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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων
(2009/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων – Ένα σχέδιο δράσης για 
την Ευρώπη (COM(2009)0278),

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας που υπεβλήθη από την ισπανική προεδρία της ΕΕ 
την 27η Νοεμβρίου 2009, και συγκεκριμένα το στόχο που αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη 
του Ίντερνετ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επενδύοντας σήμερα για την 
Ευρώπη του αύριο" (COM(2009)0036),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών για το 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις 
εφαρμογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση (C(2009)3200),

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας για μια ταχύτερη 
επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη (COM(2008)0800),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας καθώς και 
τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής διεθνούς εμπορίου, της εσωτερικής αγοράς και 
προστασίας των καταναλωτών, της επιτροπής νομικών θεμάτων και της επιτροπής 
πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. επισημαίνοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη του Ίντερνετ κατά τα τελευταία 25 έτη και των 
προοπτικών, είτε πρόκειται για τη διάδοση χάρη στην επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου 
είτε για νέες εφαρμογές, 

B. επισημαίνοντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την τόνωση της 
έρευνας και της καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,

Γ. επισημαίνοντας ότι η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για 
την πλαισίωση ή την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος, το σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής, τη συλλογή και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων καθώς και 
την ενημέρωση των καταναλωτών,

Δ. επισημαίνοντας την προσδοκώμενη εξέλιξη του Ίντερνετ των πραγμάτων κατά τα 
προσεχή έτη και την ανάγκη σχεδιασμού, για το Ίντερνετ των πραγμάτων, ενός 
συστήματος διακυβέρνησης το οποίο να είναι ασφαλές, διαφανές και πολυμερές,
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E. επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τις αναρίθμητες εφαρμογές της τεχνολογίας της 
ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) στο επίπεδο των ραβδοκωδίκων και των μαγνητικών 
ταινιών, καθώς και τις αναμενόμενες εξελίξεις όταν θα έχει δημιουργηθεί η διασύνδεση 
με το δορυφορικό σύστημα Galileo· επισημαίνοντας ότι η διάδοση των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων σε μεγάλη κλίμακα θα έπρεπε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
κόστους μονάδος,

ΣΤ.επισημαίνοντας τις ήδη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στους τομείς της παραγωγής και 
της εφοδιαστικής, τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ταύτιση και την ιχνηλασιμότητα 
των προϊόντων και τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που η τεχνολογία αυτή μπορεί να έχει σε 
διάφορους τομείς, και συγκεκριμένα τους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας,

Ζ. εκτιμώντας τα πλεονεκτήματα που η τεχνολογία της RFID μπορεί να προσφέρει στους 
πολίτες, υπό την προϋπόθεση της ορθής διαχείρισης των θεμάτων που συνδέονται με την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, σε θέματα ποιότητας της 
ζωής, ασφάλειας και ευημερίας,

H. επισημαίνοντας ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων θα επιτρέψει να τεθούν σε δίκτυο 
εκατομμύρια μηχανές ικανές να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μέσω της 
τεχνολογίας της RFID, συνδυασμένης με μια διεύθυνση IP (πρωτόκολλο Ίντερνετ),

Θ. επισημαίνοντας την τεχνολογική πρόκληση που αποτελεί η ενσωμάτωση ενός 
ολοκληρωμένου κυκλώματος πλευράς ολίγων χιλιοστών, της ηλεκτρονικής, των 
αισθητήρων, του συστήματος τροφοδοσίας και μετάδοσης μέσω RFID,

Ι. επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στις νέες 
τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
εγκρίνει, κατ' αρχήν, τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης για την προώθηση του 
Ίντερνετ των πραγμάτων·

2. συμμερίζεται την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει η Επιτροπή στην ασφάλεια, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των πολιτών καθώς και την
διακυβέρνηση του Ίντερνετ των πραγμάτων·

3. εγκρίνει την πρόταση για την έγκριση το συντομότερο της έκδοσης 6 του πρωτοκόλλου 
Ίντερνετ (IPv6), με βάση την οποία θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον η ανάπτυξη και 
απλοποίηση του δικτύου·

4. εκτιμά ότι, κατά τα προσεχή έτη, η ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου και των εφαρμογών 
του θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών και τις 
συνήθειές τους·

5. παρατηρεί ότι η τεχνολογία της RFID, η οποία χρησιμοποιείται για την έξυπνη σήμανση 
των προϊόντων και των καταναλωτικών αγαθών, μπορεί να χρησιμοποιείται παντού και 
είναι ουσιαστικά αόρατη και αθόρυβη· ζητεί, κατά συνέπεια, η τεχνολογία αυτή να 
αποτελέσει αντικείμενο, στο μέλλον, προσεκτικότερης αξιολόγησης από πλευράς της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία να αφορά συγκεκριμένα:

 τις επιπτώσεις των ραδιοσυχνοτήτων στην υγεία·
 τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και της 

ανακύκλωσής τους·
 την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών·
 την παρουσία έξυπνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν·
 το δικαίωμα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στη σιωπή·
 τις εγγυήσεις, για τους πολίτες, όσον αφορά τη συλλογή και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων,

καθώς και, ενδεχομένως, κάποια ειδική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

6. εκτιμά ως θέμα προτεραιότητας να δημιουργηθεί ένα συνολικό κανονιστικό πλαίσιο και 
να οριστούν συγκεκριμένες προθεσμίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση και τη 
διευκόλυνση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων όσον αφορά το Ίντερνετ των 
πραγμάτων·

7. φρονεί ότι η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ίδια η λειτουργία του Ίντερνετ των 
πραγμάτων θα εξαρτηθούν από την εμπιστοσύνη που θα επιδείξουν οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές στο σύστημα αυτό·

8. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία, είναι σκόπιμο να 
γίνουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών ως 
όργανο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και πρόσβασης σε νέα συστήματα και νέες 
εφαρμογές για ολοένα και περισσότερους ευρωπαίους πολίτες και ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις·

9. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων 
του πέμπτου προγράμματος-πλαισίου στον τομέα του Ίντερνετ των πραγμάτων, ώστε να 
ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πτυχή των ΤΠΕ, και εγκρίνει τη χρησιμοποίηση του 
προγράμματος PIC (πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα) 
για την προώθηση της διάδοσής του·

10. εκτιμά ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων διαθέτει σημαντικό δυναμικό στο επίπεδο της 
ανάπτυξης της οικονομίας και της παραγωγής, της βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών και της βελτίωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων και της διανομής των 
επιχειρήσεων, της διαχείρισης της απογραφής και της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων στο 
επίπεδο της απασχόλησης και των επιχειρήσεων,

11. εκτιμά ότι, χάρη στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες, τα 
καταναλωτικά αγαθά θα είναι ανταγωνιστικότερα στην αγορά·

12. έχει την άποψη ότι η διάδοση του ΄Ιντερνετ των πραγμάτων θα επιτρέψει την βελτίωση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσώπων και των πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων των 
πραγμάτων·

13. εγκρίνει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να εποπτεύει και να αξιολογεί την 
ανάγκη να προβαίνει τακτικά σε εναρμονίσεις όσον αφορά ειδικότερα το Ίντερνετ των 
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πραγμάτων·

14. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι πόλεις στην ανάπτυξη του 
Ίντερνετ των πραγμάτων, ώστε να υπερβεί αυτό την αποκλειστικώς ιδιωτική πλευρά του· 
υπενθυμίζει επίσης ότι οι τοπικές αρχές θα μπορούν να κάνουν ευρεία χρήση, όπως, 
παραδείγματος χάρη, στην οργάνωση των δημόσιων μεταφορών, τη συλλογή των 
οικιακών αποβλήτων, τη μέτρηση των ποσοστών ρύπανσης, τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, κ.λπ.

15. εκτιμά ότι η χρησιμοποίηση του Ίντερνετ των πραγμάτων στη φύση μπορεί να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών σε μια αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της 
ενέργειας και, ως εκ τούτου, στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη 
βελτίωση της σχέσης μεταξύ των ΤΠΕ και του περιβάλλοντος·

16. ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να ορισθούν σε 
διεθνές επίπεδο κοινά πρότυπα όσον αφορά την τυποποίηση της τεχνολογίας της RFID 
και των εφαρμογών της·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει, το 2010, 
μια ανακοίνωση σχετικά με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την εμπιστοσύνη στην 
πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφόρησης· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της 
ανακοίνωσης αυτής και των προτεινόμενων μέτρων προκειμένου να ενισχυθούν τα 
πρότυπα που αφορούν τα θέματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει επιμελώς για την ορθή εφαρμογή των ήδη 
εγκριθεισών νομοθεσιών επί του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρουσιάσει, προ 
του τέλους του έτους, ένα χρονοδιάγραμμα ως προς τις κατευθύνσεις που σκοπεύει να 
προτείνει σε κοινοτικό επίπεδο για την ενίσχυση της ασφάλειας του Ίντερνετ των 
πραγμάτων και των εφαρμογών της RFID·

19. καλεί την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά σχετικά με την εξέλιξη του διαλόγου που 
διεξάγεται με τους φορείς του τομέα και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σχετικά με 
τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από τις πρώτες εφαρμογές του Ίντερνετ, όπως 
υπενθύμισε ο Sir Tim Berners-Lee, εφευρέτης του World Wide Web, ο οποίος είχε 
προσκληθεί προσφάτως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1. Κατά την περίοδο αυτή, και
ειδικότερα κατά τα τελευταία 25 χρόνια, το Ίντερνετ εξελίχθηκε με σταθερό και αδιάλειπτο 
τρόπο. Σήμερα, το Ίντερνετ συνδέει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άτομα σε δίκτυο· η ανοιχτή 
αρχιτεκτονική του, η οποία βασίζεται σε μια τυποποιημένη τεχνολογία διευκόλυνε τη 
διάδοση και τη διαλειτουργικότητα σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Ίντερνετ των πραγμάτων, πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1999 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
καθίσταται με τη σειρά του ολοένα και περισσότερο δημοφιλές και κατά τα 10 έως 15 
επόμενα χρόνια πρόκειται να αποτελέσει πραγματική επανάσταση στον τομέα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσώπων και των πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων των 
πραγμάτων, χάρη στην αυξανόμενη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της RFID
(ραδιοσυχνικής αναγνώρισης).

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει την τεχνολογία της RFID είναι ο αναμεταδότης, ήτοι ένα
ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και μια
κεραία. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα, οι διαστάσεις του οποίου είναι λίγα χιλιοστά, μπορεί να
περιέχει, να δέχεται και να διαβιβάζει ασύρματα πληροφορίες όσον αφορά τη φύση και τη 
σύνθεση του προϊόντος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί.

Οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα αυτό φρονούν ότι στο μέλλον, τα
ολοκληρωμένα κυκλώματα θα αντικαταστήσουν τους ραβδοκώδικες που χρησιμοποιούνται 
σήμερα. Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας της RFID σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται
σήμερα συνίσταται στο γεγονός ότι το ολοκληρωμένο κύκλωμα δεν προϋποθέτει επαφή 
προκειμένου να αναγνωσθεί, όπως οι μαγνητικές ταινίες, ούτε είναι ορατό, όπως οι 
ραβδοκώδικες. Επιπλέον, αξίζει να υπογραμμίσουμε την ιδιαιτερότητα και τον αριθμό των 
πληροφοριών που μπορούν να περιέχουν τα ολοκληρωμένα αυτά κυκλώματα όσον αφορά τα 
αντικείμενα επί των οποίων τοποθετούνται – χάρη στην τεχνολογία αυτή.

Εφαρμογές του Ίντερνετ των πραγμάτων σήμερα και μελλοντικές εξελίξεις

Μπορούν ήδη να βρεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα σε διάφορους τομείς:

• στον τομέα του αυτοκινήτου, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μπορούν να μεταδίδουν σε 
πραγματικό χρόνο στους οδηγούς πληροφορίες σχετικά με την πίεση των ελαστικών·

• στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, η τεχνολογία της RFID επιτρέπει την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προϊόντων όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια και τα χημικά, φυσικά 
και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου στην αγορά προϊόντος. Εξάλλου, τα
ολοκληρωμένα συστήματα επιτρέπουν τη βελτίωση και την επιτάχυνση της ιχνηλασιμότητας 

                                               
1 8η ετήσια διάλεξη της  STOA της 1ης Δεκεμβρίου 2009.
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του προϊόντος.

Πολλές άλλες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και τεθεί σε εφαρμογή στους τομείς της 
εφοδιαστικής και των μεταφορών, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ορισμένες χώρες (το
Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες) έχουν εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα 
στα εθνικά διαβατήρια.

