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Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία 

 

1.         Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού 

συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνη; Ποια είναι τα κίνητρά 

σας; Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής; 

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς 

θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας 

δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της 

Επιτροπής; 

Σήμερα, δύο έτη μετά τη δρομολόγηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η 

Ένωση ενεργεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια σημαντική πρόκληση: να μετατραπεί ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός σε ευκαιρία για την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης. 

Πρέπει να έχουμε επίγνωση των επιτευγμάτων και του δυναμικού μας και να 

εξακολουθήσουμε να επενδύουμε σε αυτά, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις νέες 

πραγματικότητες και τα διακυβεύματα με καινοτόμα μέσα. Τα συμφέροντα των πολιτών μας 

πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Μόνο μέσω τακτικού διαλόγου και 

ενισχυμένης συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες θα μετατρέψουμε τους 

ψηφιακούς φραγμούς που υπάρχουν σήμερα σε ευκαιρίες οι οποίες θα μας δώσουν τη 

δυνατότητα να υπερασπιστούμε τις αξίες και τις αρχές μας. 

  

Η ψηφιακή ενιαία αγορά αποτελεί μία από τις 10 προτεραιότητες του προέδρου Juncker. 

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες αυτές, θα εργαστώ για την επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς με πρωταρχικούς στόχους τη συμβολή στη μεγέθυνση και τις επενδύσεις και την 

προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Προς το σκοπό αυτό 

απαιτείται επίσης άμεση και αποφασιστική αντίδραση στις επείγουσες προκλήσεις που θέτει 

η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών και των χρήσεων, καθώς και των σχετικών καταχρήσεων, 

όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.  
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Θα αξιοποιήσω την πείρα μου ως ερευνήτριας στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών έργων (EQUAL 

και PARENEL), ώστε να εφαρμοστεί μια καινοτόμος μέθοδος εργασίας στην αναζήτηση 

λύσεων. Πράγματι, η αποστολή αυτή μου επέτρεψε να κατανοήσω την τεράστια σημασία της 

υποστήριξης —μεταξύ άλλων και από οικονομική άποψη— της επιστημονικής έρευνας για 

τη συγκέντρωση των δεδομένων και των πόρων που θα μας θέσουν στην πρώτη γραμμή των 

τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, και για την επιβεβαίωση, με τον τρόπο αυτό, της 

ευρωπαϊκής αριστείας. Ως αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη, καθήκον μας 

είναι η ανάληψη δράσης και δεσμεύομαι να εφαρμόσω τα μέσα και τις δράσεις που 

απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου.   

  

Εξάλλου, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέχθηκε στη νεαρή ηλικία των 30 

ετών είχα επίγνωση της δυνατότητας και της ευκαιρίας που μου προσφέρονταν να προωθήσω 

το όραμά μου για την Ευρώπη και την προσήλωσή μου στην ευρωπαϊκή ιδέα.  Τα 

συμφέροντα των πολιτών αποτέλεσαν, ήδη από την αρχή, την προτεραιότητά μου. Τα θέματα 

με τα οποία ασχολήθηκα ενίσχυσαν την πεποίθησή μου ως προς την επιδίωξη και την 

εφαρμογή της αρχής της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών μας. 

Αυτή ακριβώς η συνοχή πρέπει να καθοδηγεί τις δράσεις μας. 

  

Όταν γίνεται λόγος για το ψηφιακό ζήτημα, θίγεται ευρύ φάσμα θεμάτων που απαιτούν την 

εκπόνηση και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με συνοχή, μεταξύ της ψηφιακής 

στρατηγικής και του σχεδίου επενδύσεων, του κοινωνικού πυλώνα, της Ενεργειακής Ένωσης 

και του κλίματος, καθώς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό 

ενδιαφέρει μεγάλο αριθμό κοινοβουλευτικών επιτροπών, που ασχολούνται με ποικίλες 

προκλήσεις, όπως, παραδείγματος χάριν, η ασφάλεια των πολιτών μας και οι βασικές 

ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας (LIBE), ο ρόλος των γυναικών στις τεχνολογίες 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών και στην οικονομία (FEMM), η διαδικτυακή κάλυψη 

στις αγροτικές περιοχές και οι προκλήσεις των γενεών (AGRI), ή ακόμη ο ρόλος της 

Ευρώπης στον κόσμο (AFET). Κατά τη διάρκεια των θητειών μου ως μέλους του 

Κοινοβουλίου, είχα την ευκαιρία να συμβάλω ενεργά στις εργασίες αυτές. Για το μέλλον, 

δεσμεύομαι να προωθήσω μια ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τους πολίτες.  

  

Όλες αυτές οι πτυχές αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου και σκοπεύω να τις υλοποιήσω σε 

συνεργασία με τον αντιπρόεδρο Ansip και τους επιτρόπους της ομάδας έργου. Με αυτή τη 

μέθοδο εργασίας μου, που βασίζεται στον διάλογο, τη συνεργασία και τον συμβιβασμό, 

προτίθεμαι να επιτύχω τη συνένωση γύρω από συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες. 

Αυτή ακριβώς τη μέθοδο θα εξακολουθήσω να εφαρμόζω ως επίτροπος στο πλαίσιο των 

πολιτικών που θα μου ανατίθενται.  

  

Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδω πρωταρχική σημασία στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

που είναι συννομοθέτης επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο και αποτελεί κατεξοχήν δίαυλο 

μετάδοσης των συμφερόντων των πολιτών. Υπολογίζω στη στήριξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για να επιτύχουμε από κοινού τους 

στόχους μας και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών μας. 

  

Πάντοτε σεβάστηκα τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα των συνθηκών της ΕΕ και την 

υποχρέωση να ενεργώ με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον. Από την ημέρα ανάληψης των 

καθηκόντων μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχω αναλάβει άλλο αξίωμα ούτε έχω 

καταλάβει άλλη θέση απασχόλησης. Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων μου, δεσμεύομαι να 

τηρήσω στο ακέραιο, αμέσως μετά το διορισμό μου, τις υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, 

διαφάνειας, αμεροληψίας και διαθεσιμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 
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της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τηρώ τα δεοντολογικά πρότυπα που ορίζονται στα 

προαναφερθέντα άρθρα και τον κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων.  

  

Έχω φροντίσει ώστε η δήλωση συμφερόντων που προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας 

των επιτρόπων να είναι πλήρης και προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και δεσμεύομαι να την 

επικαιροποιήσω σε περίπτωση μεταβολών και να ενημερώσω πάραυτα τον πρόεδρο.  

