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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρώπη παραµένει παγκόσµια δύναµη στις προηγµένες τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο Παγκόσµιος Ιστός, το πρότυπο GSM για τα κινητά τηλέφωνα, το 
πρότυπο MPEG για το ψηφιακό περιεχόµενο και η τεχνολογία ADSL επινοήθηκαν όλα στην 
Ευρώπη. Η διατήρηση αυτής της ηγετικής θέσης και η µετατροπή της σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα αποτελεί σηµαντικό στόχο πολιτικής. Για το λόγο αυτό, το 2005, η Επιτροπή 
παρουσίασε τη στρατηγική i2010 για την ώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στις ΤΠΕ και 
την αξιοποίηση των οφελών της Κοινωνίας της Πληροφορίας υπέρ της ευρωπαϊκής 
οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης1. Αυτή η στρατηγική προέβλεπε συγκεκριµένα 
µέτρα πολιτικής: 

• προώθηση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες µε εξάλειψη των 
κανονιστικών εµποδίων και ενίσχυση της κανονιστικής συνοχής στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών και για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας (ιδίως στην 
τηλεόραση και το βίντεο κατά παραγγελία), 

• τόνωση της έρευνας στον τοµέα των ΤΠΕ και της καινοτοµίας στην Ευρώπη µε 
συγκέντρωση της δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης για την έρευνα και εστίαση σε 
πεδία όπου η Ευρώπη διαθέτει ή µπορεί να καταλάβει παγκόσµια ηγετική θέση, όπως στην 
τεχνολογία κινητών επικοινωνιών LTE (long-term evolution, µακροπρόθεσµη εξέλιξη), η 
οποία θα φέρει επανάσταση στην ασύρµατη ευρυζωνική σύνδεση, ή ESC (electronic 
stability control, ηλεκτρονικός έλεγχος σταθερότητας), που συµβάλλει στην αποφυγή 
αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων σε περίπτωση αιφνίδιου ελιγµού ή σε ολισθηρούς δρόµους. 

• εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες θα επωφεληθούν από την ηγετική θέση της Ευρώπης 
στις ΤΠΕ, ιδίως µέσω επιγραµµικών δηµόσιων υπηρεσιών πρώτης τάξεως, προσβάσιµων 
για όλους. Μπορούµε να έχουµε ασφαλέστερες, ευφυέστερες, καθαρότερες και ενεργειακά 
αποδοτικές µεταφορές. Η πολιτιστική κληρονοµιά της ΕΕ µπορεί να φτάσει ως εµάς µε τη 
δηµιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας οι πολιτικές για τις ΤΠΕ επιβεβαίωσαν το ρόλο 
τους ως σηµαντικής κινητήριας δύναµης του οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού 
της Ευρώπης και κατέστησαν ανθεκτικότερη την Ευρώπη σε περιόδους κρίσης. Σήµερα, είναι 
σταθερά συνδεδεµένες µε τις ευρωπαϊκές βασικές πολιτικές για οικονοµική µεγέθυνση και 
απασχόληση. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ διαθέτουν πολιτικές ΤΠΕ και τις θεωρούν βασικό 
παράγοντα που συµβάλλει στην εθνική οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση υπό την 
ανανεωµένη στρατηγική της Λισαβόνας. Η πρωτοβουλία i2010 έχει επίσης επηρεάσει και 
άλλα πεδία πολιτικής, όπως η ενιαία αγορά και το θεµατολόγιο των καταναλωτών. Οι 
πολιτικές ΤΠΕ υλοποιούνται σήµερα µε διάφορα µέσα, όπως τα διαρθρωτικά ταµεία και το 
ταµείο αγροτικής ανάπτυξης.  

Οι ΤΠΕ, και ιδίως το ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο (Ίντερνετ), είναι κρίσιµη συνιστώσα του 
ευρωπαϊκού σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης2. Στις ΤΠΕ οφείλεται το µισό της αύξησης της 

                                                 
1 Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

COM(2005) 229. 
2 Βλ. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, COM(2008) 800 και Επενδύοντας 

σήµερα για την Ευρώπη του αύριο, COM(2009) 36. 
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παραγωγικότητας της ΕΕ, ενώ οι διαθέσιµες ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας 
αποτελούν κλειδί για νέες θέσεις εργασίας, νέες δεξιότητες, νέες αγορές και περικοπές 
κόστους. Είναι σηµαντικό γεγονός για τις επιχειρήσεις, τις δηµόσιες υπηρεσίες και για να 
καταστεί αποδοτική η σύγχρονη οικονοµία. Τούτο αναγνωρίζεται στις προτάσεις της 
Επιτροπής για την επιτάχυνση της οικονοµικής ανάκαµψης µε έξυπνες επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές, προτάσεις που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο έως ύψους 1,02 δισ. ευρώ. 

2. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ I2010 

Η στρατηγική i2010 σχεδιάστηκε ως στρατηγικό πλαίσιο για τις πολιτικές στην ευρωπαϊκή 
Κοινωνία της Πληροφορίας και στα µέσα επικοινωνίας. Περιέγραφε τη γενική κατεύθυνση 
της πολιτικής για την προώθηση ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονοµίας στην 
Ευρώπη και για πρώτη φορά τονιζόταν η σηµασία των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής. Απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
δηµόσιων διοικήσεων.  

Η πολιτική υπέρ του ανταγωνισµού και υπέρ του καταναλωτή υπό την καθοδήγηση της i2010 
έχει να επιδείξει πάρα πολλά απτά αποτελέσµατα: 

• Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι διαθέτουν επιγραµµική σύνδεση. Ο αριθµός των 
τακτικών χρηστών του ∆ιαδικτύου έχει αυξηθεί, από 43% το 2005 σε 56% το 2008. Οι 
περισσότεροι από αυτούς χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο σχεδόν καθηµερινά και µε υψηλής 
ταχύτητας πρόσβαση στο Ίντερνετ. Η τακτική χρήση του ∆ιαδικτύου παρουσιάζει επίσης 
όλο και πιο µεγάλη κοινωνική διείσδυση, µε ταχύτερη ανάπτυξη στις µειονεκτούσες 
οµάδες (άνεργοι, λιγότερο µορφωµένοι και άτοµα ηλικίας 55-64 ετών). 

• Η Ευρώπη έχει καταστεί παγκόσµιος ηγέτης στο ευρυζωνικό Ίντερνετ. Με 114 
εκατοµµύρια συνδροµητές, είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια αγορά και τα ποσοστά 
διείσδυσης αυξάνονται ταχέως. Τα µισά από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και πάνω από το 
80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν σταθερή ευρυζωνική σύνδεση, τα τρία τέταρτα 
από αυτούς µε µέση ταχύτητα πάνω από 2 Mbps. Το ευρυζωνικό Ίντερνετ διατίθεται στο 
93% του πληθυσµού της ΕΕ των 25, έναντι 87% το 2005. 

• Τα υψηλά ποσοστά ευρυζωνικής συνδετικότητας έχουν οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης 
των προηγµένων υπηρεσιών. Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν µε γοργό ρυθµό τις συνήθειές τους, 
υιοθετώντας νέους τρόπους επικοινωνίας. Το 80% των τακτικών χρηστών του ∆ιαδικτύου 
εµπλέκονται σε όλο και πιο διαδραστικές δραστηριότητες, π.χ. στην επικοινωνία, στην 
επιγραµµική χρήση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, σε κοινή χρήση και στη δηµιουργία 
νέου περιεχοµένου, καθώς και σε συµµετοχή σε καινοτόµες διαδικασίες. 

• Η αγορά κινητών τηλεφώνων έχει υπερβεί το 100% σε διείσδυση - αύξηση από το 84% 
του πληθυσµού της ΕΕ το 2004 σε 119% το 2009. Το γεγονός αυτό καθιστά την Ευρώπη 
πρωτοπόρο στην διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά στις 
ΗΠΑ και στην Ιαπωνία κυµαίνονται στο 80%. Οι καταναλωτές αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο µιλώντας και στέλνοντας µηνύµατα σε τιµές τουλάχιστον κατά 34,5% φτηνότερες 
από ό,τι το 2004, περιλαµβανόµενης και µείωσης των τελών περιαγωγής κατά 70% σε 
σχέση µε το 2005. 
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• Η Ευρώπη έχει σηµειώσει ταχεία πρόοδο όσον αφορά την προµήθεια και χρήση των 20 
αξιολογηµένων επιγραµµικών δηµόσιων υπηρεσιών. Η παροχή πλήρως διαθέσιµων 
υπηρεσιών για τους πολίτες έχει αυξηθεί στο 50% το 2007 (27% το 2004) και αντίστοιχα 
για τις επιχειρήσεις στο 70% (58% το 2004). Το ένα τρίτο των ευρωπαίων πολιτών και 
σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων στην ΕΕ χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης. 

• Η κοινοτικά χρηµατοδοτούµενη έρευνα στις ΤΠΕ έχει καίριο ρόλο στις µεγαλύτερες 
βιοµηχανικές επιτυχίες της Ευρώπης, όπως στη µικρο- και τη νανοηλεκτρονική, στον 
τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και στην εκστρατεία της ΕΕ για την οδική ασφάλεια. 
Η Ευρώπη είναι επίσης έδρα ρηξικέλευθης έρευνας, όπως της τεχνολογίας Giant Magneto-
Resistance, η οποία έφερε επανάσταση στον τοµέα του σκληρού δίσκου και κέρδισε το 
βραβείο Νόµπελ 2007 στη φυσική, και της τεχνολογίας ADSL, βάσης για τη σηµερινή 
επιτυχία του ευρυζωνικού Ίντερνετ. 

• Οι πολιτικές για τις ΤΠΕ εντάσσονται συνεχώς στις λοιπές πολιτικές. Τα κράτη µέλη 
έχουν αναγνωρίσει τη σηµασία των ΤΠΕ για την παραγωγικότητα και τη µεγέθυνση, 
καθώς και το δυναµικό των ΤΠΕ για την επίτευξη σειράς κοινωνικοοικονοµικών στόχων. 
Πολλά κράτη µέλη διαθέτουν πλέον ολοκληρωµένες εθνικές στρατηγικές για τις ΤΠΕ µε 
στόχους παρόµοιους µε εκείνους της πρωτοβουλίας i2010. 

Αυτές είναι µερικές από τις βασικές επιτυχίες της της τελευταίας τετραετίας3. Ωστόσο, τα 
συνολικά επιτεύγµατα της πρωτοβουλίας i2010 µπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα 
συγκρινόµενα µε τους στόχους που τέθηκαν το 2005 για τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες 
της πρωτοβουλίας. 

2.1. Ώθηση της ενιαίας αγοράς για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και χρήστες 

Ένας από τους πιο σηµαντικούς τοµείς όπου τα αποτελέσµατα της πολιτικής για τις ΤΠΕ 
ήταν εµφανή για τους Ευρωπαίους είναι η προώθηση της ενιαίας αγοράς στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών και στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας, προς όφελος 
των πολιτών.  

Αυτό ήταν ο βασικός στόχος του στρατηγικού στόχου για τον πρώτο πυλώνα της 
πρωτοβουλίας i2010: 

Στόχος 1: Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών που θα προσφέρει οικονοµικά 
προσιτές και ασφαλείς ευρυζωνικές επικοινωνίες, ποικίλο και πλούσιο περιεχόµενο και 
ψηφιακές υπηρεσίες 

Ο κατακερµατισµός της ευρωπαϊκής αγοράς των 500 εκατοµµυρίων καταναλωτών εµποδίζει 
την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, εις βάρος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Η 
κατάσταση αυτή επιτείνεται στην περίπτωση της ψηφιακής οικονοµίας· δεν υπάρχει τεχνικός 
λόγος να εµποδίζουν τα σύνορα τη ροή της δηµιουργίας πλούτου. Η Επιτροπή επεδίωξε 
δραστήρια το άνοιγµα του ανταγωνισµού στις ηλ-επικοινωνίες, την άρση των κανονιστικών 
φραγµών, τη βελτίωση της συνεκτικότητας στις κανονιστικές ρυθµίσεις και τη δηµιουργία 
ισότιµων συνθηκών για τους ευρωπαϊκούς φορείς εκµετάλλευσης, τον κλάδο και τους 

                                                 
3 Στο συνηµµένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2009) zzz περιλαµβάνεται 

