
Κοινή Δήλωση
Ενώσεις Καταναλωτών και Πολιτών για τα ψηφιακά δικαιώματα

ζητούν από τον Π.Ο.Ε. – Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας

Από  τον  Ιανουάριο  του  2019,  πάνω  από  80  χώρες  που  συμμετέχουν  στον  Παγκόσμιο

Οργανισμό Εμπορίου διαπραγματεύονται τους νέους κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο. Η

διαδικασία  αυτή  ονομάζεται  Πρωτοβουλία  για  την  κοινή  δήλωση  για  το  ηλεκτρονικό

εμπόριο.  Σκοπός  αυτής  της  πρωτοβουλίας,  όπως  ανακοινώθηκε,  είναι  να  διευκολύνει

καταναλωτές και επιχειρήσεις να εμπορεύονται διαδικτυακά. 

Η διασυνοριακή ροή δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση αυτών των διαπραγματεύσεων. Ο

στόχος,  όπως  ισχυρίζονται,  είναι  να  διευκολυνθούν  οι  ροές  δεδομένων  σε  παγκόσμιο

επίπεδο.  Είναι  όμως  καίριας  σημασίας  να  ληφθούν  υπόψη  οι  ευρείες  επιπτώσεις

οποιασδήποτε  διασυνοριακής  μεταφοράς  δεδομένων,  που  μπορεί  να  υποβαθμίσει  το

δικαίωμα  των  ανθρώπων  στην  ιδιωτικότητα  και  στην  προστασία  των  προσωπικών

δεδομένων. Εάν υποβαθμιστεί αυτή η προστασία θα ηττηθεί ο δεύτερος στόχος αυτών των

διαπραγματεύσεων: η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό

εμπόριο. 

Πολλές  ψηφιακές  υπηρεσίες  βασίζονται  στη  συλλογή  και  επεξεργασία  προσωπικών

δεδομένων. Ταυτόχρονα οι καταναλωτές επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών

τους  δεδομένων.  Σκάνδαλα  όπως  της  Cambridge Analytics,  ο  επιθετικός  και  συνεχής

εντοπισμός  και  εκμετάλλευση  των  προσωπικών  δεδομένων  έχουν  υποσκάψει  την

εμπιστοσύνη  των  πολιτών,  στις  διασυνοριακές  μεταφορές.  Το  72%  των  ερωτηθέντων

καταναλωτών,  σε  έρευνα  της  Διεθνούς  των  Καταναλωτών,  σε  παγκόσμιο  επίπεδο

ανησυχούν  για  τη  συλλογή  των  δεδομένων  τους  από  διαδικτυακές  εταιρίες.  Για  αυτό,

Ενώσεις Καταναλωτών και Ομάδες πολιτών που ασχολούνται με τα ψηφιακά δικαιώματα,

από όλο τον κόσμο,  ενώνουμε τις φωνές μας,  για να ζητήσουμε ισχυρή και ουσιαστική

προστασία  της  ιδιωτικότητας,  σε  όλες  τις  διεθνείς  συμφωνίες,  που  περιλαμβάνουν

διασυνοριακές  μεταφορές  δεδομένων.  Το  αποτέλεσμα  της  πρωτοβουλίας  της  κοινής

δήλωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των

πολιτών στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Κατανοούμε ότι κάποιες

συγκεκριμένες χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν κανόνες που εγγυούνται στις εταιρείες



το δικαίωμα στην ελεύθερη ροή των δεδομένων σε διασυνοριακή βάση. Κάποιες προτάσεις

τους,  που  θέλουν  να  περιληφθούν  στην  κοινή  δήλωση  για  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,

αντιγράφουν όρους εμπορικών συμφωνιών όπως η Συμφωνία Η.Π.Α. – Μεξικό – Καναδάς

και  η  Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (Ολοκληρωμένη  και

Προοδευτική Συνεργασία των δύο πλευρών του Ειρηνικού). Αυτές οι προτάσεις θέτουν ως

προτεραιότητα την ανεμπόδιστη  ροή δεδομένων και  μάλιστα πάνω από την προστασία

δεδομένων και της ιδιωτικότητας. 

Σύμφωνα  με  την  άποψη  των  καταναλωτών  και  των  πολιτών  που  ασχολούνται  με  τα

ψηφιακά  δικαιώματα,  πρέπει  να  συμβαίνει  ακριβώς  το  αντίθετο.  Τα  δικαιώματα  των

πολιτών έρχονται πρώτα. Τα καλά νέα είναι ότι πολλά άλλα μέλη του Π.Ο.Ε. θέλουν να

θέσουν  ως  προτεραιότητα τα  βασικά  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  να  διασφαλίσουν  την

άνθιση της ψηφιακής οικονομίας.  Αυτή είναι η περίπτωση της Ευρωπαϊκή Ένωσης.  Μια

τέτοια  προσέγγιση  θα  διασφαλίσει  ένα  φιλικό  προς  την  ιδιωτικότητα  αποτέλεσμα  των

διαπραγματεύσεων,  για  τη  διασυνοριακή  ροή  δεδομένων,  βελτιώνοντας,  έτσι,  την

εμπιστοσύνη των καταναλωτών,  στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.  Επίσης,  θα δώσει

κίνητρα στις επιχειρήσεις και θα διευκολύνει την καινοτομία στην τεχνολογία με κέντρο τον

άνθρωπο, η οποία θα σέβεται και την ιδιωτικότητα. 

Εάν οι χώρες δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια εποικοδομητική προσέγγιση, τις

παροτρύνουμε να εξαιρέσουν τους κανόνες για τη διασυνοριακή ροή δεδομένων, για την

προστασία  δεδομένων  και  της  ιδιωτικότητας,  από  το  τελικό  κείμενο  οποιασδήποτε

πρωτοβουλίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πραγματικά, οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα των

πολιτών  θα  είναι  μεγαλύτεροι  από  οποιαδήποτε  οικονομικά  οφέλη  θα  μπορέσουν  να

πετύχουν  κάποιες  λίγες  χώρες.  Αντί  για  αυτές  τις  προτάσεις,  οι  χώρες  μπορούν  να

συνεχίσουν  να  εφαρμόζουν  τη  μοναδική  δεσμευτική  διεθνή  συνθήκη  για  τη  ροή  των

δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τη Συνθήκη 108+.

Μια  κοινή  δήλωση  για  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  που  δεν  προστατεύει  τα  ψηφιακά

δικαιώματα  των  πολιτών  μπορεί  να  αποτελέσει  το  τελειωτικό  χτύπημα,  σε  έναν  ήδη

εύθραυστο Π.Ο.Ε. Είναι κρίσιμης σημασίας, για τις χώρες που συμμετέχουν στον Π.Ο.Ε., να

σχεδιάσουν μια συμφωνία,  που θέτει  τον άνθρωπο,  στο κέντρο της και προστατεύει τα

δικαιώματά του. 

https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/modernisation-of-convention-108

