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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι οι υπηρεσίες διαδικτύου παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο και ότι, ως εκ 
τούτου, απαιτείται συντονισμένη δράση σε ευθυγράμμιση με το Ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη·

2. επισημαίνει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά με περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι θα 
είναι συνδεδεμένοι σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας θα λειτουργούσε ως αιχμή 
του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς· τονίζει την ανάγκη σύνδεσης της 
ψηφιακής ατζέντας με την παροχή νέων υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες ηλεμπορίου, 
ηλυγείας, ηλεμάθησης, ηλετραπεζικής και ηλεδιακυβέρνησης·

3. υπενθυμίζει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά, όπου οι υπηρεσίες μπορούν να διακινούνται 
ελεύθερα σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης καθώς δημιουργεί 
θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και διευκολύνει την εξέλιξη της ΕΕ σε οικονομία 
γνώσης·

4. τονίζει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και το Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικές κινητήριες 
δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνίας που βασίζεται στις γνώσεις, της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύουν το επιγραμμικό εμπόριο και την παροχή 
υπηρεσιών· τονίζει ότι, για να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τι Διαδίκτυο, οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση·

5. θεωρεί ότι οι ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δικτυακή ουδετερότητα είναι η 
αύξηση του ανταγωνισμού, η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση κυκλοφορίας και την
ποιότητα υπηρεσίας, και η ευκολία αλλαγής παρόχων·  επαναλαμβάνει τη στήριξή του 
υπέρ ενός ανοιχτού διαδικτύου όπου δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός του περιεχομένου 
και των μεμονωμένων εμπορικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει τα πρόσφατα πορίσματα του 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 
και θεωρεί ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η δικτυακή 
ουδετερότητα·

6. υπογραμμίζει εκ νέου τις ενδεχόμενες προκλήσεις κατά την απομάκρυνση από τη 
δικτυακή ουδετερότητα, μεταξύ των οποίων η αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ο 
αποκλεισμός της καινοτομίας, ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης, η έλλειψη 
επίγνωσης των καταναλωτών, και η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, και τονίζει ότι η 
έλλειψη δικτυακής ουδετερότητας βλάπτει τόσο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
όσο και την κοινωνία συνολικά·

7. τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς 
να συνεχιστούν οι προσπάθειες με σκοπό την πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας 
πρόσβαση όλων των καταναλωτών, μέσω της προώθησης της σταθερής και κινητής 
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διαδικτυακής πρόσβασης και μέσω της ανάπτυξης υποδομών νέας γενιάς· επισημαίνει ότι 
για τα παραπάνω απαιτείται η θέσπιση πολιτικών που ενθαρρύνουν την πρόσβαση με 
όρους ανταγωνισμού·

8. τονίζει ότι η ολοκλήρωση της πλήρως λειτουργικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς απαιτεί 
συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο δίκτυο και οι 
απαραίτητες δεξιότητες, προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τον 
τόπο, την εκπαίδευση και το φύλο τους· 

9. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ώθηση στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική περί ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης καθώς και 
στην επικαιροποίηση των αντίστοιχων στόχων·

10. επιμένει στην άποψη ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 
πρέπει να ενδυναμωθούν με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες· υπογραμμίζει την 
κεφαλαιώδη δέσμευση να περιοριστούν στο ήμισυ έως το 2015 τα κενά στον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες·

11. αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν τρόποι για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο επιγραμμικό περιβάλλον και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των γεωγραφικών, τεχνικών και 
οργανωσιακών φραγμών όσον αφορά τους μηχανισμούς προσφυγής

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικότητας δεν αποτελεί απλώς μια 
θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, επιπροσθέτως, διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην προώθηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον, 
ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί στο έπακρο η ενιαία ψηφιακή αγορά· ως εκ τούτου, 
υποδέχεται θετικά τις προτάσεις της Επιτροπής για προσαρμογή της οδηγίας περί 
προστασίας των δεδομένων στο υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον, προωθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον καινοτόμο χαρακτήρα του επιγραμμικού περιβάλλοντος και 
ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων και πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η 
υπολογιστική νέφους·

13. τονίζει ότι οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ευέλικτες ούτως 
ώστε να δημιουργούνται καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης 
στον εν λόγω τομέα·

14. ζητεί τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές μέσω 
κάρτας, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου· ζητεί, συγχρόνως, ένα βελτιωμένο πλαίσιο 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης· τονίζει, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τη σημασία της 
διαλειτουργικότητας και των ανοικτών προτύπων, ούτως ώστε να τονωθεί στο έπακρο ο 
ανταγωνισμός και το δυναμικό της αγοράς·

15. τονίζει ότι η καλή λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας είναι κεφαλαιώδης για την καλή 
λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών παρεμποδίζεται σημαντικά αυτή τη στιγμή 
εξαιτίας του κατακερματισμού των κανόνων σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι επιχειρήσεις 
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αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια ως προς τις διασυνοριακές πωλήσεις εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω των διαφορετικών κανονισμών που ισχύουν σε 
επίπεδο κρατών μελών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των καταναλωτών, 
τον ΦΠΑ, τους κανονισμούς για συγκεκριμένα προϊόντα και τις πράξεις πληρωμών· καλεί 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για άρση των βασικών 
ρυθμιστικών εμποδίων στις διασυνοριακές επιγραμμικές συναλλαγές έως το 2015· καλεί 
την Επιτροπή να συνεχίσει να προτείνει στοχοθετημένα νομοθετικά μέτρα ώστε να 
αντιμετωπίζονται βασικά εμπόδια·

16. τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ προκειμένου να 
διευκολυνθεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ενιαίας 
εξυπηρέτησης μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στο πλαίσιο υφιστάμενων φορέων, χωρίς 
να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι·

17. επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, η οποία, καθώς καλύπτει την αμοιβαία αναγνώριση 
και αποδοχή, σε επίπεδο ΕΕ, των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, μπορεί να καταστήσει δυνατή την ασφαλή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική 
αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών επιγραμμικών υπηρεσιών, του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ·

18. τονίζει τη σημασία μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους 
περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις εναρμονισμένες 
παρεκκλίσεις που προβλέπει ο νόμος όσον αφορά τα εμπορικά σήματα και τις 
ευρεσιτεχνίες, που συνήθως αποβαίνουν προς όφελος των ερευνητών και των 
σχεδιαστών, με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης νέων 
καινοτόμων υπηρεσιών καθώς και της αφομοίωσής τους από τους καταναλωτές, και 
αφετέρου την ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ομάδες ερευνητών, οι φορείς 
καινοτομίας, οι καλλιτέχνες και οι χρήστες, ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένα ανθηρό 
ευρωπαϊκό ψηφιακό περιβάλλον·

19. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εμπνεύσει η ΕΕ εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και 
στους καταναλωτές όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και να τους παράσχει τα σχετικά 
με αυτό μέσα με σκοπό την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου· ζητεί, συνεπώς, την 
απλοποίηση των συστημάτων χορήγησης αδειών και τη δημιουργία αποτελεσματικού 
πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα·

20. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στην 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν χρειάζεται επανεξέταση· ωστόσο, υπογραμμίζει 
την ανάγκη για περαιτέρω αποσαφήνιση με σκοπό την εφαρμογή διαδικασιών 
κοινοποίησης και απόσυρσης για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου·

21. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που έχει για καταναλωτές και επιχειρήσεις η μετάβαση 
των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
εθνικά σχέδια για την ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων υπηρεσιών, τα οποία πρέπει να 
περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν 
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επιγραμμικές και να καταστούν προσβάσιμες έως το 2015·

22. υπενθυμίζει ότι η χρήση των τεχνολογιοών των πληροφοριών και των επικοινωνιών από 
τον δημόσιο τομέα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας 
και της κοινωνίας των γνώσεων και, ως εκ τούτου, ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών· σημειώνει ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 
των ηλεκτρονικών υπογραφών, η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα αποτελεί 
προϋπόθεση για την υιοθέτηση διασυνοριακών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

23. τονίζει, στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή 
αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος, τη σπουδαιότητα που έχουν 
η ασφάλεια δικαίου, το σαφές τεχνικό περιβάλλον καθώς και οι ανοικτές και 
διαλειτουργικές λύσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση με βάση κοινές νομικές 
απαιτήσεις, επιχειρηματικές διαδικασίες και τεχνικά πρότυπα ώστε να διευκολυνθεί η
μαζική υιοθέτηση·

24. επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ρυθμιστική εναρμόνιση στον 
τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονο σεβασμό των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

25. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη θέσπισης ενιαίων, ανοικτών ενωσιακών 
προτύπων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπογραφές·

26. επισημαίνει ότι τα σημαντικότερα εμπόδια για τη διασυνοριακή πρόσβαση στις 
παρεχόμενες από τη δημόσια διοίκηση ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετίζονται με τη χρήση 
της ηλεκτρονικής υπογραφής και ταυτοποίησης και με την έλλειψη συμβατότητας των 
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ· επικροτεί την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά·

27. ζητεί από τα κράτη μέλη την κατάρτιση εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για συμβάντα 
στον κυβερνοχώρο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τις διαταραχές στον 
κυβερνοχώρο που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρωπαϊκών και εθνικών σχεδίων για τις υποδομές πληροφοριών ζωτικής σημασίας και 
την εκπόνηση στρατηγικών για πιο ανθεκτικές και αξιόπιστες υποδομές· τονίζει ότι 
πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία σε αυτόν τον τομέα· υπενθυμίζει ότι η 
ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χρηστών, των διαδικτυακών παρόχων καθώς 
και  των υπευθύνων για την ανάπτυξη των προϊόντων· συνιστά την ενθάρρυνση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τόσο για 
πολίτες όσο και για επαγγελματίες·

28. τονίζει ότι το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο μέσω κινητών 
συσκευών και ζητεί τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές φάσμα 
ραδιοσυχνοτήτων για τη χρήση του κινητού Διαδικτύου καθώς και υψηλότερη ποιότητα 
όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των εν λόγω κινητών 
συσκευών· πιστεύει ότι η μελλοντική κατανομή ραδιοφάσματος πρέπει να χαράξει το 
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δρόμο για την ευρωπαϊκή υπεροχή στον τομέα των ασύρματων εφαρμογών και των νέων 
υπηρεσιών με σκοπό την τόνωση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας·

29. παρατηρεί ότι αυξάνεται εκθετικά η κυκλοφορία δεδομένων τόσο σταθερών όσο και 
κινητών υποδομών και ότι κρίνεται απολύτως απαραίτητη μια σειρά μέτρων για τη 
διαχείριση αυτής της αύξησης, όπως περαιτέρω εναρμονισμένες κατανομές φάσματος για 
ασύρματη ευρυζωνικότητα, αυξημένη φασματική αποδοτικότητα και ταχεία ανάπτυξη 
των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς·

30. επισημαίνει ότι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα για την εκπλήρωση των μελλοντικών 
απαιτήσεων ισχύος είναι η αξιολόγηση της ανάγκης ανοίγματος της ζώνης των 700 MHz 
στην κυκλοφορία δεδομένων κινητών υποδομών·

31. αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
των διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει στόχους παγκόσμιας εμβέλειας στο πλαίσιο του 
ψηφιακού θεματολογίου με σκοπό να εξασφαλίσει την παγκόσμια υπεροχή της Ευρώπης 
στον τομέα της διαδικτυακής ταχύτητας και συνδεσιμότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν περαιτέρω τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικής πρόσβασης και να υιοθετήσουν 
επιχειρησιακά σχέδια λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση των 
φιλόδοξων στόχων ευρυζωνικότητας, και υπογραμμίζει τη στρατηγική και καθοριστική 
σημασία των μέσων που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

32. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ υστερεί όσον αφορά τη σύνδεση στο 
Διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών·  ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επιταχύνουν την εξάπλωση και την υιοθέτηση των ευρυζωνικών συνδέσεων 
υπερυψηλής ταχύτητας και ζητεί τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής με σκοπό την 
εκτεταμένη εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι και το τελευταίο στάδιο (FTTx)·

33. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή ανάπτυξη των ΤΠΕ και προκειμένου να αναπτυχθεί 
η ενιαία ψηφιακή αγορά, επιβάλλεται να προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ και να 
καλλιεργηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου συνεργατική 
έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ· τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της εξέλιξης των τεχνολογιών και των προτύπων του Διαδικτύου· προτείνει να 
αυξηθεί σημαντικά ο ενωσιακός προϋπολογισμός έρευνας στις ΤΠΕ κατά τις προσεχείς 
δημοσιονομικές προοπτικές και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

34. τονίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της υπερταχείας ευρυζωνικότητας είναι κρίσιμης σημασίας 
για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκοσμίως, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
παραγωγικότητας και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να 
γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάριν στην υγειονομική 
περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες·

35. ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στους 
τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για την ανάπτυξη 
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ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στις ΜΜΕ και να ενθαρρύνει τα καινοτόμα διαδικτυακά 
επιχειρηματικά μοντέλα μέσω του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (CIP) καθώς και του προγράμματος που θα το διαδεχθεί, το λεγόμενο 
Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)·

36. αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η υπολογιστική νέφους και καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει δίχως καθυστέρηση μια ευρωπαϊκή στρατηγική προς αυτήν 
την κατεύθυνση·

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
τεχνολογία των πληροφοριών όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η εσωτερική ψηφιακή αγορά·
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