ε θηλεηηθφηεηα θαη ε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε λα έρνπλ 

θαιχηεξε ξνή, λα είλαη πην αζθαιείο, πην βηψζηκεο θαη λα θάλνπλ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε 

ησλ πφξσλ· 

2. αλαγλσξίδεη φηη ε ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία ζε νξηζκέλεο ρψξεο κπνξεί λα γίλεη εκπφδην 

γηα αλαπηπζζφκελα πξνγξάκκαηα πςειψλ δπλαηνηήησλ ζηηο κεηαθνξέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ θαη ςεθηαθψλ πξνγξακκάησλ)· δεηεί 

ε εληαία ςεθηαθή αγνξά λα θαιχπηεη θαη κία εηδηθή πηπρή πνπ ζα αθνξά ηε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ (θνξνινγία, δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πξνζιήςεηο θ.ιπ.), ηδίσο θαηά ηελ δξνκνιφγεζε πηινηηθψλ έξγσλ· 

3. ζεκεηψλεη φηη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ηνκέσλ κεηαθνξψλ θαη ηνπξηζκνχ παξέρεη ζηελ 

Δπξψπε λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη φηη δηαδξακαηίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηε κεηαηξνπή ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ ζε «έμππλεο πφιεηο»· επηζεκαίλεη 

ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ΔΜ κε αλακελφκελν πνζνζηφ παγθφζκηαο 

εηήζηαο αλάπηπμεο 16,4% γηα ηελ πεξίνδν 2014-2019· αλαγλσξίδεη φηη, αλ θαη ν ηνκέαο 

ησλ κεηαθνξψλ ππήξμε πξσηνπφξνο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ 
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ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ πξφνδνο· δίλεη επνκέλσο έκθαζε 

ζην λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε νη θαηλνηφκεο ΜΜΔ θαη λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ θαη ηνπξηζκνχ, πηζηεχεη δε φηη ην ΔΣΔ πξέπεη λα 

παίμεη κείδνλα ξφιν ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ηνκέα· 

4. επηζεκαίλεη φηη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ηνκέσλ κεηαθνξψλ θαη ηνπξηζκνχ ζα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηεο κεραλνπνηεκέλεο εξγαζίαο ηνπο εμαζθαιίδνληαο δπλακηθφ γηα 

δεκηνπξγηθφηεξα θαζήθνληα· ππελζπκίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθήο θαηάξηηζεο 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε· ηνλίδεη ηελ αλάγθε θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εθπαίδεπζεο κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε άιισλ ειθπζηηθφηεξσλ θαη βησζηκφηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, γηα 

λα αληηζηαζκηζηεί ν θίλδπλνο απψιεηαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο εμαηηίαο ηεο ςεθηνπνίεζεο 

ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα· 

5. αλαγλσξίδεη φηη ε ςεθηνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δνκηθέο αιιαγέο ησλ ηνκέσλ  

κεηαθνξψλ θαη ηνπξηζκνχ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ λέα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια, ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη ππεξεζίεο κε βάζε ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε 

ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία· ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε ςεθηνπνίεζε δηεπθνιχλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηεο θηλεηηθφηεηαο σο ππεξεζίαο (MaaS) θαη ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή 

λα δξνκνινγήζεη κηα δηεμνδηθή αλάιπζε, ζηεξίδνληαο ηελ εμέιημε πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, θαιχπηνληαο αληηθείκελα φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο, νη 

ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο· 

6. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα εθηηκήζεη ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

ΔΔ ζηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ ηνπξηζκφ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ ςεθηαθή επνρή· δεηεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή λα ελαξκνλίζεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ δηαθφξσλ κέζσλ κεηαθνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη έλα βηψζηκν ζχζηεκα πνιπηξνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ κέζσλ ή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νληνηήησλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο 

αμίαο θαζψο θαη λα ελζαξξχλεη λέεο θαηλνηνκίεο θαη ππεξεζίεο γηα θηλεηηθφηεηα θαη 

πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαηηθή 

νηθνλνκία, παξάιιεια δε λα δεκηνπξγήζεη ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ γηα ηνπο 

ππάξρνληεο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη ηνπο λενεηζεξρνκέλνπο ζηελ αγνξά νη νπνίνη ζα 