  

Δεσμεύομαι να αποφύγω κάθε θέση ή κατάσταση που θα έθετε σε αμφισβήτηση την 

ανεξαρτησία και αμεροληψία μου καθώς και τη διαθεσιμότητά μου για την Επιτροπή. Θα 

μεριμνήσω με τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση να αποφύγω ή να επιλύσω κάθε κατάσταση 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των 

καθηκόντων μου. 

 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πώς εκτιμάτε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από ποια άποψη 

θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές 

σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας; 

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 

διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 

επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 

πρωτοβουλίες; Προκειμένου για σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή διαδικασίες εν εξελίξει, 

είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα επί ίσοις 

όροις με το Συμβούλιο; 

Ο πρόεδρος Juncker ανέλαβε απέναντι στους Ευρωπαίους δέσμευση για ψηφιακή ενιαία 

αγορά, με αύξηση παράλληλα της διαφάνειας ως προς τη διαμόρφωση των πολιτικών της 

Επιτροπής καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησής τους, το οποίο αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημόσιας νομιμότητάς μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο 

στόχος του εξ ορισμού ανοίγματος των διαδικασιών εργασίας της Επιτροπής θεσμοθετήθηκε 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Θα τηρήσω πλήρως τη 

δέσμευση αυτή και θα μεριμνήσω ώστε αυτό να αντανακλάται στον τρόπο διοίκησης που θα 

εφαρμόσω. 

Πρόθεσή μου είναι να αναλάβω πολιτικές πρωτοβουλίες ποιότητας, με την εξαρχής 

συμμετοχή του συνόλου των αντίστοιχων επιτρόπων στις ομάδες έργου που δημιουργήθηκαν 

στην αρχή της θητείας της παρούσας Επιτροπής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση 

όλων των ευαισθησιών και η καλύτερη δυνατή ισορροπία για τις προτάσεις. Θα ενσωματώσω 

τις πτυχές αυτές στις πρακτικές εργασίας μου, ώστε: i) να επιτραπεί η σε βάθος συμμετοχή 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη δρομολόγηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

των δημόσιων πολιτικών· ii) η διαχείριση των αλληλεπιδράσεων αυτών να γίνεται με τρόπο 

ανοικτό, διαφανή, εποικοδομητικό και αποτελεσματικό, προκειμένου να παράγουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα· iii) να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές συμμετέχουν σε κάθε σημαντική εξέλιξη ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις με το 

Συμβούλιο. 

Συγκεκριμένα, δηλώνω τη δέσμευσή μου για προώθηση τακτικού και ουσιαστικού διαλόγου 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, και ιδίως με τις 
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κοινοβουλευτικές επιτροπές ITRE, IMCO, JURI, CULT και LIBE, οι οποίες εξετάζουν ήδη 

τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.  

Δεσμεύομαι επίσης να αξιοποιήσω όλες τις ευκαιρίες πολιτικής που θα ανακύψουν ώστε να 

επιβεβαιωθεί η σημασία της διενέργειας αναλύσεων επιπτώσεων και υψηλής ποιότητας 

δημόσιων διαβουλεύσεων, χωρίς τις οποίες υπάρχει κίνδυνος νόθευσης της πολιτικής 

ανάλυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3. Προτεραιότητες 

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο πλαίσιο του 

χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στις θέσεις 

εργασίας, τη μεγέθυνση, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα; Ποιο είναι το 

χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων; Με 

ποιον τρόπο σχεδιάζετε να διευκολύνετε την κατάρτιση και την έγκριση των 

νομοθετικών προτάσεων που θα αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς; Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο στην Ευρώπη; Πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε την τήρηση των όσο το 

δυνατόν πιο απαιτητικών επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων, την ποιότητα 

των νομοθετικών προτάσεων, την πλήρη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ομάδων 

άσκησης πίεσης (που απευθύνεται σε εσάς και τις υπηρεσίες σας), καθώς και τη 

συστηματική και ισόρροπη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη να διενεργούνται εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων; 

Η ψηφιακή ενιαία αγορά αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή επανάσταση αποτελεί 

πηγή μεγέθυνσης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της 

τρέχουσας δύσκολης πολιτικής συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από αμφιβολία ή ακόμη και 

δυσπιστία από μέρους ορισμένων συμπολιτών μας απέναντι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, 

πιστεύω ότι είναι επιτακτικό να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των πολιτικών 

προτεραιοτήτων που έχουν προσδιοριστεί από το 2014 και για την ταχεία υλοποίηση των 

δράσεων που εξαγγέλθηκαν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα επέλθουν συγκεκριμένες αλλαγές 

το συντομότερο δυνατόν στη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

Είναι τιμή μου που έχω οριστεί για ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο, το οποίο 

προσελκύει σημαντική πολιτική προσοχή από μέρους των συννομοθετών. Όπως 

ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ήδη 35 πολιτικές 

πρωτοβουλίες, εκ των οποίων 21 νομοθετικές, με ήδη απτά επιτεύγματα. Θα μπορέσω να 

στηριχθώ σε ορισμένα από αυτά για να δείξω στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τα οφέλη 

των πολιτικών μας: κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής, φορητότητα του 

περιεχομένου στην Ένωση, ανακατανομή της ζώνης των 700 MHz για την ευρυζωνική 

συνδεσιμότητα πολύ υψηλής ταχύτητας, πρωτοβουλία «WiFi4EU», που στόχο έχει τη 

στήριξη της εγκατάστασης δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στις τοπικές 

κοινότητες σε ολόκληρη την Ένωση, και σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για 

την εφαρμογή στην Ένωση της Συνθήκης του Μαρακές, που θα βοηθήσει τους τυφλούς και 

αμβλύωπες να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε βιβλία και έντυπα.  

Ωστόσο, πρέπει να επιτελεστεί ακόμη σημαντικό έργο προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος 

στους λοιπούς νομοθετικούς φακέλους. Ειδικότερα, πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτικές 

συμφωνίες με τους συννομοθέτες για τις προτάσεις σχετικά με τον κώδικα ηλεκτρονικών 

τηλεπικοινωνιών, τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και στον τομέα του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 
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αποκλεισμού. Είμαι πεπεισμένη ότι χάρη στην εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

σε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στις εν εξελίξει 

νομοθετικές διαπραγματεύσεις, θα είναι δυνατόν να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που 

συμφωνήθηκε από τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.   

