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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ σημειώνει καθυστέρηση έναντι της 

Βορείου Αμερικής και τμημάτων της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού όσον αφορά 

την πρόσβαση σε δίκτυο 4G και τις προβλέψεις για υιοθέτηση του δικτύου 5G· θεωρεί ότι 

η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την κάλυψη της διαφοράς, 

δεδομένου ότι το 2015 περισσότερο από το 75 % του πληθυσμού των ΗΠΑ είχε 

πρόσβαση σε δίκτυο 4G έναντι μόνο 28 % του πληθυσμού της ΕΕ· εκφράζει επίσης τον 

προβληματισμό του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κλάδου, έως το 

2022 θα υπάρχουν περισσότερες από 110 εκατομμύρια συνδρομές 5G στη Βόρειο 

Αμερική έναντι μόνο 20 εκατομμυρίων στη Δυτική Ευρώπη· εκφράζει την ανησυχία του 

διότι κανένα από τα 28 κράτη δεν έχει επιτύχει το 100 % της ταχείας και υπερταχείας 

ευρυζωνικής κάλυψης που προβλέπεται στους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου· 

επισημαίνεται ότι σε κάποιες χώρες της Ένωσης ο μέσος όρος πρόσβασης σε δίκτυα νέας 

γενιάς είναι μικρότερος του 25 %· 

2. πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της τεχνολογίας της 

ευρυζωνικότητας, δεδομένου ότι η επόμενη γενιά της πανταχού παρούσας διαδεδομένης 

ευρυζωνικής υποδομής υπερυψηλής ταχύτητας θα προχωρεί πιο πέρα από τα υφιστάμενα 

δίκτυα ασύρματης πρόσβασης· παρατηρεί ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τον μετασχηματισμό διεργασιών σε ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων και να 

δώσουν τη δυνατότητα να κατοικεί κανείς, να εκπαιδεύεται και να εργάζεται οπουδήποτε 

στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο μπορεί να 

συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην 

εδαφική και κοινωνική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, προωθώντας 

παράλληλα τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων και βελτιώνοντας τις συνθήκες 

διαβίωσης των πληθυσμών· 

3. υπογραμμίζει το σημαντικό ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση 

μιας κοινωνίας των gigabit και τις προκλήσεις που θέτει αυτό για επενδυτές, φορείς 

εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών και για τη δημιουργία συνεργιών με άλλες 

βιομηχανίες· τονίζει ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, απαιτούνται επιπλέον περίπου 155 

δισεκ. ευρώ όσον αφορά την παροχή συνδεσιμότητας gigabit για την ψηφιακή ενιαία 

αγορά· αναγνωρίζει την αποφασιστική σημασία των πρόσθετων επενδύσεων για τη 

μείωση των τιμών μονάδας για τους καταναλωτές και την αύξηση της ποιότητας και της 

περιοχής κάλυψης των υπηρεσιών· παρατηρεί ότι κλαδικές έρευνες καταδεικνύουν ότι 

περισσότερο από το 90 % της μείωσης της τιμής μονάδας ανά megabyte είναι το 

αποτέλεσμα επενδύσεων σε αντιδιαστολή με στατικές συνέπειες όπως ο ανταγωνισμός· 

σημειώνει ότι, με μέτρο την τιμή ανά megabyte, οι ΗΠΑ είναι σημαντικά φθηνότερη 

αγορά για τους καταναλωτές σε σχέση με την Ευρώπη· θεωρεί ότι το μέτρο του μέσου 

εισοδήματος ανά χρήστη (ARPU) μπορεί να είναι παραπλανητικό, δεδομένου ότι δεν 

αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες ταχύτητες, τα μεγαλύτερα πακέτα δεδομένων ή τις 

απεριόριστες προσφορές που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ· 

4. τονίζει ότι η ανάπτυξη του δικτύου 5G θα εξαρτηθεί εν μέρει από συνεισφορές σε 
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ολόκληρη την ΕΕ από επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς· ζητεί από τα 

κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε έργα που αποσκοπούν στη διεύρυνση της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· σημειώνει ότι, 

συνολικά, τα ΕΔΕΤ θα χορηγήσουν 21,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διασφάλιση της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, 

συμπεριλαμβανομένων 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 

δικτύων υψηλής ταχύτητας· αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των δημόσιων κεφαλαίων για 

την επίτευξη των στόχων της Επιτροπής, ωστόσο πιστεύει ότι θα χρειαστεί να αντληθούν 

πολύ περισσότερα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα ώστε η ήπειρος να εξασφαλίσει 

πρόσθετες επενδύσεις ύψους 155 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία· 

πιστεύει ότι τα ΕΔΕΤ μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αραιοκατοικημένες 

περιοχές, όπου οι προσανατολισμένες στην αγορά λύσεις δεν έχουν επιτυχία στην 

πραγμάτωση πλήρους εδαφικής κάλυψης· 

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές 

αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το πολύπλοκο φάσμα των 

επιχορηγήσεων, των χρηματοδοτικών μέσων χαμηλού κινδύνου και των συμπράξεων 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που είναι διαθέσιμα για έργα συνδεσιμότητας· θεωρεί ότι μια 

καλύτερη συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι απαραίτητη για την 

επέκταση των σταθερών δικτύων και την εξασφάλιση συνδεσιμότητας gigabit ώστε να 

δοθούν στους δικαιούχους ανταγωνιστικές προσφορές και ελκυστικές τιμές, και 

παράλληλα να ενισχυθούν οι νέες επενδύσεις· κατανοεί τη χρησιμότητα της δημιουργίας 

ενός διαδικτυακού πόρου, ο οποίος θα παρέχει στους επενδυτές υποδομών τη δυνατότητα 

να εξετάζουν το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης· λαμβάνει 

υπόψη τη σύσταση Ταμείου για τα ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά προτρέπει την ΕΤΕπ και την 

Επιτροπή να επικεντρώσουν τις προσπάθειες στη βελτίωση των υφιστάμενων 

προγραμμάτων στήριξης στον τομέα της ΤΠ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», 

παρά στη δημιουργία νέων προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πιθανές 

συνεργίες μεταξύ των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ, καθώς και με άλλες πηγές ενωσιακής 

χρηματοδότησης· 

6. αναγνωρίζει ότι τα έσοδα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μειώνονται και ότι αυτό το 

γεγονός δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων 

με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας των gigabit· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση 

συμφωνιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τιμές μετοχών και, σε αυτό το πλαίσιο, 

μπορούν να εξασφαλιστούν δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά μέσα όταν μια επένδυση έχει 

εγγυημένη απόδοση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να 

εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τοπικές αρχές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 

εισέλθουν στην αγορά προκειμένου να παράσχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με 

εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα· θεωρεί σημαντική την οικονομική απόδοση των 

υφιστάμενων επενδυτικών προγραμμάτων και την ενδεχόμενη δημιουργία άλλων 

μηχανισμών κινήτρων, έτσι ώστε να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα να στραφούν 

στον τομέα της 5G· 

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει και να διατηρήσει τη χρηματοδότηση για το 

Σχέδιο Δράσης για την 5G στο κατάλληλο επίπεδο κατά το νέο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· επισημαίνει ότι δεν υπάρχει δεσμευτική απαίτηση για την επίτευξη των στόχων 

που περιέχονται στο Σχέδιο Δράσης για την 5G από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή 
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να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα προκειμένου να εντοπίσει τυχόν 

κενά και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για περαιτέρω δράση, όπου 

χρειάζεται· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικούς χάρτες πορείας για την 

ανάπτυξη του δικτύου 5G στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ευρυζωνικότητα· 

8. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές γεωγραφικές, κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες όλων των περιφερειών κατά την κατάρτιση νέου ρυθμιστικού 