πλήρης καταγραφή όλων των δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010 κατά το διάστηµα 2005-
2009. 
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καταναλωτές. Υποστήριξε µια περισσότερο συντονισµένη προσέγγιση στο ραδιοφάσµα και 
στην δυνητική χρήση του «ψηφιακού µερίσµατος» σε όλα τα κράτη µέλη. Οι δύο κανονισµοί 
για την περιαγωγή απέβλεπαν στην δηµιουργία ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για 
καταναλωτές και επιχειρήσεις.4 

Η µεταρρύθµιση του πλαισίου για τις χρονικές επικοινωνίες, που πρόκειται να θεσπισθεί 
σύντοµα, θα βελτιώσει περαιτέρω την ενιαία αγορά µε διάφορους τρόπους. Το 
σηµαντικότερο είναι ότι θα προσφέρει στους καταναλωτές µεγαλύτερη επιλογή και ότι θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια, προστατεύοντάς τους καλύτερα από παραβιάσεις της ασφάλειας και 
των προσωπικών δεδοµένων, καθώς και από ανεπίκλητα µαζικά µηνύµατα (spam), 
ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισµό σε νέα δίκτυα. Η καθιέρωση ενός νέου ρυθµιστικό φορέα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αναµένεται ότι θα συµβάλει στην εξασφάλιση του θεµιτού ανταγωνισµού 
και µεγαλύτερου βαθµού συνεκτικότητας στις κανονιστικές ρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα αποκτήσουν µεγαλύτερο βαθµό ανεξαρτησίας. 
Κάθε χρόνο, οι ετήσιες εκθέσεις προόδου σχετικά µε το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες 
καταδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες υπέρ του ανταγωνισµού προώθησαν τον 
ανταγωνισµό, τις επενδύσεις και την καινοτοµία, συνέβαλαν στη µείωση των τιµών και 
προσέφεραν ευρύτερες επιλογές στους καταναλωτές, περισσότερα δικαιώµατα και ποιοτικά 
καλύτερες υπηρεσίες.  

Η έκδοση του καταλόγου eYou Guide, το Mάϊο του 2009, προσέφερε σηµαντικές 
δυνατότητες στους χρήστες, εξηγώντας τους µε απλά λόγια την ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία στον επιγραµµικό κόσµο. Ο πρώτος αυτός πολυγλωσσικός επιγραµµικός οδηγός 
για τα δικαιώµατα των καταναλωτών στην Ευρώπη αφορά καίρια πεδία επιγραµµικής 
προστασίας των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της προσωπικής ζωής 
και των δεδοµένων, της ασφάλειας και προστασίας στο ∆ιαδίκτυο, της επιγραµµικής 
διαφήµισης, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των επιγραµµικών αγορών.5 

Η τηλεόραση βρίσκεται σε περίοδο εντυπωσιακών αλλαγών και η Επιτροπή φροντίζει ώστε η 
Ευρώπη να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων, προωθώντας τις ψηφιακές 
εκποµπές και την κινητή τηλεόραση. Με βάση την αρχή της «χώρας προέλευσης», 
συµφωνήθηκε η επικαιροποίηση κανόνων περιεχοµένου που θα προετοιµάσουν το έδαφος για 
τις νέες οπτικοακουστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν θα περιλαµβάνουν µόνο διάφορα µέσα 
επικοινωνίας (επίγεια, κινητά, δορυφορικά, διαδικτυακά), αλλά και διάφορους µορφότυπους 
(διαλογική τηλεόραση, βίντεο κατά παραγγελία, κοινωνική δικτύωση κ.λπ.). Η Ευρώπη 
διαθέτει σήµερα σαφείς κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων 
επικοινωνίας, ενώ η ποιότητα του θεάµατος προστατεύεται µέσω περιορισµών στη διαφήµιση 
στα ντοκιµαντέρ, στις ειδήσεις και στα παιδικά προγράµµατα. Εξάλλου, οι κανόνες 
αναφορικά µε περιεχόµενο ρατσιστικό ή που υποδαυλίζει το µίσος επεκτάθηκαν και στις 
υπηρεσίες κατά παραγγελία.6 

Η υποστήριξη από την Επιτροπή για κινηµατογραφικές ταινίες µε βάση το κοινοτικό 
πρόγραµµα MEDIA, επεκτάθηκε το 2007 έως το 2013 µε προϋπολογισµό 755 εκατ. ευρώ, 
συνέβαλε ώστε ταινίες και περιεχόµενο από την ΕΕ να φτάσουν στη διεθνή οθόνη. Πολλές 
ταινίες που έχουν αποκτήσει παγκόσµια φήµη, χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη θα είχαν απλώς 

                                                 
4 Κανονισµοί (EΚ) αριθ. 717/2007 και αριθ. 544/2009 για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

5 http://ec.europa.eu/eyouguide. 
6 Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας, 2007/65/EΚ. 
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περιοριστεί στη χώρα παραγωγής7. Η κοινοτική προστιθέµενη αξία δεν έγκειται µόνο στη 
χρηµατοδότηση αυτών των καλλιτεχνικών παραγωγών, αλλά φέρνει επίσης την ευρωπαϊκή 
ζωή και τον πολιτισµό σε ένα ευρύ διεθνές κοινό χάρη στις ευρωπαϊκές ταινίες που 
διατίθενται εντός και εκτός Ευρώπης. 

2.2. Τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας στις ΤΠΕ στην Ευρώπη 

Κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η ΕΕ υστερεί σε σχέση µε άλλες περιοχές του 
κόσµου όσον αφορά την Ε&Α στις ΤΠΕ, ιδίως απέναντι στις ΗΠΑ. ∆ροµολογήθηκαν κατά 
συνέπεια φιλόδοξα ερευνητικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση της υστέρησης και για 
την υποστήριξη µελλοντοστρεφούς Ε&Α. Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ έχει 
αφιερωθεί στη εξάλειψη της καθυστέρησης, ενώ τα επόµενα χρόνια θα επιδιώξει να 
κατακτήσει την παγκόσµια πρωτοπορία της έρευνας στις ΤΠΕ.  

Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζεται στο συνολικό στόχο για το δεύτερο πυλώνα της 
πρωτοβουλίας i2010:  

Στόχος 2: Επιδόσεις παγκόσµιας κλάσης στην έρευνα και καινοτοµία στις ΤΠΕ για την 
κάλυψη της απόστασης από τους κυριότερους ανταγωνιστές της Ευρώπης  

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η Ευρώπη ενέκρινε τον υψηλότερο έως τώρα προϋπολογισµό 
για έρευνα και καινοτοµία στις ΤΠΕ, περισσότερα από 10 δισ. ευρώ για ΤΠΕ στο πλαίσιο του 
7ουΠΠ και το CIP8 από το 2007 έως το 2013 ώστε να συµβάλει στη δηµιουργία του 
επόµενου κύµατος οικονοµικής ανάπτυξης και να κατευθύνει τη µετάβαση σε µια κοινωνία 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.  

Σήµερα, ηλ-υποδοµές όπως το GEANT, τα υπολογιστικά πλέγµατα, οι υπερυπολογιστές και 
τα αποθετήρια δεδοµένων, είναι οι καταλύτες µιας νέας «επιστηµονικής αναγέννησης» για 
την τόνωση της ευηµερίας και της µεγέθυνσης. Η επιτυχία του προγράµµατος «Μελλοντικές 
και αναδυόµενες τεχνολογίες» κατέδειξε την ανάγκη για τόνωση των επενδύσεων σε περιοχές 
µετασχηµατιστικής έρευνας υψηλού κινδύνου ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα 
παραµένει µακροπρόθεσµα ανταγωνιστική στις ΤΠΕ.9 

Επιπλέον, έχουν δροµολογηθεί ρηξικέλευθες συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Οι 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Artemis και Eniac στα ενσωµατωµένα συστήµατα 
υπολογιστών και στη νανοηλεκτρονική πραγµατεύονται τεχνολογίες καίριας σηµασίας για τη 
διατήρηση ανταγωνιστικής παραγωγής, από την αυτοκινητοβιοµηχανία και την 
αεροδιαστηµική βιοµηχανία ως τον ενεργειακό εξοπλισµό και τις τεχνολογίες της υγείας. Η 
πρωτοβουλία για αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από το περιβάλλον έχει ξεκινήσει µε 
στόχο να καταστεί η Ευρώπη κόµβος για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων για τους 
ηλικιωµένους της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες αυτές συµβάλλουν ώστε η κοινοτική 
βιοµηχανία να καταστεί πρωτοπόρα παγκοσµίως και αναδιατάσσουν τις επενδύσεις Ε&Α 

                                                 
7 Π.χ. ‘La Vie en Rose’, ‘Das Leben der Anderen’, ‘Die Fälscher’, ‘Gomorra’, ‘Slumdog Millionaire’. 
8 Το πρόγραµµα στήριξης πολιτικής ΤΠΕ στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και 

ανάπτυξης (CIP) είναι ένα από τα κύρια χρηµατοοικονοµικά µέσα της στρατηγικής i2010, µε διάρκεια 
από το 2007 έως το 2013 και µε προϋπολογισµό 728 εκατ. ευρώ για τόνωση της καινοτοµίας και της 
ανταγωνιστικότητας µε ευρύτερη αφοµοίωση ΤΠΕ από πολίτες, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ιδίως 
των ΜΜΕ, http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm. 

9 ∆ιεύρυνση των ορίων των ΤΠΕ : στρατηγική έρευνας για τις µελλοντικές και τις αναδυόµενες 
τεχνολογίες στην Ευρώπη, COM (2009) 184. 

http://ec.europa.eu/information_society/ activities/ict_psp/index_en.htm
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παρέχοντας κίνητρα στη βιοµηχανία όσο και στα κράτη µέλη. Σε µια εξαετία διατέθηκαν 
πάνω από 6 δισ. ευρώ για τις τρεις αυτές πρωτοβουλίες. 

Η ΕΕ είναι επίσης ένα πιθανός ηγέτης στο µελλοντικό Ίντερνετ. Η Επιτροπή άρχισε τις 
εργασίες για µια εταιρική σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα που θα µπορούσε να υποστηρίξει 
το σχεδιασµό και την αρχιτεκτονική του µελλοντικού ∆ιαδικτύου που θα προσφέρει ταχύτερη 
µεταφορά περισσότερων δεδοµένων, περισσότερες διευθύνσεις IP, ένα πιο ασφαλές και 
φιλικό ∆ιαδίκτυο όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων, που θα 
είναι ανοιχτό, διαλειτουργικό και θα ευνοεί την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την 
ευχέρεια επιλογής. Τούτο θα επεκτείνει τη χρήση RFID και υπηρεσιών του Παγκόσµιου 
Ιστού. Η νέα πρωτοβουλία βασίζεται σε υφιστάµενες ερευνητικές προτεραιότητες· Π.χ. η 
ευκολία FIRE (έρευνα και πειραµατισµός στο µελλοντικό Ίντερνετ) ξεκίνησε προσφέροντας 
υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα σε πειράµατα σε νέα µοντέλα δικτύωσης και 
υπηρεσιών. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες έχουν επίσης ανοίξει νέο έδαφος, 
δρώντας ως ανοικτές πλατφόρµες συνεργασίας µεταξύ του κλάδου, των πανεπιστηµιακών και 
των ερευνητικών ιδρυµάτων.  

Η Ευρώπη µπορεί πλέον να στηριχθεί σε αυτά τα µεγάλα βήµατα για να µειωθεί ταχύτερα η 
απόσταση στην έρευνα ΤΠΕ. Οι δαπάνες για την έρευνα δεν είναι παρά ένα µέσο και όχι 
αυτοσκοπός. Η διάθεση στην αγορά καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών είναι το κλειδί για 
την µεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Ορισµένα κράτη µέλη 
βρίσκονται στην κορυφή του παγκόσµιου καταλόγου καινοτοµίας, η ετοιµότητα για 
καινοτοµία παραµένει αποσπασµατική. Ζωτικής σηµασίας είναι, εποµένως, η ισχυρότερη και 
πιο συντονισµένη έµφαση στην έρευνα και την καινοτοµία. Το Μάρτιο του 2009 εκδόθηκε 
ανανεωµένη στρατηγική για την έρευνα και καινοτοµία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη10. Στόχος της 
είναι να καθιερώσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τοµέα των ΤΠΕ, να διευκολύνει την 
εµφάνιση νέων αγορών και επιχειρήσεων ΤΠΕ και να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για 
επενδύσεις σε δεξιότητες, έρευνα και καινοτοµία. 

