
PR\801523EL.doc PE438.179v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2009/2225(INI)

15.1.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τον καθορισμό μιας νέας ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη: από 
το i2010 στο digital.eu
(2009/2225(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera



PE438.179v01-00 2/16 PR\801523EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .....................................................................................................8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....................................................................................................................16



PR\801523EL.doc 3/16 PE438.179v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον καθορισμό μιας νέας ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη: από το i2010 
στο digital.eu 
(2009/2225(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: 
Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 μεταξύ 2005-2009 (COM(2009)0390),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα»2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χάραξη 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής … (A6-0000/2010), και της Επιτροπής … (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) διεισδύουν σε όλες κυριολεκτικά τις πτυχές της ζωής μας και είναι 
αναπόσπαστα δεμένες με την επιθυμία μας για ακμάζουσα και ανταγωνιστική 
οικονομία, για προστασία του περιβάλλοντός μας και για περισσότερο δημοκρατική 
και ανοικτή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς,

Β. εκτιμώντας ότι η Ευρώπη δεν θα δρέψει τα οφέλη αυτής της ψηφιακής επανάστασης 
παρά μόνο αν όλοι οι πολίτες της ΕΕ κινητοποιηθούν και ενδυναμωθούν ώστε να 
συμμετάσχουν πλήρως στη νέα ψηφιακή κοινωνία και εάν το άτομο τεθεί στον 
πυρήνα της δράσης άσκησης πολιτικής· ότι αυτή η ψηφιακή επανάσταση δεν είναι 
δυνατόν πλέον να θεωρείται εξέλιξη από το βιομηχανικό παρελθόν, αλλά πρέπει να 
νοείται ως μια διαδικασία ριζικού μετασχηματισμού,

Γ. εκτιμώντας ότι το δυναμικό της Ευρώπης βρίσκεται στις δεξιότητες του πληθυσμού 
της, του εργατικού δυναμικού της και των οργανισμών της· ότι χωρίς δεξιότητες δεν 

                                               
1 ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 133.
2 ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 364.
3 ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 87.
4 ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 370.
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μπορεί να υπάρξει παρά περιορισμένη οικονομική και κοινωνική αξία από τις 
τεχνολογίες και τις υποδομές των πληροφοριών και της επικοινωνίας,

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν επαρκή 
εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους των 
πολιτών εμπιστοσύνη,

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα ενιαία 
αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα από 
τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο στρατηγικής 
και δράσης που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να προχωρήσει προς μια ανοικτή 
και ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία· προτείνει το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
"Ατζέντα 2015.eu" και να βασίζεται στο πρότυπο της "ενάρετης σπειροειδούς εξέλιξης
2015.eu"·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση για όλους τους πολίτες και τους καταναλωτές, μέσω της 
προώθησης της πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό Διαδίκτυο και της ανάπτυξης 
υποδομών της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν 
την πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις κοινότητες, 
ανεξάρτητα από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν 
βρίσκεται αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό 
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το 2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την 
Επιτροπή να πραγματοποιήσει επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή στρατηγική υψηλής 
ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους για 
την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής ταχύτητας·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν "κινητή 
ήπειρος" του κόσμου και να εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% των συνδρομητών  
κινητής θα είναι χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η εναρμονισμένη ανάπτυξη του "ψηφιακού μερίσματος" χωρίς να 
υποβαθμίζονται οι υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως το 
2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για τις 
τηλεπικοινωνίες πριν από την προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες διατάξεις 
σχετικά με τα δίκτυα Πρόσβασης Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, που καθιστούν 
δυνατό ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για 
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επενδύσεις με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε τομέα 
διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να διέπονται οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς 
αποκλεισμούς και ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν με τις απαραίτητες 
ψηφιακές δεξιότητες· υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση να περιοριστούν τα κενά 
στον ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες κατά το ήμισυ έως το 2015·

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο έως το 2015·

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα "Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό γραμματισμό" σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: ειδικές ευκαιρίες 
εκπαίδευσης τον ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο 
αποκλεισμού· κίνητρα για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με στόχο την παροχή 
εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία "Δικτυώσου έξυπνα!" με στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι μαθητές με την 
ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· καθώς 
και ένα κοινό σύστημα πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των βασικών 
ψηφιακών δικαιωμάτων τους μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωμάτων των 
πολιτών και των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο οποίος θα ενοποιεί και θα 
επικαιροποιεί κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη αξία και ότι 
όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους, 
συμπεριλαμβανομένου του "δικαιώματος να λησμονηθούν"· ζητεί κατά συνέπεια να 
προσαρμοστεί η Οδηγία περί Προστασίας των Δεδομένων στο τρέχον ψηