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B8-0286/2014 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την προάσπιση των δικαιωµάτων 
των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
(2014/2973(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 16, 26, 114 παράγραφος 3, και 169 παράγραφος 

1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και ειδικότερα τα άρθρα 8, 11, 21 και 38, 

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία συναπόφασης 2013/0309 σχετικά µε την πρόταση 

κανονισµού για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη µιας συνδεδεµένης ηπείρου 

(COM(2013)0627), 

– έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 

2013, σχετικά µε το σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εµπόριο 2012-2015 – 

Κατάσταση προόδου 2013 (SWD(2013)0153), 

– έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της 

Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ψηφιακού 

θεµατολογίου για το 2014, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, µε τίτλο 

«Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή 

αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε ένα νέο 

θεµατολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών
1
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τη µεταφορά 

της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές
2
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 10ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη
3
, 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239. 
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0063. 
3 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535. 
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– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά µε την ολοκλήρωση της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς
1
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 11ης ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε την 

ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
2
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά µε την στρατηγική για 

την ενίσχυση των δικαιωµάτων των ευάλωτων καταναλωτών
3
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 20ής Απριλίου 2012, για µια ανταγωνιστική 

ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχµή του δόρατος
4
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 15ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε µια νέα 

στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών
5
, 

– έχοντας υπόψη τη µελέτη που εκπόνησε το Θεµατικό του Τµήµα Α το 2013, σχετικά µε 

τον τρόπο οικοδόµησης µιας ψηφιακής κοινωνίας µε ευρεία κάλυψη στην ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τη µελέτη που εκπόνησε το Θεµατικό του Τµήµα Α µε θέµα Ψυχαγωγία 

x.0 για την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους τοµείς του 

µέλλοντος, ο οποίος, παρά τις προκλήσεις που συνεπάγεται, µπορεί, µέσω της υψηλής 

απόδοσης, να αποφέρει οφέλη έως και 260 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, 

συµβάλλοντας έτσι στην ανάκαµψη της Ευρώπης από την κρίση· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους πλέον 

καινοτόµους τοµείς της οικονοµίας και διαδραµατίζει συνεπώς καθοριστικό ρόλο στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, συµβάλλοντας παράλληλα στην 

οικονοµική µεγέθυνση µέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου, ενώ 

διευκολύνει επίσης τη διοικητική και οικονοµική συµµόρφωση των επιχειρήσεων και 

διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, πέρα από οικονοµικά οφέλη που 

προσφέρει, έχει επίσης βαθύ αντίκτυπο στην καθηµερινή πολιτική, κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή των καταναλωτών και των πολιτών της ΕΕ· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά δεν είναι δυνατή 

χωρίς ευρυζωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και αυξηµένης 

δυναµικότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των απόκεντρων 

περιοχών· 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327. 
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468. 
3 ΕΕ C 264 E, 13.9.2013, σ. 11. 
4 ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 64. 
5 ΕΕ C 153 E, 31.5.13, σ. 25. 
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E. λαµβάνοντας υπόψη ότι το σηµερινό, διαρκώς διευρυνόµενο, ψηφιακό χάσµα έχει 

άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο όσον 

αφορά την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο όσο και σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές δεξιότητες·  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικότητας, όπως επίσης η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων 

αποτελούν προτεραιότητα στον τοµέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδοµένου ότι 

συνιστούν θεµελιώδεις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της και για την εξασφάλιση της 

εµπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε αυτήν· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι προκειµένου οι διαδικτυακές αγορές να µπορέσουν να 

αναπτυχθούν και να επεκταθούν, χρειάζεται να είναι ευέλικτες και φιλικές προς τον 

καταναλωτή· 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί σηµαντικό συµπλήρωµα του 

συµβατικού και συνιστά σηµαντικό παράγοντα ώθησης των δυνατοτήτων επιλογής για 

τους καταναλωτές, του ανταγωνισµού και της τεχνολογικής καινοτοµίας, 

συµβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια οικονοµία 

βασιζόµενη στη γνώση· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο απρόσκοπτος ανταγωνισµός και οι ίσοι όροι ανταγωνισµού 

για τις εταιρείες, που θα ευνοήσουν τις επενδύσεις, έχουν ζωτική σηµασία για τον 

συγκεκριµένο τοµέα της οικονοµίας, διότι θα εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη 

βιώσιµη ανάπτυξή του προς όφελος των τελικών χρηστών· λαµβάνοντας υπόψη ότι ο 

ουσιαστικός ανταγωνισµός συνιστά ισχυρή κινητήρια δύναµη  για αποδοτικές 

επενδύσεις και µπορεί να προσφέρει οφέλη στους καταναλωτές όσον αφορά τις 

επιλογές, την τιµή και την ποιότητα· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε ορισµένους τοµείς της ψηφιακής ενιαίας αγοράς υπάρχουν 

τρωτά σηµεία λόγω της υπέρµετρης συγκέντρωσης της αγοράς και της δεσπόζουσας 

θέσης ορισµένων παρόχων· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πρόβληµα του κατακερµατισµού της αγοράς και της 

