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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0204/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και 

την ψηφιακή ενιαία αγορά 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

1. υπογραμμίζει ότι πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά σχετίζονται με τις επιγραμμικές πλατφόρμες· θεωρεί λυπηρή την έλλειψη 

συντονισμού και συνοχής μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών· εκτιμά πως οι 

πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να διευκολυνθεί η 

είσοδος στην αγορά και να μπορέσουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες να αυξήσουν τις 

δραστηριότητές τους σε όλα τα κράτη μέλη· 

2. εκτιμά ότι οι ισχύοντες κανονισμοί συχνά έχουν ξεπεραστεί από την ψηφιακή αλλαγή· 

υπογραμμίζει ότι νομοθεσία της αναλογικής εποχής δεν θα πρέπει απλώς να αντιγραφεί 

κατά τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο· ζητεί μια φιλόδοξη επανεξέταση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να προωθηθούν η απλούστευση και μια στάση φιλική 

απέναντι στις καινοτομίες και ουδέτερη απέναντι στις τεχνολογίες· προτρέπει τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν επίσης κατά πόσον οι εγχώριες κανονιστικές πρακτικές 

στηρίζουν την μεγέθυνση της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη· 

3. προτρέπει την Επιτροπή να συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων και να προαγάγει 

τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών·   σημειώνει ότι οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις ποικίλλουν από τομέα σε τομέα και, ως εκ τούτου, οι γενικοί 

ορισμοί περί επιγραμμικής πλατφόρμας ή οι ενιαίες λύσεις σπάνια είναι κατάλληλοι και 

κατάλληλες· 

4.  υπογραμμίζει ότι οι πιθανές μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποφύγουν την υπερβολική  

ρύθμιση και επικροτεί το ότι η Επιτροπή αναγνώρισε αυτόν τον κίνδυνο· αναγνωρίζει 

ότι η εφαρμογή των ίδιων κανόνων τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά ωφελεί, 

αλλά εκτιμά ότι τούτο πρέπει να ισχύει μόνο σε πραγματικά συγκρίσιμες καταστάσεις· 

5. επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την 

πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά1, η περιορισμένη 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009. 
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ευθύνη των μεσαζόντων είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία του ανοιχτού 

χαρακτήρα του διαδικτύου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ασφάλειας δικαίου και 

της καινοτομίας· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να παράσχει κατευθυντήριες 

γραμμές για να συνδράμει τις επιγραμμικές πλατφόρμες ώστε να συνεχίσουν να 

συμμορφώνονται με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο· 

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση των υποχρεώσεων παρακολούθησης στις επιγραμμικές 

πλατφόρμες δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ορθή εφαρμογή των εθνικών ή 

ευρωπαϊκών νόμων για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, ιδίως επειδή 

τα μέτρα ιδιωτικών οντοτήτων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρέπουσα ορθή 

διαδικασία και την προστασία που παρέχεται για την ελεύθερη άσκηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·  

7. καταγράφει τα προσωρινά πορίσματα της μελέτης της Επιτροπής για τις πρακτικές B2B 

από επιγραμμικές πλατφόρμες, καθώς και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι 

συμμετέχοντες, ιδίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· επισημαίνει τη σημασία των 

επιγραμμικών πλατφορμών για τις ΜΜΕ που αναζητούν φθηνή πρόσβαση στην αγορά 

και τονίζει ότι οι αθέμιτες πρακτικές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημία στις 

επιχειρήσεις αυτές·  

8. λαμβάνει γνώση ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει την καταλληλότερη απάντηση 

στα αποτελέσματα της αξιολόγησής της για τις πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), 

όμως πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν το λιγότερο οι κατάλληλες διαδικασίες για την 

επίλυση διαφορών και/ή επανόρθωση· εκτιμά ότι η λήψη μέτρων για μεγαλύτερη 

διαφάνεια στις τιμές και στους μηχανισμούς κατάταξης των αναζητήσεων θα βελτίωνε 

όχι μόνο τις σχέσεις B2B, αλλά και την ενημέρωση των καταναλωτών· 

9. τονίζει ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού της ΕΕ βασίζεται σε υγιείς και καθιερωμένες 

αρχές που, όταν εφαρμόζονται αυστηρά, ανταποκρίνονται στους σκοπούς της ψηφιακής 

οικονομίας· χαιρετίζει τις προορατικές ενέργειες της Επιτροπής για την εφαρμογή τους 

και ενθαρρύνει τις εργασίες, ιδίως σχετικά με την αλληλεπίδραση ελέγχου και χρήσης 

των δεδομένων και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού·  

10. τονίζει την ανάγκη να λαμβάνει η Επιτροπή έγκαιρες αποφάσεις σε υποθέσεις 

ανταγωνισμού υπό το πρίσμα του ταχέως μεταβαλλόμενου ψηφιακού τομέα· θεωρεί ότι 

οι τομεακοί κώδικες δεοντολογίας μπορούν επίσης να αποτελέσουν αποτελεσματικά 

εργαλεία για την αποθάρρυνση πρακτικών αντίθετων προς τον ανταγωνισμό, επί πλέον 

των μεμονωμένων περιπτώσεων. 

Or. en 

 

 


