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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συγχαίρει την Επιτροπή η οποία πρότεινε προσανατολισμούς για 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών που συνάδουν με τις δεσμεύσεις της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 καθώς και την ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη.

Η παρούσα πρόταση καθορίζει προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών. Για τον σκοπό αυτό προτείνει στόχους και προτεραιότητες για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που έχουν ως σκοπό την εξαφάνιση των σημείων συμφόρησης και των 
φραγμών παρέχοντας σύνδεση στο δίκτυο και την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής, σε ψηφιακές υποδομές των δημόσιων υπηρεσιών.
Σε αυτήν την περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας και ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης ελπίζει ότι τα νέα εργαλεία που προτείνονται από την Επιτροπή 
στον μηχανισμό διασύνδεσης για την Ευρώπη θα δώσουν μία νέα δυναμική στην αγορά ώστε 
να συγκεκριμενοποιήσει την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Η οικονομία του διαδικτύου και η σημασία της για την απασχόληση είναι θεμελιώδης και 
ανέρχεται σε πάνω από 800 δισ. ευρώ για το 2016, δηλ. πάνω από το 5 % του ΑΕΠ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαδίκτυο τροποποίησε τον τρόπο ζωής μας, την εργασία, την 
πρόσβαση στην πληροφορία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, και παρουσιάζει 
ένα σημαντικό δυναμικό για να τροποποιήσει πολυάριθμες άλλες πτυχές της ύπαρξής μας, 
όπως η πρόσβαση στην γνώση και την παιδεία. Το διαδίκτυο μετέτρεψε επίσης τον τρόπο μας 
όσον αφορά την σύγκριση, την αγορά και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, την έρευνα 
και τη διάθεση πληροφοριών και την διαχείριση των πληρωμών μας ή των δεδομένων μας. 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον στο επίκεντρο 
της ζωής των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και γενικότερα των πολιτών. 
Όμως σήμερα ορισμένα εμπόδια παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς: η έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές υψηλής ταχύτητας και ειδικότερα στις 
αγροτικές ζώνες της ΕΕ, και η έλλειψη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη υποδομών 
διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών. Το κόστος αυτής της απώλειας κέρδους υπολογίζεται 
το λιγότερο σε 4,1% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, δηλ. 500 δισ. ευρώ ή 1000 ευρώ ανά πολίτη1.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι κυρίως προβληματική για τις 
ΜΜΕ, οι οποίες, λόγω έλλειψης σύνδεσης σε ένα δίκτυο ποιότητας και επαρκούς ταχύτητας, 
δεν επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες, όπως τα "νεφελοειδή υπολογιστικά συστήματα" 
που επιτρέπουν μία καινοτόμα εμπορική προσφορά καθώς και σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας. 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει επίσης τον φόβο του ότι η μη πρόσβαση σε ιδιαίτερα 
υψηλές ταχύτητες είναι εις βάρος των πλέον ευάλωτων καταναλωτών. Χωρίς ιδιαίτερα 
υψηλές ταχύτητες, τα εν λόγω άτομα στερούνται την πρόσβαση σε μία δέσμη από νέες 
εφαρμογές ή υπηρεσίες, π.χ. την επιγραμμική σύγκριση τιμών ("σύγκριση στο διαδίκτυο"), 
και ευρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος τους απομακρύνει από τις πλέον 
συμφέρουσες προσφορές.

                                               
1 Copenhagen Economics, Η οικονομική Επίπτωση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Μάρτιος 2010.
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Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει τη σημασία του στόχου της ψηφιακής 
στρατηγικής για την Ευρώπη: εγγύηση οικονομικών και κοινωνικών βιώσιμων οφελών χάρη 
σε μία ψηφιακή ενιαία αγορά που θα βασίζεται στο διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας. 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει τη σημασία της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο ώστε να υπάρξει εγγύηση για την προστασία των καταναλωτών. Οι ψηφιακές 
υπηρεσίες διαδραματίζουν έναν όλο και αυξανόμενο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, και 
χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό έναν αριθμό προσωπικών ή δημόσιων δεδομένων ο 
οποίος ευρίσκεται σε συνεχή αύξηση. Ως εκ τούτου, ένα ασφαλές και προστατευμένο 
περιβάλλον αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης εγκρίνει την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η  
μη περάτωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς οφείλεται σε πρόβλημα προσφοράς αλλά και 
ζήτησης. Έτσι, ένας από τους στόχους των έργων κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι η 
ενθάρρυνση της ζήτησης υπηρεσιών υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, κυρίως μέσω 
επιγραμμικών διοικητικών υπηρεσιών (υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την εσωτερική αγορά.
(Η τροποποίηση αυτή αφορά το σύνολο του 
κειμένου υπό εξέταση· η έγκρισή της 
επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο, κυρίως σε ό, τι αφορά τους όρους 
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ψηφιακή ενιαία αγορά που αντικαθίστανται 
από τους όρους "ψηφιακή εσωτερική 
αγορά".)

Or. fr

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
αγροτικές, απομονωμένες ή 
αραιοκατοικημένες ζώνες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δράσει εκεί όπου υφίστανται ελλείψεις της 
αγοράς. Για να ενισχύσει την συνοχή της επικράτειάς της, η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
ακόμα και οι πλέον αραιοκατοικημένες ή απομονωμένες περιοχές έχουν πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας υποδομές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 
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το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την αύξηση του αριθμού 
κινητών συσκευών που συνδέονται στο 
διαδίκτυο όπως τα έξυπνα τηλέφωνα και 
οι ηλεκτρονικές ταμπλέτες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση των νέων συσκευών ενισχύει την ανάγκη αποτελεσματικών υποδομών στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων, δίδοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις αγροτικές ζώνες και στις 
αντίστοιχες αραιοκατοικημένες ζώνες, τα 
οποία, ακολούθως, διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και εξάπλωση διευρωπαϊκών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δράσει εκεί όπου υφίστανται ελλείψεις της 
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αγοράς. Για να ενισχύσει την συνοχή της επικράτειάς της, η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
ακόμα και οι πλέον αραιοκατοικημένες ή απομονωμένες περιοχές έχουν πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας υποδομές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) ενισχύουν τη ζήτηση υπηρεσιών που 
απαιτούν υψηλές ταχύτητες, κυρίως 
μέσω της ανάπτυξης των επιγραμμικών 
διοικητικών υπηρεσιών (υπηρεσιών μέσω 
του διαδικτύου) που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επί του παρόντος ανεπαρκής ακόμη ζήτηση θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να δημιουργηθεί 
ένας ενάρετος κύκλος όπου η αυξημένη ζήτηση θα ευνοήσει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τμήμα 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν αναλαμβάνονται εργασίες στον 
τομέα των υποδομών στην Ένωση, σε ένα 
τύπο δικτύου, ανεξάρτητα του είδους 
(μεταφορές, ενέργεια ή τηλεπικοινωνίες), 
θα πρέπει να πραγματοποιείται 
ταυτόχρονα μία χαρτογραφία των άλλων 
δικτύων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες διότι οι εργασίες χαρτογραφίας κοστίζουν 
ιδιαίτερα ακριβά και ως εκ τούτου όταν αναλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής στο έδαφος, για να 
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τροποποιηθεί ή να εκσυγχρονιστεί ένα δίκτυο, θα ήταν σκόπιμο, επωφελούμενοι από τις εν 
λόγω εργασίες, να προβούμε στην χαρτογράφηση των άλλων δικτύων.


