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Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Η ευρεία, ταχεία και εκτεταμένη ανάπτυξη των πλατφορμών ψηφιακών υπηρεσιών,
καθώς και οι συζητήσεις σχετικά με τους δημόσιους χώρους δεδομένων και τις
νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, επηρεάζουν όλους τους τομείς
της κοινωνίας μας. Πολλοί νέοι τρόποι επικοινωνίας, αγοράς ή πρόσβασης σε
πληροφορίες μέσω του διαδικτύου έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή μας ζωή
και εξελίσσονται συνεχώς. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο για τη δεκαετία
2020-2030 αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά εστιάζοντας στη δημιουργία ασφαλών
ψηφιακών χώρων και υπηρεσιών, στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού
στις ψηφιακές αγορές με μεγάλες πλατφόρμες και στην ενίσχυση της ψηφιακής
κυριαρχίας της Ευρώπης, συμβάλλοντας παράλληλα στον ευρωπαϊκό στόχο της
επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Νομική βάση

Μολονότι οι Συνθήκες δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για τις τεχνολογίες των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ΕΕ δύναται να αναλαμβάνει σχετικές
δράσεις στο πλαίσιο τομεακών και οριζόντιων πολιτικών, όπως: η βιομηχανική πολιτική
(άρθρο 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ))· η
πολιτική ανταγωνισμού (άρθρα 101, 109 ΣΛΕΕ)· η εμπορική πολιτική (άρθρα 206, 207
ΣΛΕΕ)· τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) (άρθρα 170, 172 ΣΛΕΕ)· η έρευνα, η τεχνολογική
ανάπτυξη και το διάστημα (άρθρα 179 και 190 ΣΛΕΕ)· η ενεργειακή πολιτική (άρθρο
194 ΣΛΕΕ)· η προσέγγιση των νομοθεσιών για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς (άρθρο 114 ΣΛΕΕ)· η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
(άρθρα 26 και 28-37 ΣΛΕΕ)· η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών
και των κεφαλαίων (άρθρα 45 και 66 ΣΛΕΕ)· η παιδεία, η επαγγελματική κατάρτιση,
η νεολαία και ο αθλητισμός (άρθρα 165 και 166 ΣΛΕΕ)· και ο πολιτισμός (άρθρο 167
ΣΛΕΕ).

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 επίτευξη των στόχων της Ευρώπης. Το 2015, η
στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά ανέπτυξε περαιτέρω το ψηφιακό θεματολόγιο,
καθορίζοντας ειδικές διατάξεις με βάση τρεις πυλώνες που αποσκοπούσαν στη
διασφάλιση ενός δίκαιου, ανοικτού και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος: 1) παροχή
καλύτερης πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα
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και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη· 2) δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών
για την ανάπτυξη των ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών· και 3) μεγιστοποίηση του
δυναμικού ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.
Το 2020 η δεύτερη πενταετής ψηφιακή στρατηγική για τη διαμόρφωση του ψηφιακού
μέλλοντος της Ευρώπης επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς στόχους στον ψηφιακό
τομέα: στην τεχνολογία που εξυπηρετεί τους ανθρώπους, σε μια δίκαιη και
ανταγωνιστική οικονομία, και σε μια ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία.
Το 2021, η στρατηγική συμπληρώθηκε από τη δεκαετή Ψηφιακή πυξίδα, η οποία
διατυπώνει με πρακτικό τρόπο τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030.

Επιτεύγματα

Το πρώτο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2010-2020
Το πρώτο ψηφιακό θεματολόγιο επικεντρώθηκε στην καλύτερη πρόσβαση των
καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την
Ευρώπη, ενώ παράλληλα παρείχε στην ΕΕ ένα προηγμένο σύστημα δικαιωμάτων των
χρηστών και προστασίας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων:
— χαμηλότερες τιμές για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κανονισμός (EΕ) αριθ.

