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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»
(2010/2274 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
καθολικής υπηρεσίας)1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών3, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο)4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους («οδηγία για την 
πρόσβαση»)5, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 

                                               
1 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.
2 ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1.
3 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 11.
4 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
5 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 7.
6 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 21.
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επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ 
για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για τη δημιουργία Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών3,

– έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 
Μαρτίου 2010 σχετικά με τις αρχές που θα διέπουν μελλοντικά την καθολική υπηρεσία 
στον τομέα των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη 
ανάπτυξη» (COM(2010)0472),

– έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (COM(2010)0471),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της επιτροπής επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την «Ευρυζωνική πρόσβαση στην ΕΕ: Η κατάσταση την 1η Ιουλίου 
2010».

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2010 με τίτλο 
«Έκθεση προόδου για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2009 
(15η έκθεση) SEC(2010)630» (COM(2010)0253),

– έχοντας υπόψη την 4η έκδοση του «Πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών 
προϊόντων - Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών υπέρ των καταναλωτών», που 
δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2010,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 91/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 

                                               
1 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 37.
2 ΕΕ L 337, 18.12.2009, σ. 1.
3 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.
4 ΕΕ L 217, 6.8.1991, σ .31.



PR\856370EL.doc 5/12 PE458.562v01-00

EL

επικοινωνιών εντός της Κοινότητας1, 

– έχοντας υπόψη την έρευνα με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 
112» (Flash Eurobarometer 314),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της επιτροπής επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τη «Χρησιμοποίηση του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης 
ανάγκης 112 – Αποτελέσματα του τέταρτου γύρου συλλογής στοιχείων» (10 
Φεβρουαρίου 2011),

– έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
αριθμό έκτακτης ανάγκης 1122,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «οδηγία καθολικής υπηρεσίας» (ΟΚΥ) αποτρέπει τον 
κοινωνικό αποκλεισμό εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες στις αγροτικές ή απομακρυσμένες 
περιοχές  και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος θα έχουν ολιγοδάπανη πρόσβαση στις 
κύριες και  απαραίτητες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική υπηρεσία ορίζεται ως «στοιχειώδης δέσμη υπηρεσιών 
καθορισμένης ποιότητας στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί χρήστες, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή και χωρίς 
στρέβλωση του ανταγωνισμού»,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ακόμη εφικτή η αξιολόγηση της εφαρμογής της 
αναθεωρημένης ΟΚΥ, καθώς η καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
είναι η 25η Μαΐου 2011 και η απαιτούμενη τριετής χρονική περίοδος πριν από την 
αξιολόγηση μόλις έχει αρχίσει,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι αυτοσκοπός όσον αφορά την 
επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για τους πολίτες και ότι είναι επίσης αναγκαίο να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τα νέα μέτρα, μέσω συνεχούς παρακολούθησης από τα 
κράτη μέλη και μέσω προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας, της πληρότητας και της 
διάδοσης των πληροφοριών, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί εντελώς 
ολοκληρωμένη, αλλά πρέπει να επαναξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις κοινωνικές 
ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις· ότι οι εγγυήσεις κοινωνικής προστασίας και η 
οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη πρέπει να κατοχυρώνονται πάντοτε, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η ενιαία αγορά αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες,

                                               
1 ΕΕ L 171, 29.6.2007, σ .32.
2 ΕΕ C 219 E, 28.8.2008, σ. 92.
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια προόδου είναι κινητήρια δύναμη και μέσο 
υλοποίησης του οράματος και των στόχων που θέτουν οι ευρωπαίοι νομοθέτες· ότι οι 
προτάσεις για νέα ή τροποποιητική νομοθεσία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
πραγματικές εμπειρίες και δυνατότητες εφαρμογής· ότι οι νομοθετικές προσαρμογές 
πρέπει να διαθέτουν σαφή πολιτική στήριξη και να στηρίζονται περαιτέρω σε μια 
αντικειμενική εκτίμηση κόστους-ωφελείας ως τον καθοριστικό παράγοντα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ για επικοινωνία με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας είναι ο ευρωπαϊκός 
αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»,  

Καθολική υπηρεσία και το πλαίσιο των νέων εξελίξεων

1. υπογραμμίζει πόσο σημαντικές είναι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ) σαν 
δίχτυ ασφαλείας για την κοινωνική ένταξη, όταν οι αγορές από μόνες τους δεν έχουν 
κατορθώσει να παράσχουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ορισμένες βασικές 
υπηρεσίες·

2. υποστηρίζει την τακτή επαναξιολόγηση της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τις ΥΚΥ, 
λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε 
να προσδιορίζονται και να ενσωματώνονται στον κανόνα κατάλληλοι ορισμοί, που θα 
αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και θα βελτιώνουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών·

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη δυνατή 
εφαρμογή και επιβολή της αναθεωρημένης ΟΚΥ, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις της 
αγοράς και ταυτόχρονα επιτρέποντας στα κράτη μέλη να εκδίδουν τις διατάξεις που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις εθνικές συνθήκες τους·         

4. υποστηρίζει τον στόχο «ευρυζωνικότητα για όλους» του Ψηφιακού Θεματολογίου και 
είναι πεπεισμένο ότι η καθολική πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα βοηθάει τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις να καρπώνονται πλήρως τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
ιδίως με βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, με δημιουργία νέων ευκαιριών για κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά καινοτόμες επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, με 
οικονομική ανάπτυξη και με περισσότερες ευκαιρίες διασυνοριακού εμπορίου·

5. υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός πολιτικών και τεχνολογιών μπορεί να προωθήσει την 
ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών από επιχειρήσεις και δημόσιους 
φορείς, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση για ταχύτερες συνδέσεις με το Διαδίκτυο, να 
γίνουν επικερδέστερες οι επενδύσεις σε ανοιχτά ευρυζωνικά δίκτυα και έτσι να 
ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση για την 
επίτευξη του στόχου «ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του απαιτούμενου υψηλού 
επενδυτικού κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην να παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·
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7. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν 
ένα πρόσθετο κίνητρο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας· 

8. καλεί την Επιτροπή να περατώσει την υπό εξέλιξη εκτίμηση αντικτύπου και να 
διαβιβάσει στους νομοθέτες έγκυρα στοιχεία σχετικά με τη μέχρι στιγμής εφαρμογή, την 
αναμενόμενη ζήτηση και τη βελτίωση των ΥΚΥ μέσω της ευρυζωνικότητας, καθώς και 
μια ανάλυση της αποτελεσματικότερης, από πλευράς κρατών μελών, καταναλωτών και 
επιχειρήσεων, χρηματοδοτικής διευθέτησης για την καθιέρωση ΥΚΥ· 

9. καλεί την Επιτροπή, εκ παραλλήλου και σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
(ΕΡΑ), να παρακολουθεί προσεκτικά τις αγορές, ούτως ώστε όσα κράτη μέλη ήδη 
μπορούν, ή επιθυμούν, να καθιερώσουν ΥΚΥ σε όλο το φάσμα των ευρυζωνικών 
τεχνολογιών και ταχυτήτων να είναι σε θέση να το κάνουν, χωρίς όμως να προκαλούνται 
στρεβλώσεις στην αγορά· 

10. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να πραγματοποιήσει διεξοδική μελέτη για την 
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ύστερα από τη δημοσίευση του 4ου πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με τη συνδρομή των ΕΡΑ, να εξετάσουν τις 
δυνατότητες για μια εύρυθμη εφαρμογή των ΥΚΥ, η οποία να εγγυάται την πρόσβαση 
των ευάλωτων ομάδων όχι μόνο μέσω της εισαγωγής ειδικού τερματικού εξοπλισμού και 
ειδικών τιμολογίων αλλά και μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πληροφοριών, καθώς και 
πραγματική ευχέρεια επιλογής των καταναλωτών όσον αφορά τις διαθέσιμες υπηρεσίες 
και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση·

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112

12. τονίζει ότι ο αριθμός κλήσης 112 μπορεί να σώσει ζωές και αυξάνει την προστασία των 
πολιτών της ΕΕ·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 
"112" κάθε άλλο παρά έχει αποφέρει όλα τα οφέλη του· θεωρεί επομένως ότι χρειάζεται 
ακόμα να γίνουν βασικές ενέργειες όσον αφορά την αναγνώρισή του από τους πολίτες, 
καθώς και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και με τη βελτίωση του 
συντονισμού·

14. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς υποστήριξη των κρατών μελών, να εντείνει 
μαζί τους τις προσπάθειες για μεγαλύτερη επίγνωση της ύπαρξης και χρήσης του αριθμού 
112 από το ευρύ κοινό·

15. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των στοιχείων 
εντοπισμού του καλούντος στο πλαίσιο των νέων τηλεπικοινωνιακών κανόνων της ΕΕ και 
να αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους με απώτερο στόχο τον αυτόματο εντοπισμό· 

16. ζητά να διατεθεί χρηματοδότηση και να υποστηριχθούν ερευνητικά σχέδια προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών για εντοπισμό του 
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καλούντος, μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP), και συνεπώς 
υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων και κανονισμών νέας γενιάς· 

17. πιστεύει ότι, μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων, το e-call πρέπει να γενικευτεί σαν 
υποχρεωτική υπηρεσία·

18. τονίζει πόσο σημαντική είναι η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των φορέων άμεσης 
βοήθειας τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό/ ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αποτελεσματικότητας·

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει απαιτήσεις αξιοπιστίας και να καθιερώσει δείκτες άμεσης 
αντίδρασης σαν στόχους επιδόσεων·

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση ενός 
μόνο τηλεφωνητή για τον χειρισμό μιας κλήσης και τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών 
διερμηνείας, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσους δεν μιλούν τη γλώσσα της 
χώρας στην οποία βρίσκονται να προσφεύγουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προσιτότητα του αριθμού 112 για τα άτομα 
με διάφορων ειδών αναπηρίες και τις ευάλωτες ομάδες και προτρέπει να υπάρξει 
τυποποίηση της πρόσβασης στο 112 για τα άτομα αυτά·  

22. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με τις μέχρι στιγμής επιδόσεις 
των υπηρεσιών του αριθμού 112 και τη συνεργασία των σχετικών φορέων, με στόχο τη 
βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας·

23. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση προτίθεται να αξιολογήσει τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τη βασική έννοια 
της καθολικής υπηρεσίας, όπως θεσπίζεται στην «οδηγία καθολικής υπηρεσίας» και στο 
πλαίσιο των νέων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής πρόσβασης σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, του συντονισμού των προσεγγίσεων και της σχετικής χρηματοδότησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων και των καταναλωτών με 
αναπηρίες. Η έκθεση εστιάζει επίσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης 
ανάγκης 112, που δημιουργήθηκε για να μπορούν οι πολίτες να καλούν τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οδηγία καθολικής υπηρεσίας

Η ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 
συνοδεύτηκε από κανόνες περί καθολικής υπηρεσίας, οι οποίοι είχαν προορισμό να 
χρησιμεύσουν ως δίχτυ ασφαλείας όταν η αγορά από μόνη της δεν παρείχε ορισμένες βασικές 
υπηρεσίες. Στόχος ήταν η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας ότι οι 
πολίτες στις αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές  και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος 
θα έχουν ολιγοδάπανη πρόσβαση στις κύριες και  απαραίτητες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

Στην οδηγία 2002/22/EΚ η καθολική υπηρεσία ορίζεται ως στοιχειώδης δέσμη υπηρεσιών 
καθορισμένης ποιότητας στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί χρήστες, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή και χωρίς στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Η οδηγία καθορίζει επίσης υποχρεώσεις όσον αφορά την παροχή ορισμένων 
υποχρεωτικών υπηρεσιών. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε 
καθορισμένο τόπο και να χρησιμοποιούν δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες για επικοινωνίες 
φωνής και δεδομένων μέσω λειτουργικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η οδηγία απαιτεί επίσης 
από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
τηλεφωνικού καταλόγου, σε κοινόχρηστα τηλέφωνα και σε ειδικά μέτρα αν είναι ανάπηροι. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις για να εξασφαλιστεί 
μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους παροχή καθολικής υπηρεσίας σε μέρος ή στο 
σύνολο της εθνικής επικράτειας. Ο καθορισμός αυτός πρέπει να γίνεται μέσω ενός 
αποδοτικού, αντικειμενικού και διαφανούς μηχανισμού που δεν εισάγει διακρίσεις. Για να 
χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν μηχανισμό αποζημίωσης της επιχείρησης από δημόσια 
κονδύλια για το καθορισμένο καθαρό κόστος υπό συνθήκες διαφάνειας, και/ή να επιμερίσουν 
το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων αυτών στους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας κάθε 3 
χρόνια. Η αναθεώρηση του 2009, που θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2011, εισήγαγε μεταξύ 
άλλων μια  νέα «ρήτρα ελευθερίας στο Διαδίκτυο», η οποία προβλέπει ότι οποιοδήποτε μέτρο 
των κρατών μελών για την πρόσβαση ή τη χρήση υπηρεσιών ή εφαρμογών μέσω δικτύων 
τηλεπικοινωνιών πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών.