πλαισίου και την εφαρμογή του, με στόχο την επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της 

τεχνολογίας 5G και τη μεγιστοποίηση του οικονομικού της αντικτύπου σε όλα τα κράτη 

μέλη· τονίζει ότι οι επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από περιβάλλον πολιτικής και 

ρυθμίσεων και ότι δεν θα πρέπει να καθυστερούν λόγω υπερβολικά φιλόδοξων δημόσιων 

προγραμμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προσκόμματα στην υλοποίηση του 

δικτύου 5G· σημειώνει ότι οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια όσον αφορά 

την τεχνολογία που θα συμπεριληφθεί και διαβεβαίωση ότι η διαδικασία των 

συνεπενδύσεων διεξάγεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση της ζήτησης για την τεχνολογία 

5G, δεδομένου ότι αυτός ο τομέας δεν έχει εξεταστεί επαρκώς και υπάρχει σημαντική 

διάσταση απόψεων· σημειώνει ότι η αρχική μελέτη της Επιτροπής για αυτό το ζήτημα 

διενεργήθηκε από εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

τεχνολογικής έρευνας· ζητεί, ειδικότερα, περισσότερη διαβούλευση με τον ακαδημαϊκό 

χώρο και τους επενδυτές υποδομών ώστε να αποκτηθεί μια αξιόπιστη εικόνα για τη 

μελλοντική ζήτηση των τεχνολογιών 5G· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και να δημοσιεύσει μία ερευνητική εργασία στην οποία 

θα συγκεντρώνονται όλες οι διαθέσιμες μελέτες για τη ζήτηση των τεχνολογιών 5G στην 

Ευρώπη· συνιστά στην Επιτροπή να καθιερώσει ετήσια αξιολόγηση προόδου με 

συστάσεις σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την 5G, και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσον αφορά τα αποτελέσματα. 

10. συνιστά η Επιτροπή να υιοθετήσει πολιτική τεχνολογικής ουδετερότητας όσον αφορά τη 

δημιουργία κοινωνίας των gigabit· θεωρεί ότι οι τεχνολογικές επιλογές θα πρέπει 

πρωτίστως να εναπόκεινται στους φορείς της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

πραγματική ζήτηση ικανοποιείται· τάσσεται επίσης υπέρ μιας συμμετρικής ρύθμισης που 

δεν θα παρεμποδίζει την ικανότητα νέων ή μικρότερων εταιρειών να εισέλθουν στην 

αγορά· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία τήρησης διαφανών διαδικασιών 

ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης και υλοποίησης της τεχνολογίας 5G· 

11. πιστεύει ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016 

δεν θα επιτευχθούν χωρίς ενδυνάμωση των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 

αρχών και των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και χωρίς 

συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων· επισημαίνει ότι η γνώμη του Φορέα 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) σχετικά 

με το νέο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπογραμμίζει τη δυνατότητα για 

αυξημένη παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ, πρόσθετη γραφειοκρατία καθώς και υπονόμευση 

της ανεξαρτησίας της, και ζητεί επομένως την αποτελεσματική υλοποίησή του· πιστεύει 

ότι, προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη ανάπτυξη του δικτύου 5G σε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες 

κάθε χώρας· λαμβάνει υπό σημείωση τις προτεινόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στον BEREC οι οποίες, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση υψηλού επιπέδου του ίδιου του 
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οργανισμού θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον φορέα σε αποκεντρωμένο οργανισμό της 

ΕΕ, με μόνιμο προσωπικό που θα προεδρεύει σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων· 

λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την άποψη του BEREC σχετικά με ενδεχόμενες νέες 

εξουσίες αρνησικυρίας επί των κανονιστικών μέτρων αποκατάστασης των εθνικών 

ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ), καθώς και τις προτάσεις της Επιτροπής για την εισαγωγή 

εκτελεστικών πράξεων στον νέο κώδικα, με τις οποίες θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή 