531/2012) και την κατάργηση των τελών περιαγωγής στις 14 Ιουνίου 2017
(«περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού»)·

— καλύτερη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για όλους με ολοκληρωμένη βασική
ευρυζωνική κάλυψη, κυρίως λόγω των εξελίξεων στις κινητές και δορυφορικές
ευρυζωνικές συνδέσεις για την ανάπτυξη συνδεσιμότητας σε gigabit για όλους τους
κύριους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες·

— καλύτερη προστασία των καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες μέσω της νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής (οδηγία 2009/136/EΚ) και την
προστασία των δεδομένων (οδηγία 95/46/EΚ), που βελτιώθηκε περαιτέρω χάρη
στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός (EΕ)
2016/679 και οδηγία (EΕ) 2016/680).

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των
ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε τον Φορέα
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), ο
οποίος καθιστά δυνατή τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της
Επιτροπής, προωθεί βέλτιστες πρακτικές και κοινές προσεγγίσεις, και εναρμονίζει τον
κανονισμό για τις επικοινωνίες στην ενιαία αγορά (κανονισμός (EU) 2018/1971).
Η στρατηγική αποσκοπούσε στη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της
ψηφιακής οικονομίας, με την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της
πληροφορικής υψηλών επιδόσεων, την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και τον εκσυγχρονισμό
των δημόσιων υπηρεσιών. Θεσπίστηκαν νέοι κανόνες σχετικά με τον γεωγραφικό
αποκλεισμό (κανονισμός (ΕΕ) 2018/302) και τη φορητότητα των ψηφιακών υπηρεσιών
(κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128), ώστε να μπορούν οι καταναλωτές, κατά την επίσκεψή
τους σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, να έχουν επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες
επιγραμμικού περιεχομένου που έχουν αγοραστεί σε ένα άλλο κράτος μέλος.
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Εκτός από τα νέα κανονιστικά πλαίσια για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 και οδηγία (ΕΕ) 2016/680) που αναφέρονται ανωτέρω, η ΕΕ έχει λάβει
μια σειρά μέτρων για να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας ευέλικτης στην αξιοποίηση
δεδομένων οικονομίας, όπως:
— ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

(κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807), ο οποίος δίνει σε εταιρείες και φορείς δημόσιας
διοίκησης τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα μη
προσωπικού χαρακτήρα, όπου το επιθυμούν·

— η πράξη για την κυβερνοασφάλεια (κανονισμός (ΕΕ) 2019/881) με στόχο
την ενίσχυση του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και
τη θέσπιση πλαισίου πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για προϊόντα και
υπηρεσίες·

— η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα (οδηγία (ΕΕ) 2019/1024) η οποία θεσπίζει
κοινούς κανόνες για μια ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή
κρατικών αρχών.

Το δεύτερο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2020-2030
Το δεύτερο ψηφιακό θεματολόγιο επικεντρώθηκε στις βαθιές αλλαγές που εισήγαγαν
οι ψηφιακές τεχνολογίες, στον ουσιαστικό ρόλο των ψηφιακών υπηρεσιών και αγορών
και στις νέες τεχνολογικές και γεωπολιτικές φιλοδοξίες της ΕΕ. Με βάση δύο
στρατηγικές επικοινωνίες, και ειδικότερα για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος
της Ευρώπης και την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η Επιτροπή καθόρισε τις
συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβει για να συμβάλει στη δημιουργία ασφαλών και
προστατευμένων ψηφιακών υπηρεσιών και αγορών. Επιπλέον, στις προτεραιότητες
για την τρέχουσα δεκαετία συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της κβαντικής υπολογιστικής,
η στρατηγική για την τεχνολογία blockchain και η εμπορική πολιτική που βασίζεται σε
τεχνολογία blockchain, η ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ),
οι ημιαγωγοί (ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα), η ψηφιακή κυριαρχία, η
κυβερνοασφάλεια, η συνδεσιμότητα gigabit, τα δίκτυα 5G και 6G, οι ευρωπαϊκοί χώροι
δεδομένων και οι υποδομές, καθώς και ο καθορισμός παγκόσμιων τεχνολογικών
προτύπων. Στις 9 Μαρτίου 2021, η ΕΕ πρότεινε μια Ψηφιακή Πυξίδα (COM(2021)0118)
με τέσσερις ψηφιακούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030:
— Δεξιότητες: τουλάχιστον το 80 % του συνόλου των ενηλίκων θα πρέπει να

διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, 20 εκατομμύρια ειδικοί θα πρέπει να
απασχολούνται στην ΕΕ στον τομέα των ΤΠΕ ενώ περισσότερες γυναίκες θα
πρέπει να αναλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας·

— Επιχειρήσεις: το 75% των εταιρειών θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες
νεφοϋπολογιστικής, μεγάλα σύνολα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη· πάνω από
το 90% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ θα πρέπει να
επιτύχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης· και ο αριθμός των
εταιρειών-μονόκερων της ΕΕ θα πρέπει να διπλασιαστεί·

— Υποδομές: όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν συνδεσιμότητα
gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να καλύπτονται από δίκτυο
5G· η παραγωγή πρωτοποριακών και βιώσιμων ημιαγωγών στην Ευρώπη θα
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πρέπει να αποτελεί το 20 % της παγκόσμιας παραγωγής· στην ΕΕ θα πρέπει να
αναπτυχθούν 10 000 κλιματικά ουδέτεροι και άκρως ασφαλείς κόμβοι παρυφών,
η Ευρώπη δε θα πρέπει να αποκτήσει τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή της·

— Δημόσιες υπηρεσίες: όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο διαδίκτυο· όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς
ιατρικούς φακέλους τους, και το 80% των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια
λύση ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ
για την ψηφιακή τεχνολογία με προβλεπόμενο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5
δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, θα παράσχει στρατηγική χρηματοδότηση
για τη στήριξη έργων σε πέντε τομείς: υπερυπολογιστική, ΤΝ, κυβερνοασφάλεια,
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και διασφάλιση της ευρείας χρήσης των ψηφιακών
τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω κόμβων
ψηφιακής καινοτομίας. Το ταμείο θα συμπληρωθεί από άλλα προγράμματα της ΕΕ,
όπως το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη Horizon Europe, ο μηχανισμός «Συνδέοντας
την Ευρώπη» αναφορικά με τις ψηφιακές υποδομές, ο μηχανισμός ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας, και τα διαρθρωτικά ταμεία. Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης
από την πανδημία COVID-19, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το
20% των κονδυλίων ανάκαμψής τους σε έργα που ψηφιοποιούν τις οικονομίες και τις
κοινωνίες τους (κανονισμός (ΕΕ) 2021/694).
Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη που δημοσιεύθηκε τον
Φεβρουάριο του 2020, η ΤΝ θεωρείται ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο και αναμένεται
να αποφέρει πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.
Τον Οκτώβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις νομοθετικές πράξεις
για την ΤΝ που καλύπτουν τη δεοντολογία, την αστική ευθύνη και τη διανοητική
ιδιοκτησία (ΔΙ), ζήτησε δε από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο και
ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο δεοντολογικών αρχών
για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρήση της ΤΝ, της ρομποτικής και των
συναφών τεχνολογιών. Στις 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
την πρότασή της για μια νέα πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη (COM(2021)0206),
η οποία κατοχυρώνει στο δίκαιο της ΕΕ έναν τεχνολογικά ουδέτερο ορισμό των
συστημάτων ΤΝ και θεσπίζει ένα διαφορετικό σύνολο κανόνων προσαρμοσμένο σε
μια προσέγγιση βάσει κινδύνου. Το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση, που
εκπονήθηκε από κοινού από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO) και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2022.
Η κοινοχρησία των δεδομένων είναι ο δεύτερος βασικός άξονας στον οποίο στηρίζεται
το νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο. Παράλληλα με την επιδίωξη της καινοτομίας
που βασίζεται στα δεδομένα, η ΕΕ προτίθεται να διασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα
στην ελεύθερη ροή των δεδομένων και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια,
την προστασία και τα δεοντολογικά πρότυπα. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει
μεταξύ άλλων να διερευνηθούν τρόποι χρήσης και ανταλλαγής δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες κερδοφόρες τεχνολογίες
και επιχειρηματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2020 δημοσιεύθηκε
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα μαζί με τη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή
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νοημοσύνη. Ένας πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα είναι η
ευρωπαϊκή πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2022/868). Η
πράξη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 Ιουνίου
2022, τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουνίου 2022 και θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του
2023.Η ευρωπαϊκή πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων αποσκοπεί στην αύξηση
της διαθεσιμότητας, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της εμπιστοσύνης
