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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη
(2006/2273(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Η γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσματος» (COM(2006)0129),

– έχοντας υπόψη την Έκθεση του φόρουμ για το ψηφιακό χάσμα, της 15ης Ιουλίου 2005, 
σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση και τη δημόσια στήριξη σε υποεξυπηρετούμενες 
περιοχές,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«Εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» (COM(2006)0816) και το συνοδευτικό του παράρτημα,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη: πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (COM(2004)0061),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών για την αναθεώρηση του πλαισίου των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων 
σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2006)0334),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών με τίτλο «Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2005)0229),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών με τίτλο «i2010 – Πρώτη ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή κοινωνία της 
πληροφορίας» (COM(2006)0215),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού 
προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών 
τεχνολογιών2,

  
1 ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 33.
2 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σελ. 1.
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για το προσωπικό της Επιτροπής με τίτλο 
«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κριτήρια και τρόπους εφαρμογής των διαρθρωτικών 
ταμείων για τη στήριξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (SEC(2003)0895),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Μια αγοραστρεφής προσέγγιση για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2005)0400),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρωτοδικείου, της 30ης Ιανουαρίου 2007, France Télécom
SA κατά Επιτροπής1, που απορρίπτει στο σύνολό της την προσφυγή της France Télécom SA
όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής έτους 2003 σχετικά με επιθετική τιμολογιακή 
πολιτική για υπηρεσίες πρόσβασης ADSL στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «Μια μακρόπνοη πολιτική ραδιοφάσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Δεύτερη ετήσια έκθεση» COM(2005)0411),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με ευρωπαϊκή κοινωνία της 
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση2, της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την 
κανονιστική ρύθμιση και τις αγορές όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρώπη 
το 20043, και της 23ης Ιουνίου 2005 για την κοινωνία της πληροφορίας4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του Διαδικτύου και της ευρείας ζώνης έχει μεταβάλει την 
παγκόσμια οικονομία, έχουν ενώσει μεταξύ τους περιφέρειες και χώρες, έχουν δημιουργήσει 
δυναμικό πρότυπο όπου μεμονωμένοι πολίτες, όπου και αν ζουν, έχουν πρωτοφανείς 
ευκαιρίες όσον αφορά την πληροφόρηση, την επικοινωνία, την επιρροή, τη συμμετοχή, την 
κατανάλωση, την επαγγελματική ζωή και την επιχειρηματικότητα,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του Διαδικτύου και της ευρείας ζώνης αυξάνει εκθετικά με 
κάθε νέο χρήστη, κάτι που είναι ουσιώδους σημασίας για να καταστεί η Ευρώπη πρωτοπόρος 
κοινωνία βασιζόμενη στη γνώση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προαναφερομένη απόφαση France Télécom SA κατά Επιτροπής 
το Πρωτοδικείο έκρινε ότι ο ευρυζωνικός τομέας δεν αποκλείει λόγω της εκ της φύσης του 
ταχείας ανάπτυξης την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήθος ευρυζωνικών γραμμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί ενώ το 
πλήθος συνδρομητών ευρείας ζώνης έχει περίπου τριπλασιαστεί κατά την παρελθούσα 

  
1 Υπόθεση T-340/03 France Télécom SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007 ECR-0000.
2 Εγκεκριμένα κείμενα, P6_TA(2006)0079.
3 ΕΕ 285 E της 22.11.2006, σελ. 143.
4 ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σελ. 140.
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τριετία· ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγηθεί από την αγορά και ενισχύονται με τον 
ανταγωνισμό, όποτε αποδεικνύεται η σημασία που έχει η ανόθευτη αγορά,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρήθηκε μεγαλύτερος ανταγωνισμός 
στην ευρυζωνική αγορά εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό ευρυζωνικής κάλυψης,

1. τονίζει τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να προσφέρει η εσωτερική αγορά με 500 εκατομμύρια 
άτομα ευρυζωνικώς συνδεόμενα, δημιουργώντας μια παγκοσμίως μοναδική κρίσιμη μάζα 
χρηστών, εκθέτοντας όλες τις περιφέρειες σε νέες ευκαιρίες και παρέχοντας σε κάθε χρήστη 
αυξημένη αξία και στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αποτελέσει παγκοσμίως πρωτοπόρο 
οικονομία βασιζόμενη στη γνώση·