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, θα καταρτίσω νέες στοχοθετημένες πρωτοβουλίες στον τομέα της 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της δίκαιης αντιμετώπισης στις σχέσεις μεταξύ των 

πλατφορμών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω πλατφόρμες, της 

ελεύθερης διασυνοριακής κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, της 

προσβασιμότητας και της επαναχρησιμοποίησης των δημόσιων δεδομένων και των 

δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. 

Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του μηχανισμού πρόληψης και 

καταπολέμησης των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων για την προστασία των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πολιτικών διαδικασιών. Με αυτό κατά νου, θα 

επανεξετάσω έως τον προσεχή Σεπτέμβριο τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο και θα υποβάλω πρόταση νέας εντολής για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση 

των νέων προκλήσεων που τίθενται λόγω της αύξησης των κινδύνων επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί επίσης προτάσεις για πρόσθετα μέτρα σχετικά με 

τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και την πιστοποίηση και την επισήμανση, 

με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των συνδεδεμένων αντικειμένων.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσω στις προκλήσεις που θέτει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία μας και στο κοινωνικό της μοντέλο. Αφενός, πρέπει να διασφαλίσουμε 

ότι οι ψηφιακές καινοτομίες αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη στο σύνολο των πολιτών, 

με σεβασμό των ευρωπαϊκών δημοκρατικών και κοινωνικών αξιών. Αφετέρου, είναι καθήκον 

μας να βοηθήσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να διανύσουν επιτυχώς τη μεταβατική 

περίοδο προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, ιδίως με δράσεις εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και με τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών προσεγγίσεων σε θέματα 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Τέλος, η ύπαρξη σύγχρονων, ευέλικτων και 

διαλειτουργικών δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο μιας 

ψηφιακής, ανοικτής και αποτελεσματικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Εν προκειμένω, 

θα αναπτύξω περαιτέρω τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της 

διαλειτουργικότητας και θα συνεχίσω την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος στήριξης 

της ψηφιοποίησης των δημόσιων διοικήσεων. 

Για την καλύτερη προετοιμασία του νομοθετικού έργου και τη διευκόλυνση της έγκρισης των 

νομοθετικών προτάσεων κατά τους προσεχείς μήνες, θα αξιοποιήσω την πείρα μου στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ικανότητά μου εργασίας με διάφορους συνομιλητές, καθώς και 

την ικανότητα της καλής ακροάτριας και τη διάθεσή μου για διάλογο, ώστε να συμβάλω 

ενεργά στην ομαδική εργασία εντός της Επιτροπής, και ιδίως στους κόλπους της ομάδας 

έργου «ψηφιακή ενιαία αγορά» της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόεδρος Ansip. 

Θέλω να δηλώσω με σαφήνεια την πρόθεσή μου να τηρώ τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας 

κατά την προετοιμασία των μελλοντικών δράσεων, ιδίως όσον αφορά τις νομοθετικές 

προτάσεις και τις δημοσιονομικές δαπάνες. Δεσμεύομαι να ακολουθώ επακριβώς τα πρότυπα 

που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
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νομοθετικού έργου. Πρόκειται για θεμελιώδες και καθοριστικό στοιχείο για την ποιότητα των 

προτάσεων και, εν τέλει, για τη βελτίωση της ποιότητας και της νομιμότητας των προτάσεων 

και την ενίσχυση της εικόνας της ΕΕ στα μάτια των συμπολιτών μας. 

Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στις ενδελεχείς εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι οποίες επιτρέπουν 

την καλύτερη στόχευση και διαμόρφωση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 

βάση διεξοδική και πολυδιάστατη ανάλυση. Κατά την εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, είχα ήδη επανειλημμένως την ευκαιρία να διαπιστώσω τη σημασία της 

προσεκτικής διοργάνωσης των δημόσιων διαβουλεύσεων, που πρέπει να είναι προσβάσιμες 

και ανοικτές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η νομιμότητα των προτάσεων έναντι των 

Ευρωπαίων πολιτών. 

Τέλος, θα μεριμνήσω για την πλήρη τήρηση από εμένα την ίδια και από την ομάδα μου και 

τις υπηρεσίες μου των υψηλών επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων που 

προβλέπονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα οποία βασίζεται η δράση του 

προσωπικού της Επιτροπής. Ειδικότερα, η διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ομάδων 

άσκησης πίεσης —είτε απευθύνονται σε εμένα είτε στο ιδιαίτερο γραφείο μου και τις 

υπηρεσίες μου— έχει ζωτική σημασία για να υπάρξει ανοικτή και αμερόληπτη 

αλληλεπίδραση με το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών.   

4. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του 

BEREC: Ποιες είναι οι απόψεις σας για 

i) τον ρόλο του ανταγωνισμού και των επενδύσεων στον κλάδο αυτόν, 

ii) τα πλέον κρίσιμα προβλήματα στην εσωτερική αγορά για τα δίκτυα και τις 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και τους χρήστες τους, διευκρινίζοντας τις 

λύσεις προς τις οποίες κλίνετε, 

iii) την εξέλιξη της ανάπτυξης δικτύων (τοπικά/περιφερειακά δίκτυα, 4G/5G, 

συγκέντρωση της αγοράς), και 

iv) τον μελλοντικό ρόλο του BEREC; 

i) Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί σε συνέργεια με τη συνδεσιμότητα και τις 

συναφείς επενδυτικές ανάγκες· ο ανταγωνισμός οδηγεί σε επενδύσεις και συμβάλλει 

επομένως στους στόχους της συνδεσιμότητας για την Ευρώπη. Η σημερινή προτεραιότητα 

πρέπει να είναι η παροχή πρόσβασης σε απεριόριστη συνδεσιμότητα, που να βασίζεται σε 

σταθερές και κινητές υποδομές ευρυζωνικότητας πολύ υψηλής ταχύτητας, πράγμα που 

αποτελεί προϋπόθεση για μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι Ευρωπαίοι σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές θα έχουν όλοι ανάγκη από ολοένα και περισσότερη ευρυζωνική συνδεσιμότητα 

πολύ υψηλής ταχύτητας.   