2.3. Να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα επωφεληθούν από τις ΤΠΕ 

Στη στρατηγική i2010 περιλαµβάνονται για πρώτη φορά µια σειρά από πρωτοβουλίες που 
λαµβάνουν υπόψη τα δηµογραφικά προβλήµατα της Ευρώπης, θέτοντας τους πολίτες στο 
επίκεντρο της πολιτικής και προβάλλοντας τις οικονοµικές πτυχές των διαφόρων 
συστηµάτων. 

Στόχος 3: Μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, που θα παρέχει δηµόσιες 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και θα προάγει την ποιότητα ζωής. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ηλ-υγεία, όπου οι ευρωπαϊκές πολιτικές βελτιώνουν την υγεία 
και την ευηµερία των ευρωπαίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την παραγωγικότητα 
σε πολύπλοκα και δαπανηρά συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης στα κράτη µέλη και 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης. ∆ύο βασικές πολιτικές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν το 2008: η µία διευκολύνει την 
πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής και την τόνωση της ανάπτυξης της 
αγοράς, και η δεύτερη υποβοηθά τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν τη διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ηλεκτρονικού µητρώου υγείας για την υποστήριξη των 

                                                 
10 Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτοµία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: Ανεβάζοντας τον πήχυ, 

COM(2009) 116. 
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πολιτών και της αγοράς. Η ηλ-υγεία αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά θέµατα της 
ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας Lead Market, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης της αγοράς, µέσω συστηµάτων για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας 
και την παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Η ηλε-διακυβέρνηση είναι άλλο ένα εξέχον πεδίο πολιτικής, µε ποσοστό άνω του 50% των 
κρατικών υπηρεσιών που είναι πλέον πλήρως διαθέσιµες επιγραµµικά. Μολονότι ο αριθµός 
των πολιτών που χρησιµοποιούν ΤΠΕ για να επικοινωνούν µε τις δηµόσιες διοικήσεις 
παραµένει µικρός, παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Η µετάβαση από «µονοαπευθυντικές» σε 
υπηρεσίες επικεντρωµένες στον πολίτη υπήρξε το επίκεντρο των πολιτικών για την ηλε-
διακυβέρνηση κατά την τελευταία τετραετία. Τα πενταετές σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε το 
2006 δέσµευσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη στην παραγωγή απτών οφελών 
για όλους τους Ευρωπαίους. Το προπαρασκευαστικό σύστηµα ηλε-συµµετοχής δείχνει πώς η 
χρήση νέων τεχνολογιών µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη συµµετοχή του κοινού, 
παρέχοντάς του νέα εργαλεία για να ακουστούν οι απόψεις του. Τα συνεχιζόµενα πιλοτικά 
έργα CIP µεγάλης κλίµακας για τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων ηλεκτρονικών 
προµηθειών και για την πανευρωπαϊκή αναγνώριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων θα 
συµβάλει στην απελευθέρωση του οικονοµικού δυναµικού της ηλε-διακυβέρνησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Η στρατηγική i2010 στόχευε επίσης να δείξει πώς οι ΤΠΕ µπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτό αποτέλεσε το βασικό στόχο της πολιτικής ηλ-ένταξης από 
το 2005. Το 2008 άρχισε η υλοποίηση της "ηλεκτρονικής ένταξης: Να είναι µέρος της!" 
πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονική ένταξη: δηλώνω συµµετοχή!», η οποία κορυφώθηκε µε την 
υπουργική διάσκεψη της Βιέννης για την ηλ-ένταξη. Άλλα παραδείγµατα περιλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες, 
των ηλικιωµένων και των κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων. Με δεδοµένη τη στενή σχέση 
µεταξύ των δεξιοτήτων ΤΠΕ και της ένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, η 
Επιτροπή προέβη σε συνολική αναθεώρηση του ψηφιακού γραµµατισµού στην Ευρώπη.  

Το 2005, η στρατηγική i2010 πρότεινε τρεις εµβληµατικές πρωτοβουλίες για την «ποιότητα 
ζωής». Η πρωτοβουλία αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από το περιβάλλον (Ambient 
Assisted Living) δείχνει πώς οι ΤΠΕ συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 
γήρανσης του πληθυσµού. Η πρωτοβουλία για τα ευφυή οχήµατα (Intelligent Car initiative), 
που ξεκίνησε το 2006, προωθεί ευφυέστερα, ασφαλέστερα και καθαρότερα οχήµατα. Στο 
εγγύς µέλλον, τα αυτοκίνητα που συµµετείχαν σε σοβαρό ατύχηµα θα καλούν το 112 για 
βοήθεια. Η πρωτοβουλία αυτή, επίσης, είλκυσε την παγκόσµια προσοχή των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης στην κοινοτική έρευνα για την οδική ασφάλεια και ενηµέρωσε τους 
καταναλωτές για τα οφέλη αυτών των νέων συστηµάτων ασφάλειας που βασίζονται σε ΤΠΕ. 
Το 2008 σήµανε τη γέννηση της Europeana, της ευρωπαϊκής επιγραµµικής πολυµεσικής 
βιβλιοθήκης, µουσείου και αρχείου, µε περισσότερα από τρία εκατοµµύρια βιβλία, χάρτες, 
ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, έργα ζωγραφικής και ταινίες από 
πολιτιστικά ιδρύµατα, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω διαδικτυακής πύλης, σε όλες τις 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης11. Επίσης το 2008, η στρατηγική i2010 αναδείχθηκε σε µία 
από τις σηµαντικότερες µελλοντικές προκλήσεις, µε την έναρξη µιας τέταρτης εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας σχετικά µε ΤΠΕ για αειφόρο ανάπτυξη (ICT for sustainable growth), µε 
επίκεντρο τη συµβολή των ΤΠΕ στην ενεργειακή απόδοση. 

                                                 
11 www.europeana.eu. 

http://www.europeana.eu/
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3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ I2010 ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

Η πρωτοβουλία i2010 υλοποιήθηκε σε όλα τα κράτη µέλη µε εθνικές στρατηγικές. Ορισµένες 
από αυτές είναι γενικές στρατηγικές ΤΠΕ, ενώ άλλες αφορούν ειδικότερες πολιτικές, ΄πως 
ευρυζωνικότητα, ηλ-ένταξη, ηλ-υγεία, ηλε-µάθηση και ηλ-επιχειρείν. 

Οι εθνικές στρατηγικές υφίστανται συνεχή αναθεώρηση και επικαιροποίηση ως τµήµα της 
διαδικασίας της Λισαβόνας. Όλα σχεδόν τα σχέδια απηχούν πιστά τους στόχους της 
στρατηγικής i2010. 

Το 2005, µετά τη θέσπιση της i2010 
δροµολογήθηκε µια πρώτη σειρά εθνικών 
στρατηγικών ΤΠΕ και πρόσφατα ακολούθησε 
δεύτερη. Στις εθνικές στρατηγικές ΤΠΕ φαίνεται 
πώς λειτουργεί στην πράξη η ανοιχτή µέθοδος 
συντονισµού: ορισµένοι αναφέρονται σαφώς σε 
έµπνευση που δέχτηκαν από άλλα κράτη µέλη. Η 
πρώτη γενιά εθνικών ευρυζωνικών στρατηγικών 
εστιάστηκε στη διάθεση της ευρυζωνικότητας στο 
σύνολο του πληθυσµού - το ενδιαφέρον σήµερα 
βρίσκεται σε υψηλότερες ταχύτητες, την 
ευρυζωνική σύνδεση ως υποχρέωση καθολικής 
υπηρεσίας ή στην εξασφάλιση οπτικής ίνας έως το 
σπίτι. 

Πλέον σύγχρονες στρατηγικές αντιµετωπίζουν νέα πεδία, υπερβαίνοντας τις, κοινές σε όλα τα 
κράτη µέλη, προτεραιότητες ευρυζωνικότητας, δηµόσιων επιγραµµικών υπηρεσιών και 
ψηφιακού γραµµατισµού. Πολλά από τα µικρότερα κράτη µέλη προσβλέπουν τώρα να 
καταστούν κύριοι συντελεστές σε ευρωπαïκό επίπεδο. 

Ορισµένες χώρες εισηγούνται νέα θέµατα στον κατάλογο των ΤΠΕ, όπως πράσινες ΤΟ, 
χάρτης ηλε-δικαιωµάτων, νοµικά µέτρα για αµεροληψία και προσβασιµότητα ή νέους 
τρόπους ανάπτυξης υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης, δεξιοτήτων και ψηφιακού γραµµατισµού 
ή µοντέλων για την τόνωση της ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου. 

4. ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ — ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι επιτυχίες της Ευρώπης µέχρι σήµερα στηρίχτηκαν στην επιµονή στον θεµιτό ανταγωνισµό 
στις αγορές τηλεπικοινωνιών και σε µια αγορά χωρίς σύνορα για ψηφιακό περιεχόµενο και 
υπηρεσίες των µέσων επικοινωνίας. Η τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης προέρχεται από 
τις συνεχείς προσπάθειές της για δηµιουργία κρίσιµης µάζας Ε&Α σε αναδυόµενους τοµείς 
των ΤΠΕ. ∆ιαθέτει µεγάλη ικανότητα να κεφαλαιοποιεί πολιτιστικούς πόρους, όπως η 
σφύζουσα και επιτυχηµένη κινηµατογραφική βιοµηχανία και ο τοµέας των µέσων µαζικής 
επικοινωνίας και η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η συνολική αυτή πολιτική ώθηση 
παραµένει σε ισχύ για το µέλλον.  

Ωστόσο, η επιτυχία της ευρωπαϊκής στρατηγικής στις ΤΠΕ κατά την τελευταία τετραετία 
πρέπει να τοποθετηθεί σε παγκόσµια προοπτική. Σήµερα καθίσταται φανερό ότι ακόµη και σε 
περιοχές όπου καταλαµβάνει παγκόσµια ηγετική θέση, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει το 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, όταν πρόκειται για νέες, καινοτόµες εξελίξεις. Για 

Η Φινλανδία προγραµµατίζει έως το 2010 να 
έχει επιβάλει το 1 Mbps ως υποχρέωση 
καθολικής υπηρεσίας και έως το 2015 τα 100 
Mbps για όλους. Η Γερµανία προγραµµατίζει 
έως το 2010 πλήρη ευρυζωνική κάλυψη και, 
έως το 2014, τουλάχιστο 50 Mbp στο 75 % 
των νοικοκυριών. ∆ιάφορα κράτη µέλη 
εστιάζουν επίσης στην ανάγκη ευρυζωνικής 
σύνδεσης σε προσιτές τιµές. Η Γαλλία 
στοχεύει έως το 2012 πλήρη ευρυζωνική 
κάλυψη µε µέγιστο µηνιαίο τέλος 35 ευρώ. Η 
Πορτογαλία εστιάζει σε υποδοµή οπτικών 
ινών, προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
ερευνητικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. 
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παράδειγµα, η Ευρώπη έχει τοποθετηθεί ως παγκόσµιος ηγέτης στο ευρυζωνικό Ίντερνετ, 
αλλά υστερεί εντυπωσιακά σε σχέση µε την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα στιςόπτικές ίνες 
υψηλής ταχύτητας. Παροµοίως, οι επιτυχίες της Ευρώπης στις κινητές επικοινωνίες δεν είχε 
ακόµα αντίκρυσµα στις ασύρµατες ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπου η Ασία αναδεικνύεται ως 
παγκόσµιος ηγέτης. Επιπλέον, η Ευρώπη είναι σχετικά παραγκωνισµένη στις διαδικτυακές 
υπηρεσίες και εφαρµογές, ενώ οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο νέο διακρατικό δικτυακό χώρο, ιδίως 
στα ιστολόγια και τα κοινωνικά δίκτυα.  

Κατά συνέπεια η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ψηφιακό πρόγραµµα για να ανταποκριθεί στις 
νέες προκλήσεις, να δηµιουργηθεί µια υποδοµή παγκόσµιας κλάσης και να απελευθερωθεί το 
δυναµικό του ∆ιαδικτύου ως κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης και ως βάση για ανοιχτή 
καινοτοµία, δηµιουργικότητα και συµµετοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 
2008 τάχθηκε υπέρ ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την καινοτοµία, όπου οι ΤΠΕ θα είναι 
βασική τεχνολογία. Η Ευρώπη πρέπει να ενδιαφερθεί περισσότερο µε την ανάπτυξη 
στρατηγικών για την προώθηση της οικονοµικής ανάκαµψης και τη διατήρηση της 
παγκόσµιας περιωπής σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας· να περάσουν τα κονδύλια για την 
έρευνα πιο αποτελεσµατικά, έτσι ώστε οι φωτεινές ιδέες στο εµπόριο και θα δηµιουργήσει 
νέες αναπτυξιακές· να ωθήσουν την παραγωγικότητα που βασίζεται στις ΤΠΕ ως 
αντιστάθµιση στη στασιµότητα ΑΕΠ καθώς το εργατικό δυναµικό αρχίζει να µειώνεται µε τη 
συνταξιοδότηση της πολυάριθµης µεταπολεµικής γενιάς12· να προωθήσουν νέες, 
ευφυέστερες, καθαρότερες τεχνολογίες που µπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να επιτύχει 
ανάπτυξη τέταρτου παράγοντα13 και να χρησιµοποιήσει εργαλεία δικτύωσης για την 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην Ευρώπη ως ανοικτής και δηµοκρατικής κοινωνίας.  

Η Επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σε εννέα βασικούς 
τοµείς για τις µελλοντικές πολιτικές της Ευρώπης στις ΤΠΕ και στα µέσα επικοινωνίας:14 

(1) Απελευθέρωση των ΤΠΕ ως κινητήριας δύναµης της οικονοµικής ανάκαµψης και ως 
καίριου συντελεστή στο θεµατολόγιο της Λισαβόνας για την οικονοµική µεγέθυνση και 
απασχόληση. Τούτο είναι αποφασιστικής σηµασίας κατά την τρέχουσα οικονοµική και 
χρηµατοπιστωτική κρίση και για την επίτευξη των µακροπρόθεσµων οικονοµικών 
στόχων της Ευρώπης 

(2) Αύξηση του ρόλου των ΤΠΕ στη µετάβαση προς µια περισσότερο αειφορική οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Έµφαση στις ΤΠΕ για προώθηση 
υπεύθυνης κατανάλωσης στα νοικοκυριά, τις µεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και 
τη µεταποίηση και ανάδειξη του δυναµικού για σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας. 
Έξυπνοι µετρητές, αποδοτικός φωτισµός, χρησιµοποίηση «υπολογιστικού νέφους» 
και κατανεµηµένου λογισµικού θα µετατρέψει τους τύπους χρήσης των πηγών 
ενέργειας. Λύσεις που βασίζονται σε ΤΠΕ θα είναι ουσιαστικής σηµασίας στις 

                                                 
12 Η απασχόληση στην ΕΕ αναµένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 19 εκατ. άτοµα έως το έτος 2060, 

εξαιτίας της µείωσης του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας. Τούτο σηµαίνει ότι πηγή της µελλοντικής 
οικονοµικής µεγέθυνσης πρέπει να είναι η παραγωγικότητα. Πρόσφατη εκτίµηση είναι ότι η αύξηση 
της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ θα τείνει στον µακροπρόθεσµο ιστορικό µέσο όρο του of 
1¾%, από COM(2009) 180/4 Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της δηµογραφικής γήρανσης στην ΕΕ 
(Έκθεση για τη δηµογραφική γήρανση 2009). 

13 ‘Doubling Wealth, Halving Resource Use’ E von Weizsäcker, A. Lovins και H. Lovins (1995). 
14 Η διαβούλευση για τα θέµατα (5) και (6) παρακάτω θα διεξαχθεί µαζί µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις 

Κοινωνίας της Πληροφορίας και Εσωτερικής Αγοράς. 
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προσπάθειες της Ευρώπης για διαχείριση της µετάβασης προς µιαν αειφορική 
οικονοµία. 

(3) Βελτίωση των επιδόσεων της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτοµία στις ΤΠΕ. Παρά 
τα επιτεύγµατα των τελευταίων ετών, η ευρωπαϊκή Ε&Α αντιµετωπίζει διαρκώς 
προβλήµατα. Μια ισχυρή βάση Ε&Α για ΤΠΕ στην Ευρώπη είναι ζωτικής σηµασίας 
καθώς οι εξελίξεις στις ΤΠΕ είναι κλειδί για την επίλυση σειράς προβληµάτων, όπως 
η υγειονοµική περίθαλψη, τα ζητήµατα µιας γηράσκουσας κοινωνίας, η ασφάλεια και 
η ιδιωτική ζωή και η διαχείριση της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

(4) ∆ηµιουργία µιας κατά 100% συνδεδεµένης οικονοµίας µέσω ∆ιαδικτύου υψηλής 
ταχύτητας και ανοικτού για όλους. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το δυναµικό των 
υποδοµών υψηλής ταχύτητας για την οικονοµική ανάκαµψη, την µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη και την καινοτοµία στην Ευρώπη. Θα είναι ζωτικής σηµασίας για τη 
διατήρηση µελλοντοστρεφών δικτύων υψηλών ταχυτήτων, ανοικτών στην προώθηση 
της καινοτοµίας σε νέες υπηρεσίες και περιεχόµενο, για όλους και από όλους τους 
χρήστες στην επιγραµµική σφαίρα. 

(5) Εδραίωση της ενιαίας επιγραµµικής αγοράς. Εκκρεµεί ακόµα η επίτευξη µιας 
επιγραµµικής ενιαία αγορά, παρά τη σταθερή πρόοδο κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών. Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιµετωπίζει νοµικό κατακερµατισµό, 
µε συστήµατα πληρωµών, ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής και άλλα εµπόδια 
που αποθαρρύνουν την ψηφιακή µετάβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών. Τούτο 
ισχύει επίσης για την αγορά ψηφιακού περιεχοµένου, όπου ο κατακερµατισµός 
δυσχεραίνει την πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στο πλήρες εύρος της πλούσιας 
και πολιτιστικά ποικιλόµορφης επιγραµµικής προσφοράς που διατίθεται σε ολόκληρη 
την ΕΕ.  