2. δηλώνει ότι κάποια δέσμη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ευρώπη θα μπορούσε ως πυρήνας 
να χρησιμεύσει για την περαιτέρω ολοκλήρωση και ενίσχυση της συνοχής καθώς και τη 
δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής αγοράς μέσω της χρήσης της ευρείας ζώνης και 
ζητεί να καταστεί ο τομέας αυτός ειδική προτεραιότητα στη χρήση διαρθρωτικών και 
αγροτικών ταμείων·

3. ζητεί να συνδεθεί ευρυζωνικώς κάθε σχολείο και εκπαιδευτικό κέντρο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για ένα μέλλον όπου «κανένα παιδί της Ευρώπης δεν θα στερείται επιγραμμικής 
σύνδεσης»·

4. κρίνει ότι πρωταρχικής σημασίας μέσο για την κάλυψη του ευρυζωνικού χάσματος είναι η 
τεχνολογική καινοτομία και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νέα τεχνολογία έχει παράσχει σε 
μειονεκτικές περιοχές τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέσα από πολλές φάσεις ανάπτυξης·

5. τονίζει ότι από τη φύση της η νέα τεχνολογία είναι μεγαλύτερης εμβέλειας και πιο 
συμπεριληπτική, καθιστώντας δυνατές περισσότερο προηγμένες υπηρεσίες·

6. υποστηρίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της ευρείας ζώνης είναι κρίσιμης σημασίας για την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για την ανάδυση νέων μικρών επιχειρήσεων 
που μπορεί να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάρη στη φροντίδα 
της υγείας, τη μεταποίηση και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·

7. υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών με την πρόβλεψη 
κανονιστικού πλαισίου που συντελεί στον ανταγωνισμό και με τη χρήση σχετικών 
οικονομικών μέσων στήριξης της αναγκαίας υποδομής·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς κατά πόσον το κανονιστικό πλαίσιο 
υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και αγροτικά ταμεία σε 
επενδύσεις ευρείας ζώνης καθώς επίσης να μεριμνήσει ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ να μην
ευνοεί κατεστημένες αγορές ή μονοπώλια έναντι των νεοεισερχομένων επιχειρήσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η εθνική και η κοινοτική δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικώς ουδέτερη και να συμβάλλει σε εμπορικώς αειφόρες επενδύσεις· τονίζει ότι οι 
σχετικές συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με διαγωνισμούς μάλλον παρά αυτομάτως σε 
κατεστημένους στην αγορά·



PE 384.258v02-00 006/15 PR\657776EL.doc

EL

10. τονίζει ότι η πρόσβαση στην υποδομή πρέπει να προβλέπεται σε ίση βάση με ιδιοκτησιακή 
δομή που δεν ευνοεί συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών·

11. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο που έχει παίξει η αγορά στην εξάπλωση και στην ανάπτυξη 
καινοτομικών υπηρεσιών. Τονίζει πάντως ότι είναι επιτακτικό τόσο οι κανονιστικοί φορείς 
όσο και οι κυβερνήσεις να δώσουν ταυτοχρόνως προτεραιότητα στην προώθηση του 
ανταγωνισμού, στην εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση καταχρήσεων 
λόγω δεσπόζουσας θέσης και στον περιορισμό των κωλυμάτων για την είσοδο έτσι ώστε η 
αγορά να είναι ικανή να αποδώσει καινοτομίες·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας σε συνδυασμό με την αποφυγή 
κατακερματισμού, κάτι το οποίο θα αποτελέσει για τους κανονιστικούς φορείς της Ευρώπης 
πρόσκληση ώστε να αναδυθούν νέες λύσεις και επιπλέον να δημιουργηθούν σταθερές 
προϋποθέσεις ταυτοχρόνως·

13. καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των αγροτικών περιοχών 
εξαρτάται από καινοτομικές νέες χρήσεις των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

14. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στους ευρωπαίους πολίτες, με βάση το 
στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης το 2003, την προσφορά των 
κατάλληλων δημόσιων ευρυζωνικών υπηρεσιών·

15. υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί απαραίτητη βάση για την αξιοποίηση 
των προσφερόμενων ευρυζωνικών ευκαιριών και αναφέρεται στη σχετική ευθύνη της 
δημόσιας εκπαίδευσης·