στην κοινοχρησία δεδομένων. Επιπλέον, στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή
δημοσίευσε πρόταση σχετικά με εναρμονισμένους κανόνες για τη δίκαιη πρόσβαση
σε δεδομένα και τη χρήση τους (πράξη για τα δεδομένα). Στις 26 Ιανουαρίου 2022,
η Επιτροπή πρότεινε δήλωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και
αρχές, με στόχο την προώθηση μιας ανθρωποκεντρικής ψηφιακής μετάβασης με βάση
τις ευρωπαϊκές αξίες. Τα δεδομένα θεωρούνται βασικός πόρος για την κοινωνική
πρόοδο εν γένει, ειδικότερα δε για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα,
την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού
χώρου δεδομένων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο
2019-2025 και θα καλύπτει εννέα τομείς: την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη
γεωργία, την κινητικότητα, τη χρηματοδότηση, τη μεταποίηση, τη δημόσια διοίκηση
και τις δεξιότητες. Η ΕΕ θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού
υπολογιστικού νέφους ως μέρος του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU βάσει
του Gaia-X, ενός ανοικτού, διαφανούς και ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος, στο
οποίο τα δεδομένα και οι υπηρεσίες ρέουν ελεύθερα, μπορούν να συλλέγονται και να
ανταλλάσσονται σε κλίμα εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου, προτάθηκαν δύο κανονισμοί για
την αναβάθμιση των κανόνων που διέπουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ η πράξη
για τις ψηφιακές αγορές (COM(2020)0842). Οι εν λόγω δέσμες νομοθετικών μέτρων
επιδιώκουν την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω ενός συνεκτικού
συνόλου νέων κανόνων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό περιβάλλον είναι καίριας σημασίας
για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, αποτελεί μια
επιπλέον προτεραιότητα. Ο κανονισμός σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014) αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία ενός
προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που βοηθά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις
και τις δημόσιες αρχές να προβαίνουν σε ασφαλείς και αδιάλειπτες ηλεκτρονικές
αλληλεπιδράσεις. Στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου, η δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές
υπηρεσίες θα επανεξεταστεί ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της, να επεκταθεί
η εφαρμογή της στον ιδιωτικό τομέα και να προωθηθεί η χρήση της.
Εκτός από τη συνεπή ρύθμιση σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, η ΕΕ δίνει επίσης έμφαση
στην εκπαίδευση των πολιτών της όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.
Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) είναι μια ανανεωμένη
πρωτοβουλία πολιτικής της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης και αποτελεσματικής
προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της
ΕΕ στην ψηφιακή εποχή. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το σχέδιο δράσης
καθορίζει δύο τομείς προτεραιότητας: προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος
ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
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Σε ανακοίνωση (COM/2020/0784) του Δεκεμβρίου του 2020, η Επιτροπή διατύπωσε
το σχέδιο δράσης της για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού
του ευρωπαϊκού τομέα των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων,
όπου αντιμετώπισε μακροχρόνια ζητήματα, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς.
Το σχέδιο δράσης τονίζει επίσης την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν
την εθνική στήριξη για τα κονδύλια που διατίθενται μέσω εγκεκριμένων εθνικών
σχεδίων ανάκαμψης. Στο σχέδιο δράσης αναφέρεται ο ανατρεπτικός αντίκτυπος των
παγκόσμιων επιγραμμικών πλατφορμών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και η
ανάγκη αντιμετώπισης της ηγεμονίας των εν λόγω πλατφορμών στις αγορές δεδομένων
και διαφήμισης.
Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία συμβαδίζει με το σχέδιο δράσης
για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα, το οποίο έχει ως στόχο
να βοηθήσει τον τομέα να ανακάμψει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Το πρώτο αντιμετωπίζει επίσης τον περιορισμό της ελευθερίας των
μέσων ενημέρωσης καθώς οι απειλές, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, κατά
δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί σε διάφορα κράτη μέλη. Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας
και κοινωνίας (DESI) είναι ένα σύνολο μεγεθών για την παρακολούθηση της ψηφιακής
προόδου που σημειώνεται στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση της ενιαίας
ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Κάθε έτος, τα προφίλ χωρών βάσει του DESI στηρίζουν
τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό των τομέων όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης κατά
προτεραιότητα. Οι νέοι δείκτες έχουν προσαρμοστεί ώστε να καλύπτουν τον μηχανισμό
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) και την ψηφιακή πυξίδα.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο εκπονεί αξιόπιστα και ενδελεχή ψηφίσματα σχετικά με τις ψηφιακές
