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Οικονομικά προσιτές επικοινωνίες
για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και οι
υπηρεσίες δεδομένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο, ως βασικά προϊόντα τόσο
για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, έχουν αντικαταστήσει τις
παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες. Σήμερα είναι διαθέσιμος κατά παραγγελία
όλο και μεγαλύτερος όγκος οπτικοακουστικού περιεχομένου, η δε συνδεσιμότητα
4G και 5G αναπτύσσεται με εκθετικό ρυθμό. Ως απάντηση, η ΕΕ θέσπισε ένα
κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες το οποίο αποτελείται από μια σειρά
κανόνων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει τις
σταθερές και ασύρματες τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, και τις υπηρεσίες εκπομπής
και μετάδοσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), οι
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών συνεισφέρουν ετησίως 86,1 δισεκατομμύρια. EUR στο
ΑΕΠ της ΕΕ, τα δε νέα νομοθετικά μέτρα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επιπλέον 40 δισεκατομμύρια. EUR.

Νομική βάση

Δεδομένου ότι οι Συνθήκες δεν προβλέπουν άμεσες αρμοδιότητες στον τομέα δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η σχετική αρμοδιότητα αντλείται από
διάφορα άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των αγαθών και υπηρεσιών των μέσων ενημέρωσης,
που δεν θεωρούνται ούτε αμιγώς πολιτιστικά ούτε απλώς οικονομικά αγαθά, απαιτείτο
να θεσπιστούν πολιτικές βάσει της αρμοδιότητας αυτής. Η ΕΕ δύναται να αναλαμβάνει
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο τομεακών και οριζόντιων πολιτικών, όπως είναι: η
βιομηχανική πολιτική (άρθρο 173 ΣΛΕΕ)· η πολιτική ανταγωνισμού (άρθρα 101-109
ΣΛΕΕ)· η εμπορική πολιτική (άρθρα 206 και 207 ΣΛΕΕ)· τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ)
(άρθρα 170-172 ΣΛΕΕ)· η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και το διάστημα (άρθρα
179-190 ΣΛΕΕ)· η προσέγγιση των νομοθεσιών για τεχνολογική εναρμόνιση ή η χρήση
παρόμοιων τεχνολογικών προτύπων (άρθρο 114 ΣΛΕΕ)· η ελεύθερη κυκλοφορία
των εμπορευμάτων (άρθρα 28, 30 και 34-35 ΣΛΕΕ)· η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (άρθρα 45-66 ΣΛΕΕ)· η παιδεία, η
επαγγελματική κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός (άρθρα 165 και 166 ΣΛΕΕ)· και
ο πολιτισμός (άρθρο 167 ΣΛΕΕ).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

Στόχοι

Σε συνέχεια της στρατηγικής της Λισαβόνας, το δεκαετές ψηφιακό θεματολόγιο για
την Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε το 2010, αναγνώρισε για πρώτη φορά τον βασικό
καταλυτικό ρόλο των ΤΠΕ στην προσπάθεια της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της.
Το 2015, το θεματολόγιο ανέπτυξε περαιτέρω την πενταετή στρατηγική για την
ψηφιακή ενιαία αγορά (ΨΕΑ), με σκοπό τη διασφάλιση ενός δίκαιου, ανοικτού και
ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος βασιζόμενου σε τρεις πυλώνες: να παρέχεται
στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά προϊόντα
και ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη· να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες ώστε να ανθίσουν τα ψηφιακά δίκτυα και οι ψηφιακές υπηρεσίες· και να
μεγιστοποιηθεί το δυναμικό ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.
Το 2020 η δεύτερη πενταετής ψηφιακή στρατηγική με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού
μέλλοντος της Ευρώπης» εστίαζε σε τρεις βασικούς στόχους: στην ύπαρξη τεχνολογίας
που θα είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου, σε μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία
και σε μια ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία. Το 2021 ακολούθησε η δεκαετής
«Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία», η οποία
εφαρμόζει στην πράξη τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030.