Υποστηρίζω τη λήψη πολιτικών μέτρων που να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο που 

διαδραματίζει ο ανταγωνισμός στην προώθηση των επενδύσεων και, επομένως, της 

συνδεσιμότητας στην Ευρώπη. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να συμβαδίζουμε με τις 

λοιπές περιοχές του κόσμου και να εξασφαλίζουμε την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών 

μας που εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις υποδομές τηλεπικοινωνιών. 
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Η πείρα αποδεικνύει ότι οι εκ των προτέρων κανονιστικές ρυθμίσεις των τηλεπικοινωνιών 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού, με επίκεντρο την πρόσβαση, τον 

ανταγωνισμό υποδομών και την προώθηση της συνεπένδυσης. Η προώθηση αυτή είναι 

ζωτικής σημασίας στις αγροτικές περιοχές, που υστερούν σημαντικά και στις οποίες το 

κόστος ανά νοικοκυριό είναι συχνά υψηλότερο. Αν και το 76 % των Ευρωπαίων έχουν 

πρόσβαση στα δίκτυα νέας γενιάς, το ποσοστό αυτό είναι μόλις 40 % στις αγροτικές 

περιοχές. 

Πολύ σημαντική είναι επίσης η επιλογή των χρηστών: απαιτείται εκσυγχρονισμός της 

καθολικής υπηρεσίας για να διασφαλιστεί μια διασύνδεση προσιτή σε όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους κατάστασης. 

ii) Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής 

αγοράς, διότι οι εξαρτώμενες από αυτά υπηρεσίες παρέχονται και είναι προσβάσιμες πέραν 

των συνόρων. Οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 

στη ζήτηση σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ο νέος κώδικας ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, στα πλέον επείγοντα 

από τα οποία θα αναφερθώ. 

Όσον αφορά τα σταθερά δίκτυα, η κύρια πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι οι κανονιστικές 

υποχρεώσεις θα επιβάλλονται μόνον όταν χρησιμοποιούνται για την επίλυση ενός 

πραγματικού προβλήματος ανταγωνισμού σε βάρος των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό 

επιδιώκεται επίσης η παροχή αναλογικών και προβλέψιμων κανόνων.  

Όσον αφορά τα ασύρματα δίκτυα, πρέπει να διασφαλιστεί η έγκαιρη πρόσβαση στο 

ραδιοφάσμα, υπό προβλέψιμες και βιώσιμες συνθήκες που να λαμβάνουν υπόψη την 

οικονομική πρόκληση που συνιστά η ανάπτυξη πολύ πυκνών ευρυζωνικών δικτύων πολύ 

υψηλής ταχύτητας «5G». Καλύτερες επενδυτικές συνθήκες συμβαδίζουν με απαιτήσεις 

δημόσιου συμφέροντος, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των εδαφών ή τη διάθεση πόρων 

ραδιοφάσματος προς τους φορείς εκμετάλλευσης. Επιθυμία μου είναι να βρεθεί ισορροπία 

μεταξύ των εύλογων ανησυχιών των κρατών μελών και της ανάγκης εξασφάλισης καλύτερου 

συντονισμού σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαχείρισης του ραδιοφάσματος προς όφελος 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών.  

Όσο για τις σταθερές και κινητές υπηρεσίες επικοινωνίας και τους χρήστες τους, δύο είναι οι 

κύριες προκλήσεις: πρώτον, να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των χρηστών 

όλων των υπηρεσιών επικοινωνίας ανεξάρτητα από την τεχνολογία στην οποία βασίζονται. 

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας ως προς την ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Δεύτερον, πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες προστασίας των 

καταναλωτών στις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις.  

 iii) Είναι γεγονός ότι η ΕΕ βελτιώνει τη συνδεσιμότητά της, αλλά αυτό δεν επαρκεί ακόμη 

για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες σε ταχύτητα, ποιότητα υπηρεσίας και 

αξιοπιστία των συνδέσεων, όπως ορίζονται στους στόχους της στρατηγικής με τίτλο «Προς 

μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» για το 2025. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ξεκινώντας με την αναθεώρηση 

των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλής 

ταχύτητας για την επέκτασή τους έως το 2025.  

Παρά την αναμενόμενη προσπάθεια από μέρους των ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης, με 

βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις θα απαιτηθούν πρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 
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ύψους 155 δισ. EUR για να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2025. Οι κανόνες για τις 

τηλεπικοινωνίες εκσυγχρονίστηκαν προς ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, ώστε να 

προσφέρουν την αναγκαία νομική προβλεψιμότητα στον προγραμματισμό μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων. Εν προκειμένω έχει καίρια σημασία οι νέοι κανόνες να εγκριθούν το 

συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δημιουργηθεί η αναγκαία βάση ασφάλειας δικαίου για 

τους επενδυτές. 

Τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ο μηχανισμός 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» έχουν ήδη κινητοποιηθεί: είναι ουσιώδες να επιδείξουμε 

δημιουργικότητα και να ενισχύσουμε τη συμβολή μας. Η Επιτροπή θα σταθμίσει τα διάφορα 

αυτά στοιχεία κατά την προετοιμασία για τον επόμενο δημοσιονομικό προγραμματισμό. 

Προσβλέπω στη βοήθειά σας για να εξασφαλιστούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι ώστε να 

εκπληρωθούν οι κοινές μας φιλοδοξίες για την Ευρώπη. 

iv) Ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(«BEREC») συνέβαλε σημαντικά στις προσπάθειες με στόχο την ανάπτυξη μιας πραγματικής 

ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί 

μια εναρμονισμένη κανονιστική προσέγγιση. Πρόσφατα, ο εν λόγω φορέας κλήθηκε να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως η ουδετερότητα των δικτύων και η περιαγωγή 

(«roaming»). 

Ο σημαντικός ρόλος που θα διαδραματίσει ο φορέας αυτός στον καθορισμό ενός ευρωπαϊκού 

στρατηγικού οράματος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αναγνωρίστηκε επίσης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια 

νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά». Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κάλεσε την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου, που θα 

ενισχύσει τον ρόλο, τις ικανότητες και τις αποφάσεις του φορέα BEREC, καθώς και τους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του, και θα βελτιώσει τη δομή του. Αυτός είναι ο 

στόχος της πρότασης της Επιτροπής και θα συνεργαστώ με τους συννομοθέτες για την 

εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.  

5. Συνεργασία/έλεγχος 

Ως Επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, πώς θα εξασφαλίσετε 

τον συντονισμό με τους αντιπροέδρους που ηγούνται ομάδων έργου των οποίων το 

αντικείμενο εμπίπτει στον τομέα πολιτικής σας καθώς και με τους άλλους επιτρόπους 

που συμμετέχουν στις ομάδες έργου και πώς θα συμβάλετε στην παραγωγική 

συνεργασία με την επιτροπή βιομηχανίας, ενέργειας και έρευνας; Ειδικότερα, ποια 

μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να διευκολυνθεί η εξέταση από την επιτροπή ITRE των 

νομοθετικών και μη νομοθετικών διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένης της 

προετοιμασίας των νομοθετικών πράξεων καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση και των 

εκτελεστικών πράξεων) και ο έλεγχος της υλοποίησής τους; 

Καθώς το χαρτοφυλάκιό μου είναι στρατηγικής σημασίας από πολιτική άποψη και με 

πολλαπλές πτυχές, και καλύπτει τις εργασίες περισσοτέρων του ενός αντιπροέδρων και 

επιτρόπων, ο συντονισμός δεν είναι επιλογή — αποτελεί αδήριτη ανάγκη. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου θα διατηρήσω τη στενή συνεργασία με όλους τους 

συναδέλφους μου επιτρόπους, τη σε βάθος διάδραση με τα μέλη του Κοινοβουλίου και τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές καθώς και με το Συμβούλιο των Υπουργών και τον 
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εποικοδομητικό διάλογο με τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη.  

Θα συνεργαστώ στενά με τον αντιπρόεδρο αρμόδιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά ώστε να 

ολοκληρωθούν οι προτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, να δοθεί συνέχεια στην πρόσφατη 

ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και να αναπτυχθούν 

νέες προτάσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς. Θα συνεργαστώ στενά με την ύπατη 

εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τον αντιπρόεδρο που 

είναι επιφορτισμένος με την ψηφιακή ενιαία αγορά και τον αρμόδιο επίτροπο για την ένωση 

ασφάλειας, ώστε να ληφθούν μέτρα που θα καταστήσουν την Ευρώπη ασφαλέστερη και πιο 

αξιόπιστη όσον αφορά την επιγραμμική επικοινωνία, επωφελούμενη από την πείρα μου στα 

θέματα αυτά που απέκτησα στο πλαίσιο των επιτροπών LIBE και AFET. 

Θα συμβάλω στην ομάδα με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Απασχόλησης, Ανάπτυξης, 

Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την 

τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Θα συνεργαστώ στενά με 

τον πρώτο αντιπρόεδρο ώστε να υποστηριχθούν η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία της 

ενημέρωσης και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης καθώς και η ποικιλομορφία και το 

άνοιγμα του διαδικτύου. Για όλες αυτές τις πτυχές, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και 

Ανθρώπινων Πόρων θα αποτελέσει πολύτιμο εταίρο. 

Η στενή μου συνεργασία με τον επίτροπο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού 

θα επιτρέψει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσων ενημέρωσης, 

περιεχομένου και δημιουργίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστώ με την επίτροπο 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας των Εργαζομένων, 

τον επίτροπο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και την επίτροπο 

Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων για την ενίσχυση και την προώθηση 

των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης.  

Αποδίδω τεράστια σημασία στο διάλογο και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

— το όργανο που διασφαλίζει την αναγκαία δημοκρατική εποπτεία εντός του ευρωπαϊκού 

θεσμικού τριγώνου. Θα συνεχίσω να αφουγκράζομαι τις προσδοκίες σας και τις ιδιαίτερες 

επιθυμίες σας στους τομείς της αρμοδιότητάς μου. Προσβλέπω σε σας και την υποστήριξή 

σας για να επιτύχουμε τους στόχους μας, με διαφάνεια και πνεύμα διαλόγου, για την 

υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των Eυρωπαίων πολιτών. 

6. Χαρτοφυλάκιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις πολιτιστικές πτυχές. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο που σας έχει ανατεθεί ρητώς 

υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης και προώθησης της πολιτισμικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσετε ότι οι πολιτικές και δράσεις που 

σκοπεύετε να υλοποιήσετε λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές; Πώς 

σχεδιάζετε να εξασφαλίσετε ότι οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του τομέα του 

πολιτισμού και της δημιουργίας, και ιδίως της παραγωγής και κατανάλωσης του 

πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου,  λαμβάνονται υπόψη στην ψηφιακή 

οικονομία; Ποιες προσπάθειες θα καταβάλετε για να αυξηθεί η ενωσιακή 

χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, μεταξύ δε 

άλλων και στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, ιδίως για τον τομέα των 

οπτικοακουστικών/κινηματογραφικών έργων; Είστε υπεύθυνη για το υποπρόγραμμα 
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MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ποια είναι η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» γενικά και του 

υποπρογράμματος MEDIA ιδιαιτέρως; Κατά περίπτωση, ποιες αλλαγές θεωρείτε 

σημαντικές για τη νέα έκδοση του προγράμματος; 

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα για την 

οικονομία μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το υποπρόγραμμα 

MEDIA είναι το κύριο πρόγραμμα υπό την ευθύνη μου που αφορά το οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο δημιουργικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Έχει δύο κύριους στόχους: την 

προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ενίσχυση της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Οι στόχοι αυτοί αλληλοσυμπληρώνονται: η πολυμορφία 

των πολιτισμών μας αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα υψηλής ποιότητας έργα μας, ενώ για 

την παραγωγή τους και τη διανομή τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι απαραίτητο να υπάρχει 

μια αποδοτική βιομηχανία. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιλαμβάνει επίσης ένα 

πολιτιστικό σκέλος, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο 

δυναμικό για την άνθηση του πολιτισμού. 

* 

Δεσμεύομαι να διασφαλίσω τη συνοχή των μέσων στήριξης των πολιτιστικών και 

δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς και τους κανόνες μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

 Το πρόγραμμα MEDIA, το οποίο θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη δημιουργία και 

τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου εντός της Ένωσης· 

 H ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ιδίως υποχρεώσεις για ορισμένους 

ιστοτόπους διαμοιρασμού περιεχομένου οι οποίοι επιτρέπουν στους χρήστες να 

καταφορτώνουν περιεχόμενο προστατευόμενο δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και οι οποίοι έχουν καταστεί σημαντικοί δίαυλοι διανομής για διάφορα 

είδη περιεχομένου. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας και 

την ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ των δημιουργών και των συμβατικών εταίρων 

τους· 

 Η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης όσον αφορά την «οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων», που αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής και της 

διανομής ευρωπαϊκών έργων, ιδίως όσον αφορά τη διάδοσή τους μέσω των 

υπηρεσιών διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία (ελάχιστη ποσόστωση και υποχρέωση 

προβολής). 