16. τονίζει τη σημασία των ανοικτών, διαλειτουργικών προτύπων σε επίπεδο τεχνικό, νομικό και 
σημασιολογικό έτσι ώστε να καταστούν δυνατές οι οικονομίες κλίμακας, να διασφαλιστεί η 
χωρίς διακρίσεις ανοικτή πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών και να προαχθεί η 
ταχεία διάδοση των τεχνολογιών·

17. πιστεύει ότι η προαγωγή από δημόσιες αρχές σε συνεργασία με επιχειρήσεις ευρυζωνικά 
ενισχυμένων εφαρμογών και υπηρεσιών είναι δυνατό να συμβάλει στην αποτελεσματική 
παροχή κρατικών υπηρεσιών και, ταυτοχρόνως, να παρέχει κίνητρα για την απόκτηση 
ευρυζωνικής πρόσβασης η οποία θα συμβάλει στην τόνωση της προσφοράς·

18. θεωρεί ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει ενδιαφέρουσες και φθηνότερες λύσεις για αγροτικές 
περιοχές καθώς οι ασύρματες συνδέσεις, οι κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες είναι 
δυνατό να παράσχουν πρόσβαση στην ευρεία ζώνη σε περιοχές που ανέκαθεν ήσαν 
αποκλεισμένες από δίκτυα σταθερών γραμμών. Σημειώνει ότι οι νέες αυτές εφαρμογές 
υψηλών ταχυτήτων προωθούν τη ζήτηση ραδιοφωνικού φάσματος·

19. προτρέπει την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά ουσιώδεις συνέργειες μεταξύ των ίδιων των 
τομεακών προγραμμάτων της, π.χ. του έβδομου προγράμματος πλαίσιο για ενέργειες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και του προγράμματος πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, περιλαμβανόμενου και καλύτερου συντονισμού με 
διεθνή προγράμματα και τη χρηματοδότηση τη προβλεπόμενη μέσω των διαρθρωτικών 
ταμείων και ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάπτυξη της ευρείας ζώνης·

20. θεωρεί ότι, επιπλέον προς τις δυνάμεις της αγοράς, τα κράτη μέλη και ειδικότερα οι 
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περιφέρειες και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρα για 
την τόνωση της ευρυζωνικής αγοράς σε μειονεκτούσες περιφέρειες. Τονίζει το ρόλο που θα 
μπορούσαν να παίξουν τα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία αγροτικής ανάπτυξης στη στήριξη 
περιφερειών, με ενίσχυση της ζήτησης στην κοινωνία της πληροφορίας·

21. προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει επαρκείς πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα και να 
αξιολογήσει την επίπτωση της διαρθρωτικής και αγροτικής χρηματοδότησης για την 
ευρυζωνική επέκταση σε βοηθούμενες περιφέρειες·

22. επιμένει επίσης ότι η δημόσια στήριξη σε ευρυζωνική υποδομή πρέπει να μην αποκλίνει από 
την αρχή της «τεχνολογικής ουδετερότητας» ούτε να ευνοεί εκ των προτέρων καμία 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή να περιορίζει τις τεχνολογικές επιλογές των περιφερειών ενώ 
ταυτοχρόνως να αποτρέπει τον κατακερματισμό της τεχνικής υποδομής·

23. θεωρεί ότι η δημόσια παρέμβαση υπό τύπο δανεισμού και επιχορηγήσεων, συχνά 
πραγματοποιούμενη στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα ήταν 
δυνατό να αναπτυχθεί περαιτέρω σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το μόνο πράγμα που μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη 
της ευρείας ζώνης και του Διαδικτύου είναι ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί κατά την 
ερχόμενη δεκαετία αλλά απλώς ότι θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται τουλάχιστον όσο και κατά 
την προηγούμενη δεκαετία. Δέκα έτη πριν κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει τη ραγδαία 
ανάπτυξη του διαδικτύου και της ευρείας ζώνης που παρατηρείται σήμερα, ακριβώς διότι κανένας 
δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί το μέγεθος των εξελίξεων που μετέβαλαν τις οικονομίες και τις 
παγκόσμιες αγορές και ανέτρεψαν παραδοσιακές ιεραρχικές δομές σε έναν κόσμο όπου το άτομο 
αποτελεί το κέντρο, είτε όσον αφορά τη γνώση, την πληροφορία τα μέσα ή τις επιστήμες είτε 
όσον αφορά τις επικοινωνίες, το εμπόριο και τις αγορές. Ο κόσμος του σήμερα είναι διαφορετικός 
από τον κόσμο του χθες.