μέτρων εκ των άνω προς τα κάτω για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών· θεωρεί ότι 

οι ΕΡΑ είναι οι πλέον κατάλληλες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναθεώρηση 

αποφάσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών· θεωρεί ότι, μέχρι στιγμής, ο BEREC έχει 

διαδραματίσει αναλογικό ρόλο, εξασφαλίζοντας εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

και ότι συντρέχει κίνδυνος αυτές οι μεταρρυθμίσεις να διαταράξουν αυτήν την ισορροπία· 

12. επαναλαμβάνει τη σημασία της περαιτέρω απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την 

πραγμάτωση του νέου πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών· επικροτεί την 

ενοποίηση τεσσάρων υφιστάμενων οδηγιών σε ενιαίο κώδικα επικοινωνιών· θεωρεί ότι 

μόνο με την απλούστευση και την αποσαφήνιση θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να 

πραγματοποιήσουν επενδύσεις· επικροτεί, επίσης, τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια, 

σύμφωνα με τους οποίους οι καταναλωτές θα λαμβάνουν τις πιο σημαντικές συμβατικές 

πληροφορίες υπό τη μορφή σύντομου εγγράφου· ζητεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από 

τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να ηγηθούν της προσπάθειας υλοποίησης των 

δικτύων 5G με υπεύθυνο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα τα 

δικαιώματα των καταναλωτών·  

13. τονίζει ότι στόχος της οικονομικής βοήθειας θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας 

γεωγραφικά ισορροπημένης κατανομής, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης 

υποδομών ΤΠΕ· 

14. τονίζει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι σημαντικό θέμα και ότι 

οι σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας συμβάλλουν στη δημιουργία υπηρεσιών και 

εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του δημοσίου τομέα, τις επιχειρήσεις 

και τους πολίτες· επισημαίνει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων, που έχουν το δυναμικό να αποτελέσουν εταίρους στην ανάπτυξη και την 

υλοποίηση έργων του δικτύου 5G, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις συνεργίες με το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· παρατηρεί περαιτέρω ότι, επειδή θα απαιτηθούν νέες 

δεξιότητες και απαραίτητες αλλαγές στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική διάσταση της 

υλοποίησης της ανάπτυξης του δικτύου 5G θα πρέπει να παρασχεθεί μέσω της 

αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης και της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων για τους ηλικιωμένους, στοιχεία επίσης 

σημαντικά από την άποψη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της κοινωνικής 

ένταξης· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την βεβαιότητα που θα παράσχουν στους επενδυτές οι 

διάρκειας 25 ετών άδειες για το ραδιοφάσμα, καθώς και για την πρόσφατα επιτευχθείσα 

πολιτική συμφωνία σχετικά με τη χρήση της ζώνης των 700 MHz για κινητές 

ευρυζωνικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγισή της 

όσον αφορά την εναρμόνιση, δεδομένου ότι το ένα τρίτο του φάσματος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ασύρματες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν έχει ακόμη 
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παραχωρηθεί· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει διεθνή συνεργασία με στόχο την 

επίτευξη εναρμονισμένων προτύπων για το δίκτυο 5G· καλεί την Επιτροπή να 

προσαρμόσει τη διαχείριση του φάσματος σε ένα άκρως τεχνολογικό πλαίσιο· θεωρεί ότι 

η διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G σε ολόκληρη την 

Ευρώπη είναι καίριας σημασίας· αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλη 

αβεβαιότητα στον κλάδο όσον αφορά τις ζώνες φάσματος που θα χρησιμοποιηθούν 

εντέλει για την τεχνολογία 5G· σημειώνει ότι είναι πιθανόν να υπάρξει αξιόλογη ζήτηση 

για φάσμα 5G, όπως συμβαίνει επί του παρόντος με το φάσμα 4G, κάτι που σημαίνει ότι 