* 

Θεωρώ ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι θεμελιώδους σημασίας για τον 

δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων.  Το 2016, η Επιτροπή εγκαινίασε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική 

Ευρώπη», ένα καινοτόμο δημοσιονομικό μέσο — τον Μηχανισμό Εγγυήσεων — με 

προϋπολογισμό 120 εκατ. € για την περίοδο 2016-2020. Αυτός αποσκοπεί στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πολιτιστικού και 

δημιουργικού κλάδου καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών φορέων να εκτιμούν τους συναφείς κινδύνους.  
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Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων αναμένεται πολύ σύντομα να χορηγήσει τα πρώτα δάνεια σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Το 2016 σηματοδότησε την 25ή επέτειο του προγράμματος MEDIA, το οποίο αποτελεί πλέον 

σήμα συνώνυμο της καλλιτεχνικής ποιότητας και της δημιουργικότητας.  

Επιπλέον, οι νομοθετικές μας προτάσεις συνοδεύονται από σειρά συγκεκριμένων μέτρων, 

χρηματοδοτούμενων κυρίως από το πρόγραμμα MEDIA. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης και στην επιγραμμική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών έργων. Θα 

επιδιώξω να τα θέσω σε εφαρμογή εκ παραλλήλου με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων 

σχετικά με τα νομοθετικά κείμενα. 

Τον Δεκέμβριο 2017 θα παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την έκθεση 

ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου 

του «MEDIA», καθώς και συστάσεις για την μελλοντική πορεία. 

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά: πολύ καλή δημοσιονομική εκτέλεση, διανομή 400 

κινηματογραφικών ταινιών ετησίως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δίκτυο 1000 ευρωπαϊκών 

κινηματογράφων σε 33 χώρες που προβάλλουν σημαντικό ποσοστό ευρωπαϊκών ταινιών, υπό 

τον γενικό τίτλο «ξένες ταινίες».  

7. Προτεραιότητες 

Είστε υπεύθυνη να συμβάλετε στην επιτυχία ενός ευρωπαϊκού τομέα μέσων ενημέρωσης 

και περιεχομένου ικανού να προσεγγίσει νέα ακροατήρια και να αξιοποιήσει το δυναμικό 

του ψηφιακού περιβάλλοντος. Πολλές νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες 

έχουν ήδη υποβληθεί, μεταξύ άλλων με σκοπό την επικαιροποίηση της κανονιστικής 

ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ποια αποτελέσματα αναμένετε από αυτές τις 

πρωτοβουλίες προκειμένου να τις κρίνετε ως επιτυχείς; Προβλέπετε άλλες πρωτοβουλίες 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των μέσων ενημέρωσης και περιεχομένου και 

την ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού στο πολιτιστικό περιεχόμενο, ιδίως το 

οπτικοακουστικό; Προβλέπετε άλλες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

τομέα των μέσων ενημέρωσης και περιεχομένου και την ενίσχυση της πρόσβασης του 

κοινού στο πολιτιστικό περιεχόμενο, ιδίως το οπτικοακουστικό; Προβλέπετε άλλες 

πρωτοβουλίες με στόχο την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο; Ποιες 

νομοθετικές προτάσεις προτίθεστε να προτείνετε και με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα, 

δεδομένου ότι η λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου συνεπάγεται κάποια ασυνέχεια; Η 

κατάρτιση του ψηφιακού εργατικού δυναμικού αποτελεί έναν από τους πυλώνες της 

επιτυχημένης ψηφιακής οικονομίας. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να βοηθήσει η ΕΕ 

ώστε να καλυφθεί το τρέχον έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων; Στο πλαίσιο της νέας 

στρατηγικής σε θέματα δεξιοτήτων για την Ευρώπη και πρωτοβουλιών όπως ο 

συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας, ποιες άλλες 

πρωτοβουλίες θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη σας, να συμβάλουν στην ενίσχυση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ; 

Θα ασχοληθώ πολύ ενεργά, με βάση τις τρέχουσες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, για να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε σχέση 

με τα πνευματικά δικαιώματα και τους κανόνες για τον οπτικοακουστικό τομέα, θα 

θεσπιστούν ταχέως και θα ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουμε θέσει στους εαυτούς 

μας. 
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Η μεταρρύθμιση των κανόνων περί των πνευματικών δικαιωμάτων που πρότεινε η 

Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2016 είναι απαραίτητη για την προσαρμογή των υφιστάμενων 

κανόνων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις νέες μορφές πρόσβασης σε περιεχόμενο. Θεωρώ 

σημαντικό να διατηρηθούν οι προτεινόμενοι φιλόδοξοι στόχοι για όλα τα καλυπτόμενα 

θέματα: δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης σε όλα τα είδη επιγραμμικού περιεχομένου· 

εκσυγχρονισμός των κανόνων στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ένταξης 

των ατόμων με αναπηρία· δικαιότεροι κανόνες για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πρωτοβουλίες σχετικά με τη φορητότητα των 

υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και τη διασυνοριακή πρόσβαση σε τηλεοπτικά 

και ραδιοφωνικά προγράμματα θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο, ιδίως στο οπτικοακουστικό. 

Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 

βρίσκεται υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ελπίζω να εγκριθεί 

ταχέως ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο να καλύπτει με συνεκτικό τρόπο τους νέους 

φορείς, να επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία των τηλεθεατών και των χρηστών 

οπτικοακουστικού περιεχομένου και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 

οπτικοακουστικού τομέα. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί ειδικότερα στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, με ενίσχυση των υποχρεώσεων των 

υπηρεσιών διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών 

έργων. 

* 

Οι ανήλικοι που ολοένα και περισσότερο παρακολουθούν οπτικοακουστικό περιεχόμενο για 

τις υπηρεσίες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία πρέπει να προστατεύονται κατά τον ίδιο 

τρόπο όπως και στην τηλεόραση. Για το λόγο αυτό, θα υπερασπιστώ τα προτεινόμενα μέτρα 

για την προστασία των ανηλίκων στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.  

Θα διατηρήσω τη δέσμευσή μου με τα «Κέντρα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» για να 

καταστεί το διαδίκτυο ασφαλέστερο για τα παιδιά μας. Σκοπεύω να ενισχύσω τη συνεργασία 

μας με τη «Συμμαχία για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο» για τη 

βελτίωση, μέσω της αυτορρύθμισης, του επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά σε 

επίπεδο τόσο περιεχομένου όσο και βλαβερών συμπεριφορών (π.χ. κυβερνοεκφοβισμός). 