βαζίδνληαη ζε πςειά επξσπατθά πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηε δίθαηε θνξνιφγεζε, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε επηβιαβψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ· 

πηζηεχεη εμάιινπ φηη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη 

λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία· 

7. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο θαη ε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηα 

δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ ζηηο κεηαθνξέο· πξνηξέπεη σο εθ ηνχηνπ ηελ Δπηηξνπή λα 

ππνβάιεη πξφηαζε γηα έλα Υάξηε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Δπηβαηψλ πνπ ζα θαιχπηεη φια 

ηα είδε κεηαθνξάο θαη ζα δηαζθαιίδεη, κεηαμχ άιισλ, ζαθή θαη δηαθαλή πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ επηβαηψλ ζηηο πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο· 

8. επηζεκαίλεη ζηελ Δπηηξνπή φηη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔΔ ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί απνηειεζκαηηθφηεξα κε κία θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ θαη 

θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ· 

9. ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

απηναμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαζψο θαη ζηε βειηίσζή ηνπο πξνο φθεινο 
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ησλ ρξεζηψλ· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα κηα εληαία επξσπατθή 

αγνξά έρεη αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε πνπ είλαη πξσηνπφξνη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεζηψλ πξαθηηθψλ ςεθηνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ, ψζηε λα 

ελζσκαηψλνληαη εχθνια νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ρψξεο 

εθηφο ηεο ΔΔ, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη απμάλνληαο ηηο 

επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζε ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ ζηε δηεζλή 

αγνξά· 

11. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή, ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζαξκφζεη ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

ζηελ ςεθηαθή επνρή, λα κελ εμαιείςεη ην αλζξψπηλν ζηνηρείν, εμαζθαιίδνληαο φηη, ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, αλά πάζα ζηηγκή ζα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ επθπψλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ απφ επαγγεικαηίεο· ππνγξακκίδεη κεη’ επηηάζεσο φηη ε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ ζε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 

νδήγεζεο δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν 

απηφ· 

12. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο γηα 

ηνπο ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο, έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο απηέο λα απνηεινχλ βνήζεηα θαη 

φρη έλα αθφκε εκπφδην· 

13. είλαη ηεο άπνςεο φηη ε αλαπηπζζφκελε ςεθηνπνίεζε ελέρεη κία ηξηπιή πξφθιεζε: ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηεο ζπλδεζηκφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο· ηνλίδεη φηη ε εκπηζηνζχλε θαη ε 

πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία δεδνκέλσλ είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· ηνλίδεη ηδηαίηεξα, ζην πιαίζην απηφ, ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο 

πςειψλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ παξνρή ζπλνιηθήο, αμηφπηζηεο θαη δηαιεηηνπξγηθήο ππνδνκήο 

δεδνκέλσλ θαη ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπιινγήο, 

επεμεξγαζίαο, ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

θαηάιιειεο ππνδνκήο πνπ ζα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνλ φγθν ησλ λέσλ ξνψλ 

δεδνκέλσλ, πξάγκα πνπ ζα απαηηήζεη επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο, πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Galileo θαη  απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

ζπρλνηήησλ· 

14. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, λα πξνβιέπνπλ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πάληα ζε απηά ηελ ςεθηαθή 

δηάζηαζε ησλ κεηαθνξψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα θαη 

δηαζεζηκφηεηα απφ πιεπξάο ρξεζηψλ· 

15. ζεσξεί φηη νη ηνκείο κεηαθνξψλ θαη ηνπξηζκνχ ζα γίλνπλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνκείο 

εθαξκνγήο ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ (IoT), σο εθ ηνχηνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

αλαπηχμεη ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή ζπλδεζηκφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ· 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηηκήζεσλ 

αληηθηχπνπ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν φζνλ αθνξά ηε ζέζπηζε 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ φζν θαη ηηο επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθέο βάζεηο γηα ςεθηνπνηεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο κεηαθνξέο κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία, ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ππνδνκψλ, ζηνλ 

ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ· ηνλίδεη επίζεο ηελ αλάγθε ιήςεσο απζηεξψλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηνλ 
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θπβεξλνρψξν θαη απαηηήζεσλ γηα ηα δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα· επηζεκαίλεη φηη απηφ δελ 

απνηειεί απιψο δήηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ αιιά αθνξά ηε θπζηθή πξνζηαζία ελφο 

νρήκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ ηνπ· 

16. αλακέλεη απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη νινθιεξσκέλε έθζεζε πνπ ζα πεξηέρεη 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα φζνλ αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν· εθηηκά φηη 

απηή ε έθζεζε νθείιεη λα πεξηέρεη θαηάιιειεο ζπζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

ζεκηηφο αληαγσληζκφο επί ίζνηο φξνηο γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεχνληαη νη θαηαλαισηέο ζε ζπλζήθεο δηαθάλεηαο, νπδεηεξφηεηαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο· 

17. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη ηελ αλάγθε λα 

θαηαζηνχλ φιεο νη ςεθηαθέο ππνδνκέο εχθνια πξνζβάζηκεο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, 

ιακβαλνκέλεο επίζεο ππφςε ηεο αλάπηπμεο πιαηθνξκψλ ζπλεξγαηηθήο νηθνλνκίαο· 

18. είλαη πεπεηζκέλν φηη ε ςεθηνπνίεζε πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηελ πξνψζεζε 

πξνζεγγίζεσλ νινθιήξσζεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εληνπίζεη ηηο πθηζηάκελεο 

ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε· 

ππνζηεξίδεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο κεηαθνξέο θαη 

ηα επθπή ελεξγεηαθά δίθηπα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ εηδψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

γηα θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα εηαηξηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ θιάδνπ απηνθίλεζεο θαη ηνπ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα θαη ε ππνδνκή γηα ηα δηαζπλδεδεκέλα 

νρήκαηα ζα αλαπηπρζνχλ βάζεη θνηλψλ πξνηχπσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαζψο θαη ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα· 

19. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε κίαο θηιφδνμεο πξνψζεζεο πνιπηξνπηθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηαμηδησηηθήο πιεξνθφξεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ κέζσ 

ςεθηαθψλ θαη δηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ θαη, γηα λα πξναρζεί απηή ε εμέιημε, θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφηαζε κε ηελ νπνία ζα θαινχληαη νη πάξνρνη λα δηαζέηνπλ φιεο 

ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο· 

20. ηνλίδεη φηη ηα κέζα ΣΠΔ, είηε πξνθεηκέλνπ γηα δίθηπα είηε γηα εθαξκνγέο, πξέπεη λα είλαη 

νινθιεξσκέλα θαη εχρξεζηα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη ησλ ειηθησκέλσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εληαίαο 

ςεθηαθήο αγνξάο, λα κελ παξαβιέςεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο απνθιεηζκνχ απηψλ ησλ 

ρξεζηψλ· 

21. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αζχξκαηεο θαη πςειήο ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ζηελ Δπξψπε, ηδίσο ζε θφκβνπο κεηαθνξψλ θαη 

ηνπξηζκνχ θαη ζε αγξνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηάξγεζε ησλ ηειψλ πεξηαγσγήο ζηελ 

Δπξψπε· επηζεκαίλεη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε εμάιεηςε ησλ θξαγκψλ ζηε 

δηαζπλνξηαθή αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ· 

ππνγξακκίδεη φηη ζα πξέπεη λα απνηξέπνληαη νη θξαγκνί γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαθνξέο·  
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22. ηνλίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζην Παγθφζκην Φφξνπκ ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά 

κε ηηο ξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθίλεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ άηππε νκάδα εξγαζίαο 

γηα ηα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ θαη ηα απηνκαηνπνηεκέλα νρήκαηα (WP 29)· θξνλεί 

φηη ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ έρεη δσηηθή ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

πξφηππα ηεο ΔΔ γηα ηα δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα απνηεινχλ ηε βάζε γηα δηεζλή πξφηππα· 

πηζηεχεη επίζεο φηη ε ΔΔ πξέπεη λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο φζνλ αθνξά ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηα δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα. 