Τα μέσα και οι πληροφορίες λειτουργούν σε ένα κόσμο όπου δεν υφίστανται πραγματικά όρια, 
όπου η γνώση και οι γνώμες δεν είναι δυνατό να ανασχεθούν ή να τεθούν υπό έλεγχο. Οι γνώσεις, 
τα γεγονότα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα ανεξάρτητα από απόσταση, καθώς η 
φυσική διάσταση αποκτά μικρότερη σημασία ενώ επιτείνεται η σημασία των συνδέσεων. Οι νέες 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές 
που συνδέονται με αυτές ενώ ταυτοχρόνως έχουν επίσης θεμελιωδώς μεταβάλει τις παραδοσιακές 
αγορές σε παγκόσμιες αρένες όπου είναι δυνατό να συγκεντρώνονται διάφορες υπηρεσίες. Οι 
κοινωνίες που πρωτοπορούν στην εξέλιξη αυτή έχουν αυξήσει εντυπωσιακά την παραγωγικότητά 
τους ενώ συγχρόνως οι πολίτες τους είναι σε θέση να εκφράζουν γνώμες, αιτήματα και να ασκούν 
επιρροή έτσι ώστε να μην υπολείπονται από οποιονδήποτε άλλο στη νέα αυτή εποχή των 
γνώσεων και των πληροφοριών.

Για να βρεθεί στην πρωτοπορία της εξέλιξης αυτής η Ευρώπη, κρίσιμη σημασία θα έχει η 
ανάδειξή της στην πλέον ανταγωνιστική οικονομία γνώσης στον κόσμο, με αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων, των απαιτήσεων, του πνεύματος, των γνώσεων, της εμπειρίας, της δημιουργικότητας, 
της φαντασίας και των οραμάτων καθενός πολίτη.

Η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί στην πρωτοπορία και να παραμείνει εκεί μόνο εφόσον αφήσει 
ελεύθερη τη δημιουργικότητα , τον ανταγωνισμό και τις νέες ιδέες στους τομείς αυτούς. Είναι 
εμφανές ότι η ανάπτυξη και η επέκταση της ευρείας ζώνης είναι σημαντικά βραδύτερη όπου ο
ανταγωνισμός είναι μικρότερος, όπου οι κατεστημένοι φορείς αποφασίζουν σχετικά με το ρυθμό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών.

Τα στοιχεία και οι πίνακες του παραρτήματος παρέχουν χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τους 
παράγοντες που έχουν πραγματικά σημασία για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων. Τα 
στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η διείσδυση των ευρυζωνικών τεχνολογιών δεν 
συνδέεται άμεσα ούτε με την πυκνότητα του πληθυσμού, ούτε με την οικονομική ανάπτυξη. Το 
γεγονός αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι η απόσταση και το εισόδημα δεν αποτελούν τους μόνους 
καθοριστικούς παράγοντες για την διείσδυση στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων και ότι ο 
ανταγωνισμός και η καινοτομία παίζουν μείζονα ρόλο. Η στενή αυτή σχέση μεταξύ 
ανταγωνισμού και διείσδυσης καταδεικνύεται επίσης στο διάγραμμα των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, που εμφανίζει τον ανταγωνισμό στον τομέα της υποδομής και το ρυθμό διείσδυσης. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η προσφορά εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης (καλωδιακός, 
αδεσμοποίητος τοπικός βρόχος, οπτική ίνα) τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό διείσδυσης (Η Δανία 
και η Φινλανδία είναι εξαιρέσεις στον τομέα αυτό). Η τάση αυτή είναι επίσης εμφανής στο 
ρυθμιστικό δελτίο επιδόσεων της ECTA (ένωση νεοεισερχομένων στον τομέα των 
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τηλεπικοινωνιών): οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή του 
ευρυζωνικού ρυθμιστικού πλαισίου εμφανίζουν γενικά υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ευρεία ζώνη πρέπει επομένως να στηρίζει και να ενισχύει τις 
ευκαιρίες ανταγωνισμού και καινοτομιών, κάνοντας απολύτως σύνηθες για τους ευρωπαίους 
πολίτες να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και την ευκαιρία να επιλέγουν μεταξύ υπηρεσιών και 
προϊόντων.

Το έργο της Ένωσης δεν είναι να χρηματοδοτήσει την ευρυζωνική επέκταση. Αυτό αποτελεί
καθήκον της αγοράς όπου ήδη σήμερα η ταχύτητα των εξελίξεων των οφειλόμενων σε αυτήν 
είναι υψηλή (βλ. αριθμητικά δεδομένα στο Παράρτημα). Οι πολιτικές της Ένωσης και η 
χρηματοδότηση δεν πρέπει να νοθεύουν την αγορά ούτε να προστατεύουν ή να ευνούν 
κατεστημένα στοιχεία ή συγκεκριμένες τεχνολογίες. Μάλλον πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, 
διότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη δημιουργικού και καινοτομικού 
περιβάλλοντος που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα προκύψει 
μελλοντικά με τρόπους και μέσα που δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε στο σημείο αυτό, απλώς 
ετοιμάζουμε το δρόμο προς τα εκεί.

Ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη δημόσιας παρέμβασης για την επιτάχυνση της κάλυψης 
υποεξυπηρετούμενων περιοχών, πρέπει να τηρούνται καλύτερα οι αρχές που διέπουν την 
κανονιστική ρύθμιση και οι νόμοι για τον ανταγωνισμό. Η δημόσια παρέμβαση είναι δυνατό να 
συμπληρώνει τις δημόσιες επενδύσεις αλλά ποτέ δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει πρωτοβουλίες 
του ιδιωτικού τομέα στρεβλώνοντας με τον τρόπο αυτό τον ανταγωνισμό. Οι κατευθυντήρες 
γραμμές σχετικά με τα κριτήρια και τους τρόπους χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή το έτος 2003 αποσαφηνίζουν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ δημόσιας στήριξης, περιφερειακής 
ανάπτυξης και απαιτήσεων ανταγωνισμού.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίξουν ταχύτερο ρυθμό καινοτομίας στον 
τομέα αυτό, καθιστώντας την Ευρώπη το πιο δυναμικό μέρος του κόσμου. Η χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις δράσης με κανόνες ίδιους για όλους, 
με δυνατότητα πρόσβασης σε νεοεισερχόμενους και που αποτελούν για όλους τους ανταγωνιστές 
τον αποτελεσματικό τρόπο για την επιτυχία. Δεν πρέπει να αποβλέπει σε ό,τι είναι δυνατό να 
πραγματοποιήσει η αγορά αλλά να συμβάλει στις επενδύσεις που άλλως δεν θα ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθούν και σε καινοτομίες που θα διατηρήσουν την Ευρώπη στην πρωτοπορία.

Η ευρυζωνική σύνδεση όλων είναι προς το συμφέρων όλων στην Ευρώπη. Η αξία του δικτύου για 
καθένα από τους χρήστες του εξαρτάται από το πλήθος των άλλων ατόμων που συνδέονται. Από 
το πλήθος αυτό εξαρτάται ο όγκος υπηρεσιών, γνώσεων και εναλλακτικών λύσεων που είναι 
δυνατό να αντλούνται. Όταν στην ΕΕ έχουν όλοι την ευκαιρία πρόσβασης στην ευρεία ζώνη, η 
εσωτερική αγορά θα χαρακτηρίζεται από άμεσες επικοινωνίες, διασυνοριακή ολοκλήρωση καθώς 
και ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μπορεί καθένας να κατοικεί.
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Η εσωτερική αγορά σε συνδυασμό με ευρεία ζώνη προσιτή για όλους τους πολίτες της αποτελεί 
βάση 500 εκατ. ατόμων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως η ηλε-μάθηση, 
η ηλ-υγεία, η ηλε-διακυβέρνηση και το ηλ-εμπόριο. Ακριβώς η συγκέντρωση και η διανομή 
υπηρεσιών και γνώσεων είναι δυνατό να καταστήσουν πραγματικότητα το στόχο να γίνει η 
Ευρώπη παγκοσμίως πρωτοπόρος οικονομία βασιζόμενη στην γνώση. Πρόκειται για ευκαιρία η 
οποία δεν πρέπει να νοθευθεί με χρηματοδότηση και πολιτικές οι οποίες θα τείνουν μάλλον προς 
τη στήριξη παρωχημένων μηχανισμών παρά προς καινοτομίες, πρόοδο και ανάπτυξη.
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ANNEX

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