(6) Προώθηση της δηµιουργικότητας των χρηστών. Το νέο ψηφιακό πλαίσιο (WΕΒ 2.0 και 
πέρα) προσφέρει µιαν άνευ προηγουµένου ευκαιρία για να απελευθερωθεί η 
δηµιουργικότητα των πολιτών της Ευρώπης. Το σηµερινό ∆ιαδίκτυο είναι ένα 
διαδραστικό πολιτικό βήµα, ένα σφύζον κοινωνικό δίκτυο και µια τεράστια πηγή 
γνώσεων. Με νέες συµµετοχικές πλατφόρµες και υπηρεσίες, οι χρήστες έχουν 
καταστεί ενεργοί παίκτες, παραγωγοί ή «prosumers» (παραγωγοί-καταναλωτές) και 
είναι σηµαντικό να τεθούν σε εφαρµογή νέες πολιτικές για την ενθάρρυνση της 
δηµιουργικότητας και τη συµµετοχής των χρηστών. 

(7) Ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως βασικού παράγοντα στο διεθνή στίβο των ΤΠΕ. Η 
συνεχιζόµενη επιτυχία των σύγχρονων ΤΠΕ εξαρτάται από το ανοιχτό χαρακτήρα 
τους και τη συνεργασία διεθνώς, ένα ∆ιαδίκτυο χωρίς περιορισµούς σε κίνηση, 
ιστοτόπους, πλατφόρµες και τύπο του συνδεόµενου εξοπλισµού, και ελεύθερο από 
λογοκρισία. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά µας για χειρισµό παγκόσµιων 
προβληµάτων, όπως η διεθνής διακυβέρνηση, η ασφάλεια, το ακατάλληλο 
περιεχόµενο και η αντιδεοντολογική συµπεριφορά, η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και οι νέοι τεράστιοι χώροι 
διευθυνσιοδότησης (IPv6), το πολύγλωσσα αναγνωριστικά και ούτω καθεξής. Πολλά 
από αυτά τα θέµατα µπορούν να επιλυθούν µόνο σε διεθνές επίπεδο, αλλά η φωνή της 
Ευρώπης συχνά δυσκολεύεται να γίνει ακουστή. 
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(8) Σύγχρονες και αποτελεσµατικές δηµόσιες υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες και προσιτές 
σε όλους. Η ηλε-διακυβέρνηση αποτελεί πλέον πραγµατικότητα στα κράτη µέλη. 
Ωστόσο, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για την περαιτέρω αύξηση της 
διαλειτουργικότητας µεταξύ των δηµοσίων διοικήσεων. Από την πλευρά της, για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή έχει προτείνει να συνεχιστεί το επιτυχηµένο 
πρόγραµµα IDABC µε την κατάθεση πρότασης για νέο πρόγραµµα µε στόχο την 
προώθηση λύσεων διαλειτουργικότητας για τις δηµόσιες διοικήσεις (ISA)15, ενώ 
συνεχίζει τις εργασίες για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
διαλειτουργικότητας που αποβλέπει στον καθορισµό των γενικών κανόνων και αρχών 
για τη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων διοικήσεων των κρατών µελών και των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ16. Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία έχει αυξηθεί σηµαντικά· 
οι στόχοι της Λισαβόνας για εξοπλισµό και να σύνδεση όλων των σχολείων στην 
Ευρώπη έχουν ήδη επιτευχθεί· εφαρµογές ηλε-µάθησης και ηλ-υγείας µπορούν να 
βελτιώσουν σηµαντικά την ποιότητα της εκπαίδευσης και της υγειονοµικής 
περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, τα οφέλη από όλες αυτές τις εφαρµογές 
δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί πλήρως. Πρέπει να αποφευχθεί ένα νέο ψηφιακό χάσµα. 
Ο συµµετοχικός Παγκόσµιος Ιστός προσφέρει νέες ευκαιρίες αλλά και προβλήµατα 
για τις δηµόσιες διοικήσεις, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να 
αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους µε τις αρχές. 

(9) Χρήση ΤΠΕ για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ, µε το άνοιγµα των 
αποθηκών πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης και την επιγραµµική ανάδειξή του. 
Η πρωτοβουλία ηλ-ένταξης του 2008 κατέδειξε την κοινωνικοπολιτική και 
οικονοµική σηµασία της, ενώ η επιχειρηµατική ιδέα της ηλ-ένταξης είναι σήµερα πιο 
ισχυρή από ποτέ για να ξεπεραστούν οι κύριες αδυναµίες, όπως η ηλικία, η 
εκπαίδευση, το φύλο και η γεωγραφική θέση. Κατά τη σηµερινή οικονοµική ύφεση, οι 
αποστερηµένοι άνθρωποι κινδυνεύουν ιδιαίτερα να αντιµετωπίσουν περαιτέρω 
αποκλεισµό από την κοινωνία και την αγορά εργασίας 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα επιτεύγµατα της στρατηγικής i2010 και οι τρόποι µε τους οποίους έχει εφαρµοστεί στα 
κράτη µέλη είναι το στιγµιότυπο του δυναµισµού και του φάσµατος συστηµάτων που µπορεί 
να προκύψει από καινοτόµες πολιτικές. Η στρατηγική i2010 έθεσε τις βάσεις για µια 
σύγχρονη κοινωνία µε δυνατότητες ΤΠΕ. Η ευρυζωνική τεχνολογία καταλαµβάνει σήµερα 
σταθερή θέση στο πολιτικό θεµατολόγιο.  

Αλλά στην Ευρώπη εκκρεµεί η λήψη σηµαντικών αποφάσεων για την οικοδόµηση µιας 
αδιάλειπτα συνδεδεµένης ψηφιακής οικονοµίας που είναι έτοιµη για την ανάκαµψη. 
Επιπλέον, τα επόµενα χρόνια το ∆ιαδίκτυο αναµένεται να αποβεί απαραίτητη υπηρεσία, 
ζωτικής σηµασίας για την πλήρη συµµετοχή µας στην κοινωνία.  

Για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη και τα 
ενδιαφερόµενα µέρη να συνεργαστούν ενεργά κατά τους επόµενους µήνες έως τις αρχές του 
2010 στην κατάρτιση ενός νέου ψηφιακού θεµατολογίου, ώστε η Ευρώπη να µπορέσει να 

                                                 
15 Βλέπε COM(2008)583. 
16 Βλέπε http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7728. 
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αναδυθεί από τη σηµερινή κρίση µε περισσότερο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανοικτή 
ψηφιακή οικονοµία, κατευθύνοντας την ευρωπαϊκή οικονοµική µεγέθυνση και καινοτοµία.  


