
 
Γιατί η ΕΕ ζητάει την καλύτερη ρύθμιση της
οικονομίας της πλατφόρμας;
 
Η οικονομία της πλατφόρμας αποφέρει οφέλη, ενέχει όμως και κινδύνους. Διαβάστε πώς
η ΕΕ καθιστά τον ψηφιακό κόσμο πιο διαφανή, δίκαιο και ασφαλή.
 

Τα τελευταία 20 χρόνια σημαδεύτηκαν από την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη του
διαδικτυακού κόσμου - την άνοδο νέων τεχνολογιών, εταιρειών, νέων τρόπων εργασίας,
αγορών, κρατήσεων χώρων διαμονής ή ακόμη και παραγγελίας φαγητού και
μεταφορικού μέσου. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο ακρογωνιαίος λίθος της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, εγκρίθηκε το 2000, όταν δημιουργήθηκαν οι πλατφόρμες
όπως το Amazon, το Google, το Booking.com κι ενώ το Facebook, το Airbnb και το
Instagram δεν υπήρχαν καν.
 
 
Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με τις διαδικτυακές εξελίξεις και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η ΕΕ επεξεργάζεται μια νέα νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές
υπηρεσίες (DSA) με κατευθυντήριες γραμμές για το νέο διαδικτυακό τοπίο,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών, ώστε να εξασφαλίσει ένα
καλύτερο και πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για χρήστες και εταιρείες σε ολόκληρη
την ΕΕ.
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Ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο διαδίκτυο.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/illegal-offline-it-should-be-illegal-online-too_N01-AFPS-201014-DIGS_ev
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Η οικονομική σημασία της οικονομίας της
πλατφόρμας 
Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων 20 χρόνων είναι η άνοδος των
διαδικτυακών πλατφορμών, στις οποίες περιλαμβάνονται διαδικτυακές αγορές, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καταστήματα εφαρμογών (app stores), ιστότοποι σύγκρισης
τιμών, καθώς και μηχανές αναζήτησης,Eίναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή χωρίς
αυτές.
 
 
Διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός και εκτός της ΕΕ, οι πλατφόρμες
έφεραν σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εμπόρους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα
εκατομμύριο επιχειρήσεις της ΕΕ πωλούν ήδη τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους μέσω
διαδικτυακών πλατφορμών ενώ πάνω από το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
πωλούν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτυακών αγορών πραγματοποιούν διασυνοριακές
πωλήσεις.
 

Καλύτερη ρύθμιση των διαδικτυακών
πλατφορμών

Μία ψηφιακή Ευρώπη
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Οι νέες ευκαιρίες φέρνουν μαζί τους και νέους κινδύνους. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές
έχουν εκτεθεί σε νέα είδη παράνομων αγαθών, δραστηριοτήτων και περιεχομένου, ενώ
οι νέες διαδικτυακές επιχειρήσεις αγωνίζονται για να εισέλθουν σε μία αγορά που
κυριαρχείται από μεγάλες πλατφόρμες. Αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και εξίσου μεγάλο αριθμό καταναλωτών μέσω της
πρόσβασης σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, οι
μεγάλες πλατφόρμες έχουν το πλεονέκτημα του ελέγχου και του καθορισμού προτύπων
σε σημαντικούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας. Η ΕΕ θέλει να ανακτήσει την
πρωτοβουλία στη διαμόρφωση αυτών των τομέων σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει πρότυπα
για τον υπόλοιπο κόσμο.
 
Τι λύσεις προτείνει η ΕΕ; 
 
 
 
Οι νέοι κανόνες εστιάζουν στα εξής σημεία:
 

Οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για εταιρείες στην ΕΕ αλλά και εταιρείες
εγκατεστημένες εκτός ΕΕ που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε ευρωπαίους
καταναλωτές  καθώς  και  για  όλες  τις  ψηφιακές  υπηρεσίες,  όχι  μόνο  στις
διαδικτυακές  πλατφόρμες. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι εξίσου ασφαλείς όταν πραγματοποιούν
αγορές στο διαδίκτυο όσο θα ήταν και σε «παραδοσιακά» καταστήματα - ό,τι
θεωρείται παράνομο εκτός σύνδεσης, θα πρέπει να θεωρείται παράνομο και
στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους
για την αντιμετώπιση εμπόρων που πωλούν πλαστά ή μη ασφαλή προϊόντα. 
Η καθιέρωση κανόνα για τον έλεγχο εταιρειών θα απαιτεί από τις πλατφόρμες
να ελέγχουν και να εμποδίζουν τις δόλιες εταιρείες που χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες  τους  για  να  πουλήσουν  μη  ασφαλή  προϊόντα  ή  να  διαδώσουν
παραπλανητικές  πληροφορίες. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται εάν μια
υπηρεσία χρησιμοποιεί ΤΝ και έχει μεγαλύτερο έλεγχο και δικαίωμα εξαίρεσης,
ενώ η στοχευμένη διαφήμιση θα πρέπει να ρυθμίζεται πιο αποτελεσματικά. 
Το DSA θα πρέπει να διευκολύνει την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά,
αντιμετωπίζοντας  την  έλλειψη  ανταγωνισμού  που  επιφέρει  η  κυριαρχία
μεγάλων ψηφιακών παικτών - που επί του παρόντος θέτουν τους κανόνες για
τους χρήστες και  τους ανταγωνιστές τους.  Οι  προτεινόμενοι  κανόνες θα
εμποδίζουν τις μεγάλες πλατφόρμες να λειτουργούν ως «πύλες» πρόσβασης
στην αγορά. 
Οι κανόνες θα πρέπει να παρέχουν σαφήνεια και καθοδήγηση σχετικά με την
αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο διαδίκτυο.
 

Ιστορικό και επόμενα βήματα 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της για μια νέα νομοθετική πράξη για
τις ψηφιακές υπηρεσίες και για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές στα τέλη του 2020.
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε και τις δύο πράξεις στις 5 Ιουλίου 2022, κατόπιν σύναψης
συμφωνίας με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τον νόμο για τις
ψηφιακές υπηρεσίες τον Ιούλιο και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές τον Σεπτέμβριο
του 2022. Διαβάστε το δελτίο Τύπου (στην ενότητα "Δελτία Τύπου") για να μάθετε πότε

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

3 I 4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2347


θα τεθούν σε ισχύ οι κανονισμοί.
 
 Μάθετε περισσότερα για τους νόμους για τις ψηφιακές αγορές και τις ψηφιακές
υπηρεσίες. 
 
Μάθετε περισσότερα
Ψηφιακές υπηρεσίες: νέοι κανόνες για πιο ασφαλές και ανοικτό διαδίκτυο
(05-07-2022)
Νομοθετική αμαξοστοιχία: νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες
Δελτίο τύπου: Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Νέοι κανόνες για ένα πιο ασφαλές
διαδίκτυο
Δελτίο τύπου: Νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Το ΕΚ έτοιμο για
διαπραγματεύσεις
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέοι κανόνες της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Νομοθετικό τρένο: νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές αγορές
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