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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η Επιτροπή  έχει ως στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος 
και την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων για όλους, δεδομένου ότι πρόκειται για 
υπηρεσία ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των γεωγραφικά απομακρυσμένων 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των αραιοκατοικημένων, των νησιωτικών και των 
ορεινών περιοχών, καθώς επίσης για την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού και των 
ψηφιακών δεξιοτήτων·

2. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους στόχους του 
ψηφιακού θεματολογίου και αφού έχει επιτευχθεί η κάλυψη δικτύων ευρυζωνικότητας 
στην Ευρώπη, να φροντίσουν για την κάλυψη και των αγροτικών περιοχών με τα 
κατάλληλα δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας· προς τούτο, θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη οπτικής ίνας έως το σπίτι (FTTB) και οπτικής ίνας έως το κτήριο (FTTH) 
πρέπει να ενταθεί, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αντιοικονομικών μεταβατικών 
λύσεων·

3. υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες και η πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες επιδρούν θετικά 
στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία των πολιτών·

4. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που υποχρεώνουν ένα μέρος 
του πληθυσμού να παραμένει εκτός Διαδικτύου, και να δεσμευτούν κατά το δυνατόν 
περισσότεροι φορείς για την παροχή: (1) κατάρτισης και δημόσιας πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, (2) οικονομικής βοήθειας για την αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 
και εξοπλισμού (3) κινήτρων για την ανάπτυξη τεχνολογίας και περιεχομένου με στόχο 
συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών·

5. θεωρεί ότι, μολονότι η ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής θα πρέπει αρχικά να γίνει με 
γνώμονα την αγορά και να είναι τεχνολογικά ουδέτερη, ενδέχεται να χρειαστεί να 
εφαρμοστούν, σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, διευκολύνσεις για 
τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την εξασφάλιση προτύπων που θα 
καλύπτουν την ποιότητα, την ποικιλία του περιεχομένου και τον εκδημοκρατισμό της 
πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές στις οποίες δεν είναι 
πιθανή η πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

6. επισημαίνει, ωστόσο, ότι το κόστος διοικητικής διαχείρισης και σχεδιασμού για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων επιδοτήσεων της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ και για τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, είναι σημαντικό, και ότι επικρατεί στην πράξη νομική 
αβεβαιότητα, η οποία συχνά αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εξετάσει σε ποια έκταση μπορούν 
να απλοποιηθούν και να γίνουν πιο ελκυστικοί για τους επενδυτές οι κανόνες 
επιδοτήσεων, και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ 
των ευρωπαϊκών και των εθνικών προγραμμάτων·
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7. επιβεβαιώνει εκ νέου την αρχή της ουδετερότητας του δικτύου και θεωρεί ότι η ανοικτή 
και ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές τηλεπικοινωνιών και στην τεχνολογία της
πληροφορίας είναι απαραίτητη για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο·

8. υπογραμμίζει ότι κατά την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να συμβάλλουν στην πρόσβαση 
και τη συμμετοχή σε αγαθά και υπηρεσίες πολιτισμού και τη διάδοσή τους, στην 
ανάπτυξη χώρων δημιουργίας και έκφρασης και στις ανταλλαγές μεταξύ δημιουργών·

9. επισημαίνει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν πλουραλιστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, 
χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πλατφόρμες μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επίγειων, καθώς και δίκτυα ευρυζωνικότητας, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες κατά 
παραγγελία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δίκτυα ευρυζωνικότητας θα καλύπτουν τις ίδιες 
απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και θα αποσκοπούν στη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και της κάλυψης·

10. υπογραμμίζει, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της δημιουργίας και της περαιτέρω 
ανάπτυξης των κινητών ευρυζωνικών δικτύων και των πολιτικών στον τομέα των 
συχνοτήτων, ότι στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις συχνότητες πρέπει αδιαμφισβήτητα να 
λαμβάνεται υπόψη η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αξία των ραδιοσυχνοτήτων·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη για αποδοτική χρήση των διαθέσιμων συχνοτήτων και ζητεί 
τεχνολογική ουδετερότητα·

12. τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από τους υπάρχοντες χρήστες, 
όπως το ραδιόφωνο και οι υπηρεσίες προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων, που 
έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία και τη διάδοση πολιτιστικών αγαθών, όπως 
επίσης για τη γλωσσική και την πολιτιστική ποικιλότητα και την υποστήριξη της 
πολυφωνίας και του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης, δεν πρέπει να διακοπεί με τη 
δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη κινητών ευρυζωνικών δικτύων, και ότι πρέπει να 
αφεθούν περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξή της·

13. επισημαίνει ότι προκειμένου οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να προσφέρουν υψηλού 
επιπέδου πλουραλιστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε προσιτές τιμές στον 
καταναλωτή, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν πλατφόρμα μετάδοσης, με 
βάση την τεχνική απόδοση και το κόστος: ευρυζωνικότητα για τις υπηρεσίες κατά
παραγγελία, και επίγεια τηλεόραση για τη μετάδοση σειριακού περιεχομένου για ευρύ 
ακροατήριο·

14. συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν μια πολιτική για την ίση πρόσβαση σε 
περιεχόμενο, διασφαλίζοντας πρωτίστως τη σύνδεση δημόσιων υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
σχολείων, βιβλιοθηκών και πανεπιστημίων, σε ευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να 
προαγάγουν τη διάδοση της γνώσης καθώς επίσης να προωθήσουν την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός δεν είναι παράγοντες 
ξεχωριστοί από την οικονομία ως σύνολο, και τονίζει τη σημαντική προστιθέμενη αξία 
που δημιουργεί ο τομέας·
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15. συνιστά να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δημόσια πολιτική για την 
υποστήριξη της καθιέρωσης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας· ζητεί 
από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·

16. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

17. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σχετικά με την επένδυση σε ευρυζωνικά δίκτυα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να 
προωθήσει την πλήρη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ·

18. τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, μαζί με 
το ευρυζωνικό Διαδίκτυο, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση 
της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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