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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

 τονίζει ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η έγκαιρη ανάπτυξη 

τεχνολογιών 5G αποτελούν την πλέον συμπεριληπτική οδό προς την υλοποίηση της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι η ευρυζωνικότητα υψηλής ταχύτητας μπορεί να 

προωθήσει την καθολική ανάπτυξη, ιδίως των αγροτικών περιοχών, παρέχοντάς τους τα 

μέσα να συμμετάσχουν στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) ισότιμα με τις 

αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα διαθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 

χαμηλότερου κόστους στέγασης, διατροφής και εκπαίδευσης·

 εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση που έχει προκύψει λόγω της αργής αντίδρασης 

της ΕΕ στην εμφάνιση της τεχνολογίας 4G, σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου οι 

οποίες ανέλαβαν ηγετικό ρόλο και πλέον αποκομίζουν όλα τα σχετικά οφέλη·

 τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση στα αρχικά 

στάδια της τεχνολογίας 5G, προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως 

όσον αφορά τον καθορισμό της βάσης για την εν λόγω τεχνολογία, δεδομένου ότι μια 

τέτοια θέση μπορεί να έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα· για να συμβεί αυτό, οι 

πολιτικές και οι κανόνες πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον, στις επενδύσεις 

και στην καινοτομία, και να ακολουθούν μια αγορακεντρική και ήπια προσέγγιση που 

ενισχύει τον ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με συνετές φορολογικές πολιτικές, στο πλαίσιο 

μιας αντιμετώπισης που αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη 

δημιουργία ανταγωνισμού, ο οποίος στη συνέχεια οδηγεί σε καινοτομία, νέες υπηρεσίες 

και, σε τελική ανάλυση, περισσότερες επενδύσεις προς όφελος του καταναλωτή· 

 τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι βασικοί κανόνες για την κατανομή νέου 

φάσματος εντός της ζώνης των 700 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, και να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών με αρκετά μεγάλη διάρκεια, ώστε να 

εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα για τους επενδυτές, και υπογραμμίζει παράλληλα ότι μια 

συμφωνία για την εναρμόνιση ολόκληρης της ομάδας ζωνών φάσματος κάτω και πάνω 

από τα 6 GHz έχει στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και πρέπει 

να επιτευχθεί έως τα τέλη του 2017·

 τονίζει ότι η θέσπιση ευρέως αποδεκτών βιομηχανικών προτύπων για δίκτυα 5G και 

συσκευές ΔτΠ με δυνατότητα 5G είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ταχεία υιοθέτηση του ΔτΠ, και επισημαίνει ότι για την υιοθέτηση των προτύπων αυτών 

είναι απαραίτητο να αναλάβει ηγετικό ρόλο ο ιδιωτικός τομέας·

 εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης σύγχρονων ψηφιακών 

δικτύων και υποδομών υψηλής ποιότητας και ταχείας συνδεσιμότητας, η ΕΕ κινδυνεύει 

να μείνει πίσω από άλλες περιοχές όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και τη 

διατήρηση της γνώσης, με αποτέλεσμα την απώλεια ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος·

 διατυπώνει εκ νέου την πεποίθησή του ότι απαιτείται επειγόντως τυποποίηση 

προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός στις τεχνολογίες 5G και να μη 
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δημιουργηθούν εμπόδια για τη διαλειτουργικότητα, και υπενθυμίζει ότι για την ανάληψη 

ηγετικού ρόλου στην κατάρτιση παγκόσμιων προτύπων είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

υπάρχει διεθνής συνεργασία, ενώ τονίζει εκ νέου ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα των αρχικών παγκόσμιων προτύπων 5G έως τα τέλη του 2019, ώστε να 

καταστεί δυνατή η έγκαιρη εμπορική διάθεση της τεχνολογίας 5G·

 υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο δράσης για την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G έχει «το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας» παρά το υφιστάμενο περιβάλλον σταθερής αλλά χαμηλής ανάπτυξης και 

υψηλής ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·

 επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, 

από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έως τα κράτη μέλη, και από τον ιδιωτικό τομέα έως την 

κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ενιαίο και κοινό όραμα το οποίο 

θα βασίζεται στην ιδέα ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και επικοινωνίες έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για όλους· 

 διατυπώνει εκ νέου την πεποίθησή του ότι μια ισχυρότερη και δυναμική εσωτερική αγορά 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της σταθερής ανάπτυξης και της αύξησης της 

απασχόλησης, και ότι η ολοκλήρωση μιας ακμάζουσας ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων, ποιοτικών θέσεων 

εργασίας.