έλλειψης  διαλειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εµπόδιο για τη 

γρήγορη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται µέσω της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς κατά κανόνα απαιτούν υψηλά προσόντα και προσφέρουν υψηλές 

αποδοχές, και συµβάλλουν εποµένως στη δηµιουργία ποιοτικής και βιώσιµης 

απασχόλησης· 

1. ζητεί από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν συστηµατικές προσπάθειες 

για την εφαρµογή και την επιβολή των ισχυόντων κανόνων, στο πλαίσιο µιας 

γενικότερης στρατηγικής, προκειµένου να εξαλειφθούν οι φραγµοί που εµποδίζουν 

σήµερα την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές 

θα πρέπει να συνιστούν τον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει οικονοµική 

ανάπτυξη και απασχόληση, και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την αντοχή της 

στο πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας· 
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2. τονίζει ότι όλες οι νοµοθετικές προτάσεις που σχετίζονται µε την ψηφιακή ενιαία αγορά 

πρέπει να είναι σύµφωνες προς τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ, 

προκειµένου να προστατεύονται πλήρως στον ψηφιακό τοµέα τα δικαιώµατα που 

κατοχυρώνονται σ’ αυτόν· 

3. τονίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστεί και να καταπολεµηθεί το ψηφιακό χάσµα, 

προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 

να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής εποχής, 

ανεξάρτητα από το εισόδηµα, την κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική θέση, την 

υγεία ή την ηλικία τους· 

4. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίηση της ενιαίας αγοράς 

υπηρεσιών και να µεριµνήσει για την εφαρµογή και την επιβολή των κανόνων, για 

παράδειγµα της οδηγίας για τα δικαιώµατα των καταναλωτών, της εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών και της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, 

µειώνοντας παράλληλα τα διοικητικά εµπόδια· 

5. ζητεί την ταχεία έγκριση της νέας, εκσυγχρονισµένης δέσµης για την προστασία των 

δεδοµένων, προκειµένου να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στο υψηλό επίπεδο 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ασφάλεια των χρηστών και τον έλεγχο 

των προσωπικών δεδοµένων από το υποκείµενο των δεδοµένων, αφενός, και σε ένα 

σταθερό, προβλέψιµο νοµοθετικό περιβάλλον, το οποίο να προσφέρει γόνιµο έδαφος 

για τις επιχειρήσεις σε µια βελτιωµένη ενιαία αγορά προς όφελος των τελικών χρηστών, 

ένα πλαίσιο ισότιµου ανταγωνισµού ευνοϊκό για τις επενδύσεις, και ένα κλίµα που να 

συµβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως τόπου προορισµού για 

επιχειρήσεις, αφετέρου· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διαθέσουν τους 

αναγκαίους πόρους για την καταπολέµηση του κυβερνοεγκλήµατος, µε τη θέσπιση 

νοµοθετικών µέτρων και τη συνεργασία στον τοµέα της επιβολής του νόµου, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· 

6. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις εταιρείες που 

λειτουργούν στην ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειµένου να είναι ικανές για 

ανταγωνισµό· ζητεί, εποµένως, από την Επιτροπή να εφαρµόζει σωστά τους κανόνες 

ανταγωνισµού της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται η υπέρµετρη συγκέντρωση της αγοράς 

και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, και να παρακολουθεί τον ανταγωνισµό όσον 

αφορά τις δέσµες περιεχοµένου και υπηρεσιών· 

7. επισηµαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ως βάση για την ανάπτυξη µιας δυναµικής ψηφιακής 

οικονοµίας στην ΕΕ· τονίζει ότι η πλήρης επιβολή των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

αγοράς, την πρόσβαση και τις επιλογές των καταναλωτών, και τη µακρόπνοη 

ανταγωνιστικότητα· 

8. καλεί το Συµβούλιο να επιταχύνει την πρόοδο και να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε το 

Κοινοβούλιο, όσον αφορά την πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε 

την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη µιας 

συνδεδεµένης ηπείρου, δεδοµένου ότι ο κανονισµός αυτός θα θέσει τέρµα στις 

χρεώσεις περιαγωγής στο εσωτερικό της ΕΕ, θα προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια 
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δικαίου όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου, και θα βελτιώσει την προστασία 

των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· πιστεύει ότι ο κανονισµός αυτός θα 

αποτελέσει καθοριστικό βήµα στην κατεύθυνση της πραγµάτωσης µιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς κινητών επικοινωνιών· 

9. υπογραµµίζει ότι πρέπει να εφαρµόζεται ίση µεταχείριση στη διακίνηση δεδοµένων στο 

∆ιαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισµούς ή παρεµβολές, ανεξάρτητα από αποστολέα, 

παραλήπτη, µορφή, περιεχόµενο, συσκευή, υπηρεσία ή εφαρµογή· 

10. επισηµαίνει ότι η αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 

την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισµού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δεδοµένου ότι 

οι µηχανές αναζήτησης µπορεί να εξελιχθούν σε ρυθµιστές της πρόσβασης αλλά και 

λόγω της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εµπορικά τη δευτερογενή εκµετάλλευση των 

πληροφοριών που λαµβάνουν· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να επιβάλει 

αποφασιστικά τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ, µε βάση τις τοποθετήσεις όλων των 

ενδιαφερόµενων και λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρθρωση της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς, ώστε να εξασφαλίζονται λύσεις που ωφελούν πραγµατικά τους καταναλωτές, 

τους  χρήστες του ∆ιαδικτύου και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις· ζητεί, επιπλέον, από 

την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις για την αποδέσµευση των µηχανών αναζήτησης 

από άλλες εµπορικές υπηρεσίες, ως µακροπρόθεσµο µέσο που θα συνέβαλλε στην 

επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων·  

11. τονίζει ότι κατά τη χρήση των µηχανών αναζήτησης, θα πρέπει η διαδικασία 

αναζήτησης και τα αποτελέσµατα να είναι αµερόληπτα, προκειµένου να µην εισάγονται 

διακρίσεις στις αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο, να ενισχύεται ο ανταγωνισµός και να 

αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής για τους χρήστες και τους καταναλωτές, και να 

διατηρείται η ποικιλότητα των πηγών πληροφοριών· επισηµαίνει, συνεπώς, ότι 

απαιτείται αµεροληψία και διαφάνεια στον ευρετηριασµό, την αξιολόγηση, την 

παρουσίαση και την ταξινόµηση του περιεχοµένου από τις µηχανές αναζήτησης, και ότι 

στις διασυνδεδεµένες υπηρεσίες οι µηχανές αναζήτησης πρέπει να εγγυώνται πλήρη 

διαφάνεια στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε 

αθέµιτη πρακτική στην εµπορία διασυνδεδεµένων υπηρεσιών από φορείς 

εκµετάλλευσης µηχανών αναζήτησης· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της Επιτροπής, ότι θα συνεχίσει τις 

έρευνές της όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρµόζονται στις µηχανές αναζήτησης και 

την ψηφιακή αγορά γενικότερα· 

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την χρονίζουσα µεταρρύθµιση των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα για τα µέτρα που αυξάνουν τις δυνατότητες της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πιο συγκεκριµένα δε εκείνα που αφορούν την πρόσβαση στο 

περιεχόµενο, τη διάδοση της γνώσης και βιώσιµα µοντέλα διασυνοριακών υπηρεσιών· 

θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ έχει καίρια 

σηµασία για τη µελλοντική µεταρρύθµιση, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις 

νέες τεχνολογίες και τη συµπεριφορά καταναλωτών και χρηστών· 

14. τονίζει ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσµατικό και ισόρροπο πλαίσιο 

για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, 

προσαρµοσµένο στην πραγµατικότητα της ψηφιακής οικονοµίας, που να διασφαλίζει τα 
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συµφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών του ∆ιαδικτύου· 

15. ζητεί να εγκριθούν σύντοµα και τεθούν σε εφαρµογή διεθνείς ρυθµίσεις που να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών µε αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόµενο, 

καθώς και στα έντυπα έργα µέσω ψηφιοποίησης· 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να εφαρµόσουν 

ενωσιακά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια µε στόχο τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης 

και ασφαλούς αγοράς για πληρωµές µέσω ∆ιαδικτύου ή κινητής συσκευής, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και των δεδοµένων τους· 

υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για σαφείς και προβλέψιµους κανόνες, 

παγιωµένους στη νοµοθεσία· 

17. υπενθυµίζει ότι το υπολογιστικό νέφος µπορεί να καταστεί ισχυρό µέσο για την 

ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να προσφέρει οικονοµικά οφέλη, ιδιαίτερα 

στις ΜΜΕ, µε τη µείωση του κόστους υποδοµής πληροφορικής και άλλων συναφών 

στοιχείων κόστους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν οι υπηρεσίες υπολογιστικού 

νέφους παρέχονται µόνο από περιορισµένο αριθµό µεγάλων παρόχων, θα περνάει 

διαρκώς µεγαλύτερος όγκος πληροφοριών στον έλεγχο των παρόχων αυτών· 

υπενθυµίζει, ακόµα, ότι το υπολογιστικό νέφος εγκυµονεί κινδύνους και για τους 

χρήστες, ιδιαίτερα σε σχέση µε τα ευαίσθητα δεδοµένα· ζητεί την ορθή εφαρµογή της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διασφάλιση ανταγωνιστικών και ασφαλών υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους· 

18. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης 

ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, που να 

επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους χαρακτηριζόµενων από 

σεβασµό της ιδιωτικότητας, αξιοπιστία, υψηλή διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και 

ενεργειακή απόδοση, ως αναπόσπαστο τµήµα µιας µελλοντικής βιοµηχανικής πολιτικής 

της Ένωσης· τονίζει ότι για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και την 

ανταγωνιστικότητα χρειάζονται αξιοπιστία, ασφάλεια και προστασία των δεδοµένων· 

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 

Επιτροπή. 