πολιτικές και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην έγκριση νομοθετικών πράξεων στον
εν λόγω τομέα. Επίσης έχει συμβάλει στη διατήρηση της αδιάλειπτης επικέντρωσης
σε ψηφιακά θέματα, με εκθέσεις πρωτοβουλίας, προφορικές και γραπτές ερωτήσεις
προς την Επιτροπή, μελέτες, εργαστήρια, γνωμοδοτήσεις και ψηφίσματα, καθώς και
με εκκλήσεις για καλύτερο συντονισμό των εθνικών προσπαθειών με γνώμονα την
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και για την παροχή ενωσιακής υποστήριξης
στον τομέα της ψηφιακής έρευνας και ανάπτυξης.
Το Κοινοβούλιο εδραιώνει συστηματικά αυτές τις εγγυήσεις μέσω της νομοθεσίας.
Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την εξάλειψη των εμποδίων στο πλαίσιο της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών πολιτικών
για τα σύγχρονα ψηφιακά προϊόντα και τα προϊόντα δεδομένων και υπηρεσιών,
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών τομέων υπηρεσιών, η
οποία δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης. Αποσκοπεί στην τόνωση του διασυνοριακού
εμπορίου, στην εναρμόνιση των κανόνων για τις ψηφιακές συμβάσεις, στην εξασφάλιση
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, καθώς στηρίζει
την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και την εφαρμογή
απλούστερων διαδικασιών δήλωσης ΦΠΑ. Το Κοινοβούλιο επικεντρώνεται ιδίως στη
διασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικότητας για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και στη
διατήρηση και την προσαρμογή υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.
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Σε ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να
αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας NIS
[ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών] σε άλλους κρίσιμους τομείς και
υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από ειδική τομεακή νομοθεσία» και να ανταποκριθεί
στις αυξανόμενες απειλές που ενέχει η ψηφιοποίηση. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να
συμπληρωθούν με μια ενισχυμένη κοινή πολιτική για την κυβερνοασφάλεια, η οποία
θα περιλαμβάνει μια κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα και έναν ενισχυμένο ρόλο για τον
ENISA. Η οδηγία NIS2 θα αντικαταστήσει την προηγούμενη οδηγία (ΕΕ 2016/1148) και
ουσιαστικά θα υποχρεώνει περισσότερες οντότητες και τομείς να λάβουν μέτρα για την
ενίσχυση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Στο Κοινοβούλιο, ο φάκελος
αυτός αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,
η οποία ενέκρινε έκθεση στις 28 Οκτωβρίου 2021. Οι συννομοθέτες κατέληξαν σε
πολιτική συμφωνία για την πρόταση στις 13 Μαΐου 2022. Στη συνέχεια, η συμφωνία
πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) υιοθέτησε
πρόσφατα τη θέση της σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα καθορίσει σαφείς κανόνες που αφορούν την
αρμοδιότητα και τη λογοδοσία για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, και ιδίως
τις επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αγορές.
Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις
λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που ενέχουν για τη διάδοση τόσο παράνομου
όσο και επιβλαβούς περιεχομένου. Η ολομέλεια ψήφισε επί της τροποποιημένης
πρότασης πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες κατά τη σύνοδο του Ιανουαρίου. Το
κείμενο που εγκρίθηκε αποτέλεσε την εντολή του Κοινοβουλίου για τη διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες έχουν
προγραμματιστεί να ξεκινήσουν, υπό τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2022. Ομοίως, η επιτροπή IMCO ενέκρινε επίσης τη θέση της
επί της πρότασης πράξης για τις ψηφιακές αγορές, η οποία καθορίζει τους κανόνες
σχετικά με το τι θα επιτρέπεται να πράττουν οι εταιρείες με καθεστώς «ρυθμιστή
της πρόσβασης» στην ΕΕ. Η πρόταση κανονισμού αφορά τις μεγάλες εταιρείες που
παρέχουν τις αποκαλούμενες «βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας», οι οποίες είναι οι
πλέον επιρρεπείς σε αθέμιτες πρακτικές. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι
διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τα κοινωνικά δίκτυα, οι μηχανές αναζήτησης,
τα λειτουργικά συστήματα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες διαφήμισης, οι υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους και οι υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, που πληρούν τα σχετικά
κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται «ρυθμιστές της πρόσβασης». Στις 16 Ιουνίου 2022,
η Επιτροπή IMCO ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πράξη για
τις ψηφιακές υπηρεσίες που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής, στις 22 Απριλίου 2022. Η τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια
είναι προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 2022. Το έργο του Κοινοβουλίου σχετικά
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό υποστηρίζεται συνεχώς από το Θεματικό Τμήμα
Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής μέσω μιας σειράς μελετών και ενός
εργαστηρίου [1] με έμφαση στις υφιστάμενες προκλήσεις και ευκαιρίες. Όσον αφορά

