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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:

1. παρατηρεί ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνική ευρυζωνική στρατηγική αλλά λίγα 
από αυτά έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια με τους 
καθορισμένους στόχους που είναι απαραίτητοι για την πλήρη υλοποίηση της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας για ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, όπως 
περιγράφεται στην Στρατηγική για την Ευρώπη 2020·

2. καλεί τα κράτη μέλη να ελευθερώσουν πλήρως τον ανταγωνισμό στον τομέα των 
δικτύων, σύμφωνα με τους νέους κανόνες πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες· καλεί τους 
εθνικούς νομοθέτες να κάνουν χρήση των εξουσιών τους προκειμένου να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά καθώς και η εμφάνιση και 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
ακολουθήσουν τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ώστε να εξασφαλισθεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός·

3. επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχουν οι ανταγωνιστικές αγορές στην 
προσπάθεια υλοποίησης μιας οικονομικά προσιτής ευρυζωνικότητας, και τονίζει ότι 
είναι ανάγκη να υλοποιηθεί χωρίς χρονοτριβή και να εφαρμοστεί πλήρως από τα 
κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) το αναθεωρημένο πλαίσιο της 
ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες και η σύσταση σχετικά με δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 
(NGA)·

4. επισημαίνει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες αποτελούν παράγοντα ουσιώδους σημασίας 
για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την 
συμμετοχή όλων των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων στη ψηφιακή ζωή της 
ΕΕ·

5. πιστεύει ότι οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εγκατάσταση νέων 
δικτύων μπορούν να μειωθούν μέσω μέτρων για την τόνωση της ζήτησης, ιδίως στα 
πεδία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, του 
εμπορίου, της διακυβέρνησης, της υγείας, της διαδραστικής εκπαίδευσης καθώς και 
σε εκείνο των διαδραστικών συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού άνθρακα·

6. επισημαίνει τη σημασία των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων για εκπορευόμενες 
από την Ε&Α λύσεις για τους προαναφερθέντες τομείς, λύσεις που θα δώσουν ώθηση 
σε έναν «ενάρετο κύκλο» τεχνολογικής ανάπτυξης και ζήτησης για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων·

7. παρατηρεί ότι η απλούστευση και η απλοποίηση της διαδικασίας επιδότησης μπορεί 
να συνδράμει στην επίσπευση της εισαγωγής της ευρυζωνικής τεχνολογίας· καλεί την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και να 
εξασφαλίσει ότι η κρατική ενίσχυση προορίζεται για μέτρα που ενθαρρύνουν ή 
παγιώνουν τη ζήτηση·
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8. ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ 
να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό των ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τομείς του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων· καλεί την 
Επιτροπή να κάνει χρήση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να συμπεριλάβει ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ και το δυναμικό 
ευρυζωνικής σύνδεσης ως μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας για το ψηφιακό 
θεματολόγιο·

9. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να επεκτείνουν την ανοιχτή πρόσβαση σε 
σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε σημαντικές δημόσιες υποδομές που βρίσκονται σε 
απομονωμένες περιοχές (σχολεία, νοσοκομεία και λοιποί δημόσιοι φορείς) ως ένα 
μέσο για την βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την εδραίωση της 
σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές μειώνοντας ως εκ 
τούτου το κόστος επένδυσης για την τοπική διάθεση σε ιδιώτες·

10. επισημαίνει ότι προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για 
το κοινωνικό σύνολο, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να πλαισιώνεται 
από γνώση και ενημέρωση ως προς τη ζήτηση και από εκπαιδευτικά προγράμματα·

11. σημειώνει ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης για το 2020 όσον 
αφορά τις ευρυζωνικές εφαρμογές, αν ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη χρήση των υποδομών από τρίτα μέρη, να 
μεριμνήσουν για την απουσία διακρίσεων, να προαγάγουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες 
και να αποτρέψουν τη λήψη μέτρων που επιβάλλουν άδικα βάρη στους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής καθολικής 
υπηρεσίας· θεωρεί ότι οι συμπράξεις ιδιωτικού –δημόσιου τομέα και οι δημόσιες 
επενδύσεις, περιλαμβανομένων εκείνων από τα διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν όπου είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
εφαρμογών και την ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο·

12. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), σε διαβούλευση με τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, να προωθήσουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να 
κάνουν διαθέσιμα άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, περιλαμβανομένων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΓΤΑΑ και της ΕΤΑΑ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σχέδια της 
Επιτροπής να συμπεριλάβει χαμηλότοκα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων στον κατάλογο των μέσων επιδότησης·