Η οδηγία καθολικής υπηρεσίας μάς δίνει το σκεπτικό βάσει του οποίου είναι αναγκαία η 
τακτική αναθεώρησή της. Συγκεκριμένα, στο παράρτημα V αναφέρει τα ακόλουθα:
«Κατά την εξέταση της ενδεχόμενης αλλαγής ή του επαναπροσδιορισμού του πεδίου 
εφαρμογής των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:
– αν κάποιες ειδικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία 
των καταναλωτών και κατά πόσο η μη διάθεση ή η μη χρήση των υπηρεσιών αυτών από 
μειοψηφία των καταναλωτών καταλήγουν σε κοινωνικό αποκλεισμό, και  
– αν η διάθεση και η χρήση ορισμένων ειδικών υπηρεσιών συνεπάγεται γενικό καθαρό 
κέρδος για όλους τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται η δημόσια παρέμβαση 
όταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν διατίθενται στο κοινό υπό συνήθεις εμπορικές 
συνθήκες.» 

Δημόσια διαβούλευση για την καθολική υπηρεσία

Τον Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
καλύτερη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των βασικών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η διαβούλευση επιδίωκε επίσης να εκτιμηθεί κατά 
πόσον είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή οι ισχύοντες κανόνες και 
ορισμοί και, ειδικότερα, αν πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύψουν την ευρυζωνική 
πρόσβαση. Η διαβούλευση εξέτασε επίσης την ισορροπία ανάμεσα σε μια συντονισμένη 
απόκριση σε επίπεδο ΕΕ και την ανάγκη εθνικής ευελιξίας, καθώς και τη χρηματοδότηση της 
καθολικής υπηρεσίας (συνεισφορά από τον τηλεπικοινωνιακό τομέα για να εξασφαλιστεί 
καθολική ευρυζωνική κάλυψη, ή δημόσια παρέμβαση).

Χωρίς να αμφισβητεί τη σπουδαιότητα της ψηφιακής εποχής που ανατέλλει μπροστά στα 
μάτια μας, αλλά πιστεύοντας στην ενθάρρυνση κάθε πολιτικής που προωθεί καλύτερη 
προσαρμογή των πολιτών στις απαιτήσεις των καιρών, η εισηγήτρια πιστεύει ότι χρειάζεται 
προσοχή ώστε να μην επιβληθεί πρόσθετο βάρος στους πολίτες αντί να υποστηριχθούν.   

Ευρυζωνικά ζητήματα: προώθηση των επενδύσεων και διαδικτυακές υπηρεσίες 

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 υπογράμμισε τη σημασία της εξασφάλισης ευρυζωνικών 
επικοινωνιών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ανταγωνιστικότητας στην 
ΕΕ. Επανέλαβε τον στόχο της βασικής ευρυζωνικής σύνδεσης για όλους τους Ευρωπαίους 
έως το 2013 και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, έως το 2020, όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν 
πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες στο Διαδίκτυο, πάνω από 30 Mbps, και ποσοστό 
50% ή περισσότερο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο πάνω 
από 100 Mbps. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη ζητούσε 
ολοκληρωμένη πολιτική που να βασίζεται σε μίγμα τεχνολογιών. Ειδικότερα, το ψηφιακό 
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θεματολόγιο σκιαγραφεί εφτά προέχοντες τομείς για ανάληψη δράσης: δημιουργία ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, προώθηση της διαδικτυακής 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας, πολύ ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, περισσότερες 
επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων ψηφιακής 
τεχνολογίας και μείωση των αποκλεισμών στον ψηφιακό τομέα, καθώς και εφαρμογή των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η αλλαγή του κλίματος και η γήρανση του 
πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρία 
συμπληρωματικά κείμενα με στόχο να διευκολυνθεί η δημιουργία και χρησιμοποίηση ταχέων 
και υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων στην ΕΕ: (i) μια σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη 
ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, (ii) μια πρόταση απόφασης 
σχετικά με την κατάρτιση του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ώστε, μεταξύ 
άλλων, να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα φάσματος για τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα) και 
(iii) μια ανακοίνωση για την ευρυζωνικότητα, που σκιαγραφεί τους καλύτερους τρόπους να 
ενθαρρυνθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ταχέα και υπερταχέα δίκτυα. 

Όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, η ανακοίνωση καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν 
επιχειρησιακά ευρυζωνικά σχέδια για ταχέα και υπερταχέα δίκτυα με συγκεκριμένα μέτρα 
εφαρμογής, προβλέπει καθοδήγηση για τους τρόπους περικοπής του επενδυτικού κόστους και 
υποδεικνύει πώς μπορούν οι δημόσιες αρχές να στηρίξουν τις επενδύσεις στα ευρυζωνικά 
δίκτυα, μεταξύ άλλων με καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ. Η 
ανακοίνωση αναγγέλλει επίσης σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με την προώθηση χρηματοδοτικών μηχανισμών για την 
ευρυζωνικότητα. 

Ενώ τα κράτη μέλη που κατόρθωσαν να χρησιμοποιήσουν προηγμένες τεχνολογίες θα έπρεπε 
να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα καλής πρακτικής, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι 
γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, καθώς και η χρηματοπιστωτική τους κατάσταση, 
ώστε να τους επιτραπεί η αναγκαία ευελιξία για την εφαρμογή των καταλληλότερων 
κανόνων. Οι συνέργειες που θα βοηθούσαν την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να θεωρούνται ευπρόσδεκτες και να ενθαρρύνονται.

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης - 112

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης, το 112, δημιουργήθηκε το 1991 
ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, ενώ μνημονεύεται και στην οδηγία 
καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 26) η οποία τώρα, μετά την αναθεώρηση του 2009, προβλέπει:

 Πρόσβαση σε όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για κλήσεις προς εθνικά 
συστήματα αριθμοδότησης

 Ευχερέστερη πρόσβαση των αναπήρων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
 Απάντηση και χειρισμός σαν να επρόκειτο για κλήση προς εθνικούς τηλεφωνικούς 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης, χωρίς αναφορά σε τεχνολογικές δυνατότητες
 Ενίσχυση της υποχρέωσης όσον αφορά τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του 

καλούντος και κριτήρια ακρίβειας και αξιοπιστίας ·
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 Μέριμνα για σχετική ενημέρωση, με ιδιαίτερη εστίαση στα πρόσωπα που ταξιδεύουν 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και πολλοί ενδιαφερόμενοι, έχει τονίσει επανειλημμένα 
την ανάγκη να αυξηθεί η επίγνωση του αριθμού 112 καθώς και την ανεπαρκή ποιότητα των 
υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι στιγμής στους πολίτες μέσω του αριθμού 112.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στον αριθμό 112 η στήριξη που του 
αξίζει προς όφελος της ζωής των πολιτών, ειδάλλως θα έχανε τη χρησιμότητά του.

Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές

Η τελευταία έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει ότι, σε επίπεδο 
ΕΕ, η αγορά τηλεπικοινωνιών συγκαταλέγεται στους τομείς με τις πενιχρότερες επιδόσεις: 
επί συνόλου 50 αγορών που εξετάστηκαν, η σταθερή τηλεφωνία βρίσκεται στην 41η θέση, η 
κινητή τηλεφωνία στην 44η και η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στην 48η. 

Ειδικότερα, η αγορά τηλεπικοινωνιών συγκαταλέγεται σε εκείνες όπου οι καταναλωτές 
δυσκολευόντουσαν περισσότερο να συγκρίνουν τις προσφορές, συνάντησαν τα περισσότερα 
προβλήματα και διατύπωσαν τις περισσότερες καταγγελίες. Οι υπηρεσίες πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο εμφανίζουν επίσης πολύ μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην ΕΕ. Η παροχή 
διαδικτυακών υπηρεσιών είναι πράγματι η αγορά με την τρίτη χειρότερη γενική επίδοση και 
εκείνη όπου έχει συναντήσει προβλήματα το υψηλότερο ποσοστό καταναλωτών,  ενώ οι τιμές 
εμφανίζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να πραγματοποιήσει 
διεξοδική μελέτη για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ύστερα από τη δημοσίευση του 
4ου πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές.