Όσον αφορά το μέλλον, η τεχνολογία της RFID, σε συνδυασμό με μια διεύθυνση IP
(πρωτόκολλο Ίντερνετ), θα ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου ασύρματου 
δικτύου των πραγμάτων. Το συχνότερα αναφερόμενο παράδειγμα αφορά τα ψυγεία, τα οποία, 
εφόσον έχουν προγραμματισθεί σωστά, θα μπορούν να αναγνωρίσουν εάν τα προϊόντα έχουν 
ενδεχομένως αλλοιωθεί ή πρόκειται να αλλοιωθούν σύντομα και να ενημερώσουν σχετικά 
τον καταναλωτή. Περαιτέρω εξελίξεις προβλέπονται όταν θα έχει δημιουργηθεί η διασύνδεση 
με το σύστημα Galileo.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 20091, στην οποία βασίζεται η παρούσα 
έκθεση πρωτοβουλίας, προοιωνίζει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει 14 
πρωτοβουλίες, για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, του Ίντερνετ των πραγμάτων και την 
προώθηση της διάδοσής του.

Η άποψη της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εγκρίνει σε γενικές γραμμές την ανακοίνωση που παρουσίασε η Επιτροπή. 
Θεωρεί πάντως ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εξεταστεί προσεκτικά εάν η σήμερα ισχύουσα
νομοθεσία επαρκεί για την κάλυψη των αναμενόμενων εξελίξεων στον τομέα ή εάν, 
αντιθέτως, θα είναι απαραίτητες άλλες, περισσότερο ενδελεχείς αξιολογήσεις, όσον αφορά
ορισμένα σημαντικά θέματα – κυρίως αυτά που έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή και την
ιδιωτική ζωή των πολιτών, τον ιδιωτικό χαρακτήρα των προσωπικών τους δεδομένων και την 
υγεία των καταναλωτών–, προκειμένου στη συνέχεια να εγκριθεί νέα σχετική κοινοτική 
νομοθεσία.

Η εισηγήτρια φοβάται ότι ορισμένες γραμμές δράσης του προγράμματος που προβλέπεται
από την Επιτροπή ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς, λαμβανομένης υπόψη της ταχείας εξέλιξης 
που γνωρίζει σήμερα η τεχνολογία της RFID. Εκτιμά συνεπώς ότι είναι σκόπιμο να
προσεχθούν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα, ειδικότερα αυτά τα οποία αφορούν:

 την επίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων στην υγεία·

 την ηλεκτρομαγνητική επίπτωση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων·

 την ανακύκλωσή τους·

 την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών·

 την παρουσία έξυπνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν·
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 το δικαίωμα σιωπής των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων·

 τις εγγυήσεις για τους πολίτες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων.

Κατά την εισηγήτρια, η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ίδια η λειτουργία του Ίντερνετ των
πραγμάτων καθώς και οι σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινή ζωή των 
ευρωπαίων πολιτών και τις συνήθειές τους θα εξαρτηθούν από την εμπιστοσύνη που οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές θα επιδείξουν στο σύστημα. Συνεπώς, κατά την άποψη της 
εισηγήτριας φαίνεται ότι έχει προτεραιότητα η εξασφάλιση ενός κανονιστικού και νομικού 
πλαισίου το οποίο, αφενός, θα προστατεύει τον ευρωπαίο καταναλωτή και αφετέρου, θα 
ενθαρρύνει τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του Ίντερνετ των 
πραγμάτων.

Το Ίντερνετ των πραγμάτων αποτελεί ένα μεγάλο οικονομικό άνοιγμα, διότι θα επιτρέψει τη
βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και νέων υπηρεσιών για έναν ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράγματι την πρόθεση να καταλάβει μια θέση πρωτοπορίας
στην αγορά, θα πρέπει να υιοθετήσει μια δυναμική προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την έρευνα 
και τα πιλοτικά προγράμματα. 

Τέλος, για την εξασφάλιση της ευρείας διάδοσης των νέων τεχνολογιών η εισηγήτρια εκτιμά
ότι πρέπει να αποδοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην διακυβέρνηση και στην 
τυποποίηση του Ίντερνετ των πραγμάτων και να εποπτεύει και να αξιολογεί προσεκτικά την 
ανάγκη των συμπληρωματικών εναρμονισμένων συχνοτήτων που αφορούν ειδικά το Ίντερνετ 
των πραγμάτων.