* 

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, όπως συνέβη και στις προηγούμενες περιόδους 

τεχνολογικών αλμάτων, οδηγεί σε τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, έχει 

επίσης επιπτώσεις στην κοινωνία, ιδίως στην αγορά εργασίας. Ορισμένες θέσεις εργασίας 

αναμένεται να χαθούν ενώ άλλες θα δημιουργηθούν, και η πλειονότητά τους θα μετεξελιχθεί. 

Υπάρχει σαφής ανάγκη να συνοδευτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, πρώτον και κύριον με 

την παροχή σε όλους τους πολίτες της δυνατότητας να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες 

που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί. 

Στο πλαίσιο του «Νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη», η Επιτροπή κάλεσε τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να χαράξουν εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης τον «Συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες 

και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας». Θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να 
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εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών και ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών. 

Υποστηρίζω πλήρως το πιλοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή ευκαιρία για πρακτική άσκηση» 

που έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές και σπουδαστές επαγγελματική πείρα στον 

ψηφιακό τομέα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα προορίζεται να 

επεκταθεί ώστε να επιτρέψει στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πτυχιούχων να αποκτήσουν 

πρακτική εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. 

8. Σημερινή κατάσταση 

Η ανάγκη διασφάλισης της ανεξάρτητης και ποιοτικής δημοσιογραφίας περιλαμβάνεται 

επί του παρόντος στην πρώτη γραμμή των πολιτικών προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα, έχει 

επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 

ώστε να παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ ενημερωτική και αμερόληπτη κάλυψη των 

ευρωπαϊκών θεμάτων. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί η ΕΕ να υποστηρίξει αυτή την 

ανεξάρτητη και ποιοτική δημοσιογραφική κάλυψη των ευρωπαϊκών θεμάτων σε όλα τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας, και ιδίως στο πλαίσιο των νέων μέσων και των νέων 

τεχνολογιών; Ένα από τα ειδικά καθήκοντα που σας ανατέθηκαν είναι η προώθηση ενός 

βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου για το Euronews. Πώς προτίθεστε να δράσετε για 

να το επιτύχετε; Ποιος θα είναι ο ρόλος του Euronews στη γενική αποστολή της 

εξασφάλισης ανεξάρτητης δημοσιογραφικής κάλυψης των ευρωπαϊκών θεμάτων; Ποιες 

άλλες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να προωθήσετε και να υποστηρίξετε; Έχετε επίσης το 

καθήκον να εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην 

προστασία των πολιτών από την «ψευδή πληροφόρηση», ιδίως αυτήν που διακινείται 

στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να εξασφαλίσετε την 

ισορροπία μεταξύ του ρόλου των διαδικτυακών πλατφορμών στην πρόσβαση των 

πολιτών και των καταναλωτών στα μέσα ενημέρωσης και σε πολιτιστικό περιεχόμενο, 

αφενός, και της ανάγκης να αναπτυχθεί ένα ισχυρό πλαίσιο για τη ρύθμισή τους, 

αφετέρου; 

Η κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων γίνεται συνήθως από εθνική ή περιφερειακή σκοπιά. 

Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι μόνο το 38 % των Ευρωπαίων αισθάνονται «καλά 

πληροφορημένοι» σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα. Φρονώ ότι μια ανεξάρτητη και ποιοτική 

δημοσιογραφία για την κάλυψη των ευρωπαϊκών θεμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τους 

πολίτες και για τον δημοκρατικό ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο.  

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή υποστήριξε αυτή τη θεώρηση μέσω της γραμμής του 

προϋπολογισμού για τις Δράσεις στον τομέα των Πολυμέσων.  Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της κάλυψης των ευρωπαϊκών θεμάτων από πανευρωπαϊκή σκοπιά, δηλαδή 

πέραν της εθνικής οπτικής γωνίας, ώστε να παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα 

συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική.  

Ακόμη και αν οι πόροι είναι πενιχροί σε σύγκριση με εκείνους των κρατών μελών ή του 

ιδιωτικού τομέα, η Επιτροπή επιδίωξε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο υποστηρίζοντας τις 

μορφές που εκτιμούν ιδιαιτέρως οι πολίτες: 

 Τηλεόραση: με την υποστήριξη του τηλεοπτικού σταθμού πανευρωπαϊκής εμβέλειας 

Euronews 

 Ραδιόφωνο: με τη χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus 
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 Νέες τεχνολογίες: με στήριξη της παραγωγής επιγραμμικού περιεχομένου βασισμένου 

στη δημοσιογραφία δεδομένων. Επιλέχτηκαν δύο όμιλοι μέσων ενημέρωσης. Η δράση 

αυτή επέτρεψε, για πρώτη φορά, τη συνεργασία μεταξύ του γερμανικού πρακτορείου 

ειδήσεων DPA, του γαλλικού πρακτορείου AFP και του ιταλικού πρακτορείου ANSA.  

* 

Αποτελεί δική μου ευθύνη «η ανάπτυξη και προώθηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού 

μοντέλου για τον τηλεοπτικό σταθμό Euronews, ιδίως με την περαιτέρω ανάπτυξη της 

αποστολής του που είναι η παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Θα συμβάλω βοηθώντας στην 

εξεύρεση νέων εταίρων και την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών ψηφιακής μετάδοσης, 

με πλήρη σεβασμό στην συντακτική ανεξαρτησία του Euronews».  

Η Επιτροπή υποστηρίζει το Euronews από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1993. Το 2010, 

η Επιτροπή αναγνώρισε στο Euronews αποστολή γενικού συμφέροντος για την Ένωση, 

δεδομένου ότι το Euronews παραμένει ο μοναδικός σταθμός που καλύπτει τις ευρωπαϊκές 

προκλήσεις από μια σκοπιά η οποία υπερβαίνει τα ευρωπαϊκά έθνη. Ως εκ τούτου, 

αποφασίστηκε να συναφθεί συμφωνία εταιρικής σχέσης και ένα σταθερό πλαίσιο 

συνεργασίας για τη χρηματοδότησή του.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να συνεχισθεί και να ενισχυθεί η 

στήριξη που παρέχεται στο Euronews ώστε να εξασφαλισθεί η πολυγλωσσία του και ο ρόλος 

του στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, καθώς και στο πλαίσιο της 

πολιτιστικής διπλωματίας της ΕΕ. Οι διάφορες αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από το 2009 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σταθμός έχει εκπληρώσει τις αποστολές αυτές. 

