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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) είναι μια 

τεχνολογία γενικής εφαρμογής, με ενδεχομένως υψηλές δυνατότητες για εμπορικές 

συναλλαγές μέσω κατάλληλων μηχανισμών κρυπτογράφησης και ελέγχου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain είναι ένα από τα διάφορα είδη DLT 

που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν ρηξικέλευθο αντίκτυπο σε πολυάριθμους 

κλάδους· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι DLT, και ιδιαίτερα η τεχνολογία blockchain, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αυτόματη ανίχνευση, αναγνώριση, επαλήθευση και εποπτεία, θα 

μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα, να 

οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα 

καινοτομίας, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας στην ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυνητικά οφέλη συνοδεύονται από διάφορες προκλήσεις, 

που αφορούν μεταξύ άλλων την κατανάλωση ενέργειας και την κυβερνοασφάλεια· 

1. υποστηρίζει τις αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας και της ουδετερότητας του 

επιχειρηματικού μοντέλου κατά την αντιμετώπιση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως οι 

DLT, στον τομέα του εμπορίου, και υποστηρίζει ένα φιλικό προς την καινοτομία 

οικοσύστημα που παρέχει ευελιξία· τονίζει ότι η νομοθετική ρύθμιση της τεχνολογίας 

με βάση τις εφαρμογές της θα μπορούσε να περιορίσει την καινοτομία και τη 

δημιουργία νέων εφαρμογών· 

2. επισημαίνει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των DLT σε άλλες τεχνολογίες, όπως το 

διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική, και 

ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους συναφείς συμφεροντούχους, 

ούτως ώστε να προωθηθεί η έρευνα σχετικά με την εφαρμοσιμότητά τους στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αυτοματοποίηση του διεθνούς εμπορίου, καθώς και 

στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· 

3. επισημαίνει ότι η τεχνολογία blockchain εξελίσσεται σε σημαντικό εργαλείο σε 

διάφορους τομείς και κλάδους, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην κατάρτιση 

μοντέλων αλυσίδας εφοδιασμού· 

4. υπογραμμίζει ότι οι έξυπνες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν βασικό καταλύτη για 

αποκεντρωμένες εφαρμογές στις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, αλλά προειδοποιεί 

ότι αυτή τη στιγμή η εν λόγω τεχνολογία ενδέχεται να μην είναι επαρκώς ώριμη για να 

θεωρηθεί νομικά εκτελεστή στο πλαίσιο οποιασδήποτε τομεακής ρύθμισης, και ότι 

απαιτείται η περαιτέρω εκτίμηση των κινδύνων· ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνικών 

προτύπων για τις έξυπνες συμβάσεις και για την αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών 

υπογραφών σε ολόκληρη την ΕΕ· 

5. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η τεχνολογία αυτή 

στην ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ· αναγνωρίζει την πρόκληση που 

θέτει η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας· σημειώνει ότι η 
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τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης με τη χρήση 

αποτελεσματικότερων αλγορίθμων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ενεργειακών 

ανταλλαγών, την ενίσχυση του σχεδιασμού και της χρήσης των ενεργειακών δικτύων 

και της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, και τη συμβολή στον μετασχηματισμό 

των αγορών ενέργειας· 

6. υπογραμμίζει το δυναμικό των DLT στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου όσον αφορά 

την παρακολούθηση της καταγωγής των προϊόντων και των συνθηκών παραγωγής τους, 

τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, της ασφάλισης και της εφοδιαστικής, την 

κατάργηση των μεσαζόντων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών, και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της εισόδου 

παράνομων εμπορευμάτων στην αγορά· σημειώνει ότι η πλειονότητα των εφαρμογών 

που χρησιμοποιούν DLT στον εμπορικό κλάδο μέχρι σήμερα βασίζονται σε 

αδειοδοτημένα καθολικά· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες πρακτικές 

και να συνεργαστεί με τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές των κρατών μελών στο 

πλαίσιο συντονισμένων δράσεων όπου θα χρησιμοποιούνται οι DLT για να βελτιωθούν 

οι μηχανισμοί παρακολούθησης, ελέγχου, ασφάλειας και επαλήθευσης, ούτως ώστε να 

καταπολεμούνται οι παράνομες πληρωμές, να διευκολύνονται οι πολιτικές για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να 

εντοπίζεται η ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 

ρόλο της τεχνολογίας blockchain στην ανάπτυξη των έξυπνων ΔΔΙ· επισημαίνει ότι η 

τεχνολογία μπορεί να παράσχει μια εναλλακτική λύση έναντι της κεντρικής εποπτικής 

αρχής στο πλαίσιο προτύπων όπου η εν λόγω αρχή δεν είναι αξιόπιστη· 

7. καλεί επιτακτικά τους φορείς εκμετάλλευσης να διασφαλίσουν ότι οι μηχανισμοί 

συναίνεσης μέσω DLT είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικοί· 

υπογραμμίζει ότι οι DLT αφορούν ευαίσθητα δεδομένα και ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ· 

8. τονίζει ότι η κυβερνοασφάλεια είναι κρίσιμης σημασίας για εφαρμογές DLT, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, και επισημαίνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις 

ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 

προκλήσεις ασφαλείας, να εκτιμήσει τους τεχνολογικούς κινδύνους και να αναλάβει 

δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών· ζητεί να πραγματοποιηθούν 

άλματα στην κβαντική κρυπτογραφία· 

9. υπογραμμίζει ότι η αποδοτικότητα στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου απαιτεί τη 

θέσπιση παγκόσμιων προτύπων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των DLT, καθώς και 

μεταξύ των DLT και των κληροδοτημένων λειτουργικών συστημάτων· καλεί την 

Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) 

και άλλους συναφείς φορείς τυποποίησης, και να προωθήσει περαιτέρω διεθνή 

προγράμματα για την κατάρτιση των εμπορικών εταίρων της ΕΕ· 

10. τονίζει ότι η ανάδυση ενός νέου κλάδου που στηρίζεται στην τεχνολογία blockchain 

συνοδεύεται από τη δυνατότητα υψηλής αποδοτικότητας και αυξημένης 

παραγωγικότητας· υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της τεχνολογίας blockchain, όπως 

η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ και η δημιουργία νέων ευκαιριών 

απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο· ζητεί να ληφθούν μέτρα που να ενθαρρύνουν 

τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να διερευνήσουν τη χρήση των DLT, με στόχο 
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τη βελτίωση των διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη ενός 

οικοσυστήματος καινοτομίας το οποίο να μειώνει τους φραγμούς εισόδου και να 

διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 

11. τονίζει ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να αξιοποιηθεί σε εφαρμογές κανονιστικής 

τεχνολογίας (RegTech), και έτσι να μειώσει σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης· 

12. επικροτεί τη δρομολόγηση του «Παρατηρητηρίου και Φόρουμ της ΕΕ για την 

Τεχνολογία Βlockchain» και το προτρέπει να μελετήσει εφαρμογές που εστιάζουν στη 

διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εντολής του Παρατηρητηρίου και Φόρουμ της 

ΕΕ για την Τεχνολογία Βlockchain, και να διασφαλίσει τη συμμετοχή συναφών 

συμφεροντούχων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν 

μελλοντικές προκλήσεις και να καλλιεργηθεί η υποστήριξη των υπευθύνων λήψης 

αποφάσεων. 
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