[1]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, Publication 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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τις προτάσεις σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πράξη για τις
ψηφιακές αγορές (που έφτασαν στο στάδιο των προσωρινών πολιτικών συμφωνιών
τον Απρίλιο του 2022 και τον Μάρτιο του 2022, αντίστοιχα), μια μελέτη [2] εξέτασε
ειδικότερα τα αποτελέσματα της στοχευμένης διαφήμισης στους καταναλωτές και τη
διαφημιστική αγορά. Περαιτέρω ακαδημαϊκές γνώσεις και γνώσεις σχετικά με την αγορά
αποκτήθηκαν μέσω εργαστηρίου [3] που διερεύνησε τις επιπτώσεις και τις ελλείψεις των
προτάσεων στην τρέχουσα μορφή τους, καθώς και μέσω ακρόασης με την καταγγέλτρια
κατά του Facebook Frances Haugen (η οποία αποσαφήνισε ορισμένες από τις
αθέμιτες πρακτικές του εν λόγω τεχνολογικού κολοσσού). Τον Φεβρουάριο του 2022,
το Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής του Κοινοβουλίου
δημοσίευσε επίσης μελέτη [4] σχετικά με τον αντίκτυπο των παραγόντων επιρροής
στη διαφήμιση και την προστασία των καταναλωτών στην ενιαία αγορά, στην οποία
διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι παράγοντες επιρροής είναι υπεύθυνοι για τη
διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και την προώθηση μη ασφαλών προϊόντων.
Μια άλλη επικείμενη μελέτη θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων και, ως
εκ τούτου, για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Τα συμπεράσματα των
εν λόγω μελετών θα επηρεάσουν πιθανώς τη μελλοντική σχετική νομοθεσία κατά το
δεύτερο ήμισυ της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Όσον αφορά ειδικότερα την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιτροπές IMCO και LIBE
πραγματοποίησαν κοινή δημόσια ακρόαση τον Μάρτιο του 2022. Στόχος της ακρόασης
ήταν να εξεταστούν τα κύρια ζητήματα που αφορούν την προαναφερθείσα πρόταση
της Επιτροπής για μια πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη (COM(2021)0206).
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