13. υπογραμμίζει ότι η μεγάλη ζήτηση για δυνατότητα σύνδεσης, η οποία ταυτοχρόνως 
προωθεί την εικόνα της ΕΕ ως διαδικτυακής οικονομίας, συμβάλλει στην «δικτυακή 
ετοιμότητα» της ΕΕ και ανταποκρίνεται στις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται 
εντός της ενιαίας αγοράς, πρέπει να υποστηριχτεί από τους απαραίτητους πόρους και 
τον στιβαρό ανταγωνισμό ως προς τις υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για τα ευρυζωνικά δίκτυα·

14. αναγνωρίζει ότι η απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τις 
επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές παραμένει αργή και ότι απαιτείται καθοδήγηση 
ως προς την αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί να 
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πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων 
προκειμένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν τα κωλύματα που παρεμποδίζουν 
την αξιοποίησή τους από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· 

15. φρονεί ότι η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων και της πρόσβασης σε αυτά στις 
γεωργικές και απομονωμένες περιοχές, όπου τα κίνητρα της αγοράς είναι χαμηλότερα, 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην γεωγραφική και κοινωνική συνοχή, και αυξάνει 
την ελκυστικότητα των περιοχών και την ανταγωνιστικότητα των εταιριών· εκτιμά ότι 
πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα δημόσια ενίσχυση στην ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών υποδομών σε αυτές τις περιοχές·

16. καλεί την Επιτροπή και τον BEREC να συλλέγουν και να συγκεντρώνουν επί ετήσιας 
βάσης δεδομένα (ταχύτητα και ποιότητα) σχετικά με τα ευρυζωνικά ειδικά στοιχεία 
και δυνατότητα επιλογής που διατίθεται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις σε διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες για την πρόοδο ως προς την υλοποίηση του 
πλαισίου της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες και τη Σύσταση για τη Πρόσβαση Νέας 
Γενιάς·

17. υπενθυμίζει ότι τα νέα δίκτυα οπτικών ινών προσφέρουν στους καταναλωτές 
πρόσβαση υψηλής ποιότητας, σε σταθερά υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι 
τρέχουσες τεχνολογίες· φρονεί ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη βασισμένου στις οπτικές ίνες ευρυζωνικού δικτύου σε εκείνες τις περιοχές 
όπου κάτι τέτοιο αντιπροσωπεύει την πλέον οικονομική και βιώσιμη μακροπρόθεσμα 
λύση· ζητεί από τον BEREC να εξασφαλίσει ότι οι τυπικές ευρυζωνικές ταχύτητες 
που διαπιστώνουν οι καταναλωτές δηλώνονται ορθά, για λόγους διαφάνειας όσον 
αφορά τα οφέλη της νέας τεχνολογίας σε σχέση με τη μεταφόρτωση δεδομένων προς 
και από το Διαδίκτυο· ζητεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να λάβουν 
μέτρα εναντίον εκείνων των παρόχων που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις του 
BEREC·

18. σημειώνει την σημασία που έχει ένα φιλόδοξο και προοδευτικό πολυετές πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα στην προσπάθεια δημιουργίας ευρυζωνικής πρόσβασης 
υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, υλοποίησης των στόχων της Ευρώπης 
2020 και διασφάλισης της πρωταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο θέσης της 
Ευρώπης στην βιομηχανική ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας υψηλού επιπέδου·

19. ζητεί να εξασφαλιστεί η τεχνολογική ουδετερότητα της προσέγγισης για τον 
συνδυασμό σταθερών, ασύρματων και δορυφορικών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
ραδιοφάσματος· ζητεί την αποτελεσματική μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες του 
πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, περιλαμβανομένων των διατάξεων για την 
ουδετερότητα του δικτύου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση ευρυζωνικών 
υποδομών δεν θέτει εμπόδια στην καινοτομία·

20. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας πρόσβασης σε ελεύθερα δίκτυα ασύρματης 
πιστότητας (wifi) υψηλής ταχύτητας στα μέσα δημόσιων μεταφορών·

21. παρατηρεί ότι η επόμενη γενεά της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας μπορεί επίσης να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 
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γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές· θεωρεί ότι, κατά την επόμενη φάση κατανομής 
ραδιοφάσματος, οι κυβερνήσεις και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών θα
μπορούσαν να συνδέσουν την αποδέσμευση ραδιοφάσματος με αυξημένες 
υποχρεώσεις κάλυψης εκ μέρους των επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρείται σταθερό το επίπεδο των επενδύσεων στην 
έρευνα εντός της ΕΕ για μελλοντικές τεχνολογίες επικοινωνιών τόσο για τη σταθερή 
όσο και για την κινητή τηλεφωνία· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες σε αυτούς τους τομείς με την συμμετοχή 
πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατασκευαστών εξαρτημάτων και παρόχων 
υπηρεσιών και περιεχομένου· εκτιμά ότι τούτες οι πλατφόρμες παρέχουν τους 
καλύτερους δυνατούς τρόπους ανάπτυξης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και 
προσφέρουν στην ΕΕ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
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