Πρόσφατα, το Euronews έθεσε σε εφαρμογή μια φιλόδοξη στρατηγική προκειμένου να 

προσαρμόσει το μοντέλο παραγωγής και διανομής στις νέες τάσεις της αγοράς. Η Επιτροπή 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτού του νέου μοντέλου προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι το Euronews τηρεί την ιστορική αποστολή του και να αξιολογήσει κατά πόσο 

οι δικές της δράσεις μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές. 

Η Επιτροπή υπέγραψε με το Euronews νέα σύμβαση πλαίσιο εταιρικής σχέσης τον 

Φεβρουάριο 2017, για περίοδο 4 ετών. Η σύμβαση αυτή θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά θέματα καθώς επίσης και την υποστήριξη του 

πολύγλωσσου καθεστώτος του σταθμού.    

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία του Euronews. 

Παράλληλα, κατά τα επόμενα έτη θα απαιτηθεί συνεχής προσπάθεια προσαρμογής στις νέες 

συνήθειες του κοινού και στην τεχνολογική εξέλιξη. Ήδη, δύο γλωσσικές αποδόσεις του 

Euronews χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, στα αραβικά και τα φαρσί, καθίστανται 

διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή. Από τον τελευταίο έλεγχο επιδόσεων του 2016 έχει προκύψει 

ότι υπάρχει ισχυρό δυναμικό για μια τέτοια μετάβαση. 

Όσον αφορά τη συμφωνία με την NBC, εξ όσων γνωρίζω, αυτή τελικώς επικυρώθηκε 

πρόσφατα, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαφόρων μετόχων του Euronews.  

Όπως γνωρίζετε, το Euronews είναι ιδιωτική επιχείρηση και, ως εκ τούτου, ελεύθερη να 

λαμβάνει τις δικές της στρατηγικές αποφάσεις. Ωστόσο, καθώς αποτελεί βασικό εταίρο του 

σταθμού, η Επιτροπή ζήτησε ορισμένες εγγυήσεις από το Euronews και δεσμεύθηκε να 

εξετάσει τις πιθανές συνέπειες της συμφωνίας NBC-Euronews για την εταιρική σχέση.  
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Η Επιτροπή μπορεί να αποσυρθεί από την συμφωνία εταιρικής σχέσης εάν οι εν λόγω 

εγγυήσεις δεν πληρούνται. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα αναλάβω να παρακολουθώ 

εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση της συμφωνίας και τον τρόπο συνεργασίας με το Euronews, 

για να εξασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία των δράσεών μας.   

Ο προϋπολογισμός των Δράσεων στον τομέα των Πολυμέσων έχει μειωθεί σημαντικά (~ 

20 %) υπό το τρέχον ΠΔΠ (2014-2020). Αυτή η εξέλιξη θέτει τις μελλοντικές προοπτικές υπό 

πίεση. Ωστόσο, η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόρθωσε 

τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα των δράσεων του 

Euronews, καθώς και τη συνέχεια του δικτύου ραδιοφωνικών σταθμών Euranet Plus. 

Η απόφαση χρηματοδότησης για το 2017 προβλέπει ένα νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για το 

Euranet Plus, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων 

από το δίκτυο κατά τα επόμενα δύο έτη (από τα μέσα του 2017 έως τα μέσα του 2019). Η εν 

λόγω επιχορήγηση θα είναι πιο περιορισμένη συγκριτικά με την προηγούμενη σύμβαση λόγω 

των δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά ο στόχος για την εδραίωση ενός πλαισίου 

συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εθνικών και περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών 

διατηρείται.  

* 

Όσον αφορά τις «ψευδείς ειδήσεις», η προσέγγιση της Επιτροπής εστιάζει σε μέτρα 

αποτελεσματικά, εθελοντικά και αυτορρυθμιστικά, καθώς επίσης και σε στοχευμένες 

ρυθμιστικές παρεμβάσεις.   

Πέραν των διατάξεων που προτείνονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της 

ρητορικής μίσους, θα προτείνω πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω προώθηση προληπτικών 

μέτρων εκ μέρους των επιγραμμικών πλατφορμών και των κοινωνικών δικτύων. Μια άλλη 

συνιστώσα της δράσης μας θα είναι η ενίσχυση, από κοινού με την ύπατη εκπρόσωπο, της 

στρατηγικής επικοινωνίας μας για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης 

πέραν της Ένωσης. 

Σε πολιτικό επίπεδο, η εργαλειοθήκη μας για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων 

περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία: 

 Επαλήθευση του περιεχομένου για την αντιμετώπιση των «ψευδών ειδήσεων»: Η 

Επιτροπή αφιερώνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Έρευνας & Καινοτομίας για την 

ανάπτυξη εργαλείων τα οποία θα βοηθούν τους φορείς να εντοπίζουν και να 

εξακριβώνουν το περιεχόμενο που διανέμεται επιγραμμικά, συμπεριλαμβανομένου 

εκείνου που είναι παράνομο ή επιβλαβές. 

 Η Επιτροπή έχει επίσης εδραιώσει εποικοδομητικό διάλογο με τις κύριες επιχειρήσεις 

των κοινωνικών δικτύων, ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτελείται στην 

επίλυση βασικών προβλημάτων, όπως οι «ψευδείς ειδήσεις», μέσω της συνεργασίας 

με κέντρα Τύπου (π.χ. επαλήθευση των πραγματικών περιστατικών) ή/και 

πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αγωγής των χρηστών σε θέματα μέσων 

επικοινωνίας.  

 Αγωγή σε θέματα μέσων επικοινωνίας: οι δράσεις μας περιλαμβάνουν την 

προορατική δέσμευση με τις κύριες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
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συμπεριλαμβανομένου του Facebook, του Google και του Twitter, και με ειδικούς στο 

θέμα της αγωγής σε θέματα μέσων επικοινωνίας από όλη την Ευρώπη.  

 Διάλογος με τα κράτη μέλη: στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας ειδικών στο θέμα 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κράτη μέλη προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

καλές πρακτικές και να συζητηθούν οι λύσεις, να γνωστοποιηθούν εκατέρωθεν τα 

αποτελέσματα της έρευνας και να προωθηθεί η εξεύρεση εναρμονισμένων 

προσεγγίσεων. 

 


