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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. καλεί τα κράτη μέλη να ελευθερώσουν πλήρως τον ανταγωνισμό στον τομέα των 
δικτύων, σύμφωνα και με τους νέους κανόνες πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες·

2. 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 και της υγείας, καθώς και σε εκείνο των ευφυών μετρητών· καλεί την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στη ζήτηση·

3. σημειώνει ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 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 διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που θα λάβουν δεν επιβάλλουν άδικα βάρη 
στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής 
καθολικής υπηρεσίας·

4. καλεί την Επιτροπή και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), σε διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές, να 
προωθήσουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να κάνουν διαθέσιμα άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, περιλαμβανομένων του ΕΤΠΑ και της ΕΤΑΑ·

5. τονίζει τη διαφορά μεταξύ δυναμικότητας του δικτύου και ικανοποίησης των 
καταναλωτών, αφού η ταχύτητα στο Διαδίκτυο επηρεάζεται επίσης από τη δυναμικότητα 
των δικτυακών τόπων και από τον φόρτο κυκλοφορίας των δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει, σε συνεργασία με τον BEREC, τις μετρήσεις της σχετικά με τις 
προσφερθείσες ευρυζωνικές ταχύτητες και να προσαρμόσει αναλόγως τους στόχους της·

6. υπενθυμίζει ότι τα νέα δίκτυα οπτικών ινών προσφέρουν στους καταναλωτές πρόσβαση 
υψηλής ποιότητας, σε σταθερά υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι τρέχουσες τεχνολογίες· 
ζητεί, συνεπώς 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·

7. 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.