 



 

PE567.714v02-00 92/94 RR\1082423EL.doc 

EL 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο 10.11.2015    

Απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο ςεθνθνξίαο +: 

–: 

0: 

41 

4 

0 

Βνπιεπηέο παξόληεο θαηά ηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία 

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, 

Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine 

Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, 

Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, 

Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique 

Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia 

Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz 

Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Διηζζάβεη Βνδεκπεξγθ-Βξπσληδε 

Αλαπιεξσηέο παξόληεο θαηά ηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία 

Rosa Estaràs Ferragut 

Αλαπιεξσηέο (άξζξν 200, παξ. 2) 

παξόληεο θαηά ηελ ηειηθή ςεθνθνξία 

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Jiří Mańtálka, Flavio 

Zanonato 

 
 

 



 

RR\1082423EL.doc 93/94 PE567.714v02-00 

 EL 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζκεξνκελία έγθξηζεο 14.12.2015    

Απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο ςεθνθνξίαο +: 

–: 

0: 

80 

6 

3 

Βνπιεπηέο παξόληεο θαηά ηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία 

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David 

Borrelli, Jerzy Buzek, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara 

Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Philippe 

De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó 

Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Antanas 

Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Kaja 

Kallas, Barbara Kappel, Krińjānis Kariņń, Seán Kelly, Jeppe Kofod, 

Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Antonio López-

Istúriz White, Ernest Maragall, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan 

Nica, Angelika Niebler, Margot Parker, Morten Helveg Petersen, 

Miroslav Poche, Marcus Pretzell, Michel Reimon, Robert Rochefort, 

Virginie Rozière, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Christel 

Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Ńoltes, Ivan 

Ńtefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Dario Tamburrano, Patrizia 

Toia, Evņen Tońenovský, Mylène Troszczynski, Claude Turmes, 

Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna 

Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Δχα Κατιή, 

Νενθιήο πιηθηψηεο, Ева Паунова, Сергей Станишев, Владимир 

Уручев 

Αλαπιεξσηέο παξόληεο θαηά ηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία 

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Michał Boni, Gunnar Hökmark, 

Werner Langen, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Roberta 

Metsola, Clare Moody, Julia Reda, Massimiliano Salini, Adam 

Szejnfeld, Λεπηέξεο Υξηζηνθφξνπ 

Αλαπιεξσηέο (άξζξν 200, παξ. 2) 

παξόληεο θαηά ηελ ηειηθή ςεθνθνξία 

Amjad Bashir, Andrea Bocskor, Petra Kammerevert, Ulrike Müller 

 



 

PE567.714v02-00 94/94 RR\1082423EL.doc 

EL 

ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΔ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΛΗΗ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

80 + 

ALDE, ECR, EFDD, 

ENF, PPE, S&D, 
Verts/ALE 

Philippe De Backer, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Morten Helveg Petersen, 

Robert Rochefort, Daniel Dalton, Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Marcus Pretzell, Richard Sulík, Evņen 
Tońenovský, Anneleen Van Bossuyt, David Borrelli, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Dario Tamburrano, 

Marco Zullo, Barbara Kappel, Bendt Bendtsen, Andrea Bocskor, Michał Boni, Jerzy Buzek, Λεθηέξεο 

Υξηζηνθφξνπ, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Krińjānis Kariņń, Seán Kelly, Werner Langen, Antonio López-Istúriz 

White, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Angelika Niebler, Eva Paunova, Paul Rübig, Massimiliano 

Salini, Andreas Schwab, Ivan Ńtefanec, Adam Szejnfeld, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna 
Záborská, Pilar del Castillo Vera, Lucy Anderson, José Blanco López, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola 

Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Δχα 

Κατιή, Petra Kammerevert, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Vladimír Maňka, Csaba Molnár, Clare 

Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Sergei Stanishev, Catherine 

Stihler, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Pascal Durand, Ernest Maragall, 

Julia Reda, Michel Reimon, Igor Ńoltes, Claude Turmes 

 

6 - 

ECR, EFDD, ENF, 

S&D 

Amjad Bashir, Margot Parker, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Pervenche Berès, Virginie 

Rozière 

 

3 0 

GUE Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Νενθιήο πιηθηψηεο 

 

Τπφκλεκα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ: 

+ : ππέξ 

- : θαηά 

0 : απνρή 

 

 

 

 