το κόστος για τους επενδυτές κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί· 

16. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε ζητήματα κάλυψης δικτύου· σημειώνει ότι το 

ψηφιακό χάσμα μεταξύ ορισμένων περιοχών, και ιδίως μεταξύ αγροτικών και αστικών 

περιοχών, εξακολουθεί να είναι σημαντικό· παρατηρεί ότι, λόγω της απομακρυσμένης 

θέσης τους, οι αγροτικές περιοχές είναι απίθανο να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη από την 

κοινωνία των gigabit με τις πόλεις, επειδή η προσφορά είναι αποσπασματική και δεν είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες· υποστηρίζει την άποψη ότι χρειάζεται 

αποφασιστική φιλοδοξία όσον αφορά την κοινωνία των gigabit και ότι πρέπει να δοθεί 

πρωταρχική έμφαση στην εξασφάλιση γενικευμένης κάλυψης 4G· ζητεί περαιτέρω την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στις αγροτικές περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι η τεχνολογία 5G δεν είναι επί του παρόντος αποδοτική, εξαιρουμένων των 

πυκνοκατοικημένων περιοχών, και ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το 

ψηφιακό χάσμα· πιστεύει ότι η γενικευμένη διάθεση υψηλής απόδοσης υπηρεσιών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επίπεδο gigabit είναι κεφαλαιώδης για την αποφυγή της 

αύξησης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ πόλεων και υπαίθρου και για την προώθηση της 

κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ψηφιακή της διάσταση· αναγνωρίζει 

ότι οι αγροτικές περιοχές κινδυνεύουν να υστερήσουν, λόγω του ότι οι επενδύσεις σε 

αγροτικές περιοχές απαιτούν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επένδυσης κατά κεφαλή· 

σημειώνει ότι το ψηφιακό χάσμα συνεπάγεται ότι, παρότι το 58 % του πληθυσμού της ΕΕ 

ζει σε αγροτικές, απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, μόνο το 25 % καλύπτονται από 

ταχύτητες μεγαλύτερες από 30 Mbps· αναγνωρίζει, συνεπώς, ότι ο στόχος της Επιτροπής 

για επίτευξη ελάχιστης ταχύτητας καταφόρτωσης 100 Mbps έως το 2025 για όλα τα 

νοικοκυριά, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, είναι πολύ φιλόδοξος· 

17. υπενθυμίζει ότι η σημαντική διαφορά στις ευρυζωνικές ταχύτητες μεταξύ αγροτικών και 

αστικών περιοχών σε πολλά κράτη μέλη αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για τις αγροτικές 

περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

εξαρτώνται από την αποτελεσματική συνδεσιμότητα, θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική, 

πολιτιστική και οικονομική ζωή των κοινοτήτων αυτών των περιοχών· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει τη 

συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό 

επίπεδο συμμετοχής των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών· 

18. σημειώνει ότι οι εξόχως απόκεντρες, οι περιφερειακές και οι νησιωτικές περιοχές έχουν 

επωφεληθεί μόνο οριακά από τους ισχύοντες κανονισμούς· υπενθυμίζει την ανάγκη να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απομακρυσμένες, απομονωμένες, περιφερειακές, αγροτικές 

και ορεινές περιοχές, καθώς και σε όλες τις περιοχές της Ένωσης στις οποίες η δημόσια 

παρέμβαση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη οικονομικού 

οφέλους για τις ιδιωτικές επενδύσεις· επιμένει ότι όλες οι περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει 
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να επωφεληθούν από την κοινωνία των gigabit, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην 

περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, στην πρόσβαση σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, 

στη διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών και σε επιχειρηματικές ευκαιρίες· παροτρύνει 

την Επιτροπή να μετατρέψει τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (όπως ορίζονται στο 

άρθρο 349 της ΣΛΕΕ) σε χώρο που προσφέρεται για τη δημιουργία πιλοτικών έργων. 
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