Επιτεύγματα

Α. Ενιαία ψηφιακή αγορά
Το 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά
(COM(2015)0192), με στόχο την κατάργηση των εικονικών συνόρων, την ενίσχυση
της ψηφιακής συνδεσιμότητας, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών
σε διασυνοριακό επιγραμμικό περιεχόμενο. Τον Ιανουάριο του 2016, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή
ενιαία αγορά [1]

Αυτή η δέσμευση για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας ανανεώθηκε στην
ενωσιακή «Ψηφιακή Πυξίδα 2030:η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία»,
ως ένα από τα βασικά σημεία της που εστιάζει στην επέκταση των υποδομών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν
συνδεσιμότητα δυνατοτήτων gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να
καλύπτονται από δίκτυο 5G. Επιπλέον, στην Ευρώπη θα πρέπει να παράγεται το
20 % της παγκόσμιας παραγωγής πρωτοποριακών και βιώσιμων ημιαγωγών ενώ θα
πρέπει να αναπτυχθούν στην ΕΕ 10 000 κλιματικά ουδέτεροι άκρως ασφαλείς κόμβοι
τεχνολογίας αιχμής. Στις 17 Ιανουαρίου 2022, η ΕΕ εγκαινίασε τον πρώτο κβαντικό
υπολογιστή της, ένα εξαιρετικά προηγμένο σύστημα τεχνολογίας που βρίσκεται στο
κέντρο υπερυπολογιστών Jülich στη Γερμανία.
Β. Κανονισμός για την περιαγωγή
Ο κανονισμός για την περιαγωγή θέσπισε τον κανόνα «περιαγωγή με χρέωση
εσωτερικού» (RLAH), ο οποίος επέβαλε την κατάργηση των τελών περιαγωγής λιανικής
στην ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017, θεσπίζοντας παράλληλα ανώτατα όρια τιμών για

[1]ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 55.
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τα τέλη χονδρικής, ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η ανάκτηση του κόστους όσο και
μια βιώσιμη RLAH. Ο κανονισμός συγκαταλέγεται στα επιτεύγματα της ψηφιακής
ενιαίας αγοράς της ΕΕ και επί του παρόντος ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2022. Μετά την
επιτυχία που σημείωσε, καθώς παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ
επωφελούνται από την ψηφιακή ενιαία αγορά, προτάθηκε ένας νέος κανονισμός για την
παράταση των ισχυόντων κανόνων για άλλα 10 έτη (COM(2021)0085). Δεδομένου ότι
οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε
προσωρινή συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2021, ο νέος κανονισμός [2] που δημοσιεύτηκε
τον Απρίλιο του 2022, θα παρατείνει τη δωρεάν περιαγωγή σε ολόκληρη την ΕΕ έως
το 2032. Επιπλέον, θα απαγορεύει τη χρέωση πρόσθετων τελών που είναι υψηλότερα
από τα ανώτατα όρια περιαγωγής χονδρικής, όταν οι καταναλωτές υπερβαίνουν τα όρια
περιαγωγής τους. Οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή έπαψαν να ισχύουν για το
Ηνωμένο Βασίλειο μόλις αυτό αποχώρησε από την ενιαία αγορά στις 31 Δεκεμβρίου
2020.
Γ. Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Τον Μάιο του 2015, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά,
η Επιτροπή δημοσίευσε αρκετές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού
πλαισίου των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2016 μάλιστα δημοσίευσε
προτάσεις, μεταξύ άλλων και οδηγία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (ΕΚΗΕ), προς αντικατάσταση των τεσσάρων υφιστάμενων βασικών
οδηγιών για τις τηλεπικοινωνίες (οδηγία-πλαίσιο, οδηγία για την αδειοδότηση, οδηγία
για την πρόσβαση, και οδηγία για την καθολική υπηρεσία). Σε ανακοίνωσή της,
τον Σεπτέμβριο του 2016 [3], πρότεινε μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων και
την επανεξέταση της πρότασής της για τον ΕΚΗΕ, κοινούς ευρυζωνικούς στόχους
της ΕΕ για το 2025, ένα σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής
υπεροχής όσον αφορά την ασύρματη τεχνολογία 5G, και ένα σύστημα κουπονιών
για τις δημόσιες αρχές που επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση
στους πολίτες τους (WiFi4EU). Ο ΕΚΗΕ (οδηγία (ΕΕ) 2018/1972), ο οποίος τέθηκε
σε ισχύ στις 11 Δεκεμβρίου 2018, εκσυγχρόνισε τους υφιστάμενους κανόνες της
ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. Στις 18 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε νέο
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού
κλήσεων σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία χρεώνουν αμοιβαία οι φορείς εκμετάλλευσης για τον
τερματισμό κλήσεων στα δίκτυά τους. Για τις κλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή ενιαία μέγιστα τέλη τερματισμού 0,07 EUR και 0,2
λεπτών ανά λεπτό, αντίστοιχα, έως το 2022 και το 2024.
Δ. Κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια
Διασφαλίστηκε καλύτερη προστασία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, με τα
ακόλουθα μέτρα: έγκριση νομοθεσίας σχετικά με την ιδιωτική ζωή (οδηγία 2009/136/
ΕΚ [4]) και την προστασία των δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 [5] και οδηγία
(ΕΕ) 2016/680 [6]), ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[2]PE/86/2021/REV/1
[3]COM(2016)0587.
[4]ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11.
[5]ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
[6]ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
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για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) [7], έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με
μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας, συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε
όλη την Ένωση[8], ενίσχυση του δικαιώματος αλλαγής σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας
εντός μίας εργάσιμης ημέρας με διατήρηση του αρχικού αριθμού τηλεφώνου, δηλαδή
φορητότητα του αριθμού (οδηγία 2009/136/ΕΚ), και δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού
αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (οδηγία 2009/136/ΕΚ), της τηλεφωνικής
γραμμής 116 000 για την αναφορά εξαφάνισης παιδιών, της τηλεφωνικής γραμμής
βοήθειας για τα παιδιά 116 111 και της τηλεφωνικής γραμμής συναισθηματικής
στήριξης 116 123 καθώς και της διαδικτυακής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών μεταξύ
καταναλωτών και διαδικτυακών εμπόρων [9].
Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση
μέτρων για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη
την Ένωση (COM(2020)0823). Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στην αντικατάσταση
και την περαιτέρω ανάπτυξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με το επίπεδο
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών («οδηγία NIS») [10]. Στις 13 Μαΐου
2022 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μετά από διοργανικές διαπραγματεύσεις μεταξύ
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα το κείμενο.
Ε. Κανονισμοί για τον ανταγωνισμό και τις αγορές
Διασφαλίστηκε καλύτερη πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες με τη θέσπιση νομοθεσίας
για την τόνωση του ανταγωνισμού με σαφείς και χωρίς αποκλεισμούς κανόνες,
καλύτερη ποιότητα, καλύτερες τιμές, και περισσότερες υπηρεσίες (Ευρωπαϊκός
Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)· με την επένδυση σε ευρυζωνικά δίκτυα που
υποστηρίζουν υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο· με την υποστήριξη των ασύρματων
τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα LTE και 5G, μέσω του προγράμματος πολιτικής για
το ραδιοφάσμα· Και με την εναρμόνιση της χρήσης της ζώνης συχνοτήτων των
470-790 MHz στην ΕΕ, ώστε να θεσπιστεί συνδεσιμότητα σε gigabit για όλες τις βασικές
κοινωνικοοικονομικές κινητήριες δυνάμεις [11].
Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεκτικότητα των εθνικών ρυθμιστικών διαδικασιών,
ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1971 [12]) καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής, την προώθηση της βέλτιστης
πρακτικής και των κοινών προσεγγίσεων. Προωθεί βέλτιστες πρακτικές και κοινές
προσεγγίσεις, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ασυνεπείς ρυθμίσεις που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτή η επικαιροποιημένη
νομοθεσία αναθέτει στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές την προώθηση του ανταγωνισμού
στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και επίσης καθορίζει

[7]Θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004, ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 1· νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2013 σε πρώτη ανάγνωση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ΕΕ C 45 της 5.2.2016,
σ. 102.
[8]ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
[9]Επίλυση καταναλωτικών διαφορών – περισσότερες πληροφορίες
[10]Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για
υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση, ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
[11]ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 131.
[12]EE L 321 της 17.12.2018, σ. 1.
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τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητές τους: ανεξαρτησία, αμεροληψία και
διαφάνεια, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής.
Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού φορτιστή για
όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (COM(2021)0547). Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στη
διευκόλυνση της δημιουργίας ενός κοινού φορτιστή για αρκετές κινητές συσκευές
που πωλούνται στην ΕΕ και στην τροποποίηση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Επετεύχθη προσωρινή πολιτική συμφωνία στις 7
Ιουνίου 2022. Μετά τις θερινές διακοπές, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει
να εγκρίνουν επισήμως τη συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη
δημοσίευσή της. Οι διατάξεις της συμφωνίας θα τεθούν σε εφαρμογή έπειτα από 24
μήνες.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής και προηγμένης πολιτικής για τις ΤΠΕ και
υπήρξε πολύ δραστήριο κατά την έγκριση νομοθετικών πράξεων στον τομέα αυτόν,
ώστε να αυξηθούν τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
Υπενθύμισε δε την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το φάσμα του «ψηφιακού μερίσματος»,
ώστε να επιτευχθεί ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και
υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για να εξασφαλιστεί η διαρκής
και υψηλών ταχυτήτων πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα καθώς και ψηφιακός
γραμματισμός και δεξιότητες για όλους τους πολίτες και καταναλωτές [13]. Παρομοίως,
τονίζει τη σημασία της κυβερνοασφάλειας [14] προκειμένου να διασφαλίζεται ισχυρή
προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών ελευθεριών για τους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο προωθεί
ένθερμα την τεχνολογική ουδετερότητα, την ουδετερότητα των δικτύων και τις
«δικτυακές ελευθερίες» για τους πολίτες της ΕΕ.
Το Κοινοβούλιο εδραιώνει συστηματικά αυτές τις εγγυήσεις μέσω της νομοθεσίας.
Διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά την εξάλειψη των εμποδίων στο πλαίσιο
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών κανόνων για
τις τηλεπικοινωνίες που διέπουν σήμερα τα ψηφιακά προϊόντα και τις ψηφιακές
υπηρεσίες που βασίζονται στα δεδομένα, ώστε να αυξηθούν τα ψηφιακά οφέλη για τους
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ενέκρινε, για παράδειγμα, την οδηγία 2014/61/ΕΕ για
μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψηλής ταχύτητας δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών [15] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
στην εσωτερική αγορά [16] με σκοπό να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
[17]. Ως απάντηση στις προτάσεις της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο υποστήριξε τον

[13]ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 45.
[14]ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 22.
[15]ΕΕ L 155 της 23.5.2014, σ. 1
[16]ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
[17]COM(2017)0228 – δεν ισχύει πλέον.
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εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας [18], καθώς
και την επικαιροποίηση των ενωσιακών κανόνων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων [19].
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε με επιτυχία το νομοθετικό έργο για τη
μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων με την οδηγία 2016/680/ΕΕ [20] και τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 . [21]Προέβη σε εκτεταμένο νομοθετικό έργο σχετικά
με προτάσεις που υποβλήθηκαν ως συνέχεια της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία
αγορά και του ψηφίσματός του σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη
για την ψηφιακή ενιαία αγορά [22]. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ψήφισμα σχετικά
με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή:η
ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G [23] ώστε να προωθήσει το
χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του δικτύου 5G και να διευκολύνει τη συνδεσιμότητα
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
Σε ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019 [24], το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
«να αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της
οδηγίας NIS σε άλλους κρίσιμους τομείς και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από
ειδική τομεακή νομοθεσία». Ο φάκελος σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής
της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (COM(2020)0823), ο οποίος εξακολουθεί να εκκρεμεί,
ανατέθηκε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε το 2019 για την Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου, οι τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες συνεισφέρουν ετησίως 86,1 δισεκατομμύρια EUR στο ΑΕΠ της ΕΕ, τα δε
νέα νομοθετικά μέτρα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περαιτέρω
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα μπορούσαν
να συνεισφέρουν επιπλέον 40 δισεκατομμύρια EUR [25]. Περαιτέρω μελέτες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών
υπηρεσιών [26] δείχνουν ότι η μελλοντική συνδεσιμότητα, η οποία εξελίσσεται προς την
κατεύθυνση των τεχνολογιών 6G, θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[18]Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και
2001/29/ΕΚ, ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92.
[19]Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση
της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει
των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69.
[20]ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89..
[21]ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
[22]ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 55.
[23]ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 144
[24]ΕΕ C 23 της 21.01.2021, σ. 2.
[25]J Scott Marcus et al., ‘Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses’, Study for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2019.
[26]Sohnemann, N et al., ‘New Developments in Digital Services’, Study for the Committee on the Internal Market and
Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament,
Luxembourg, 2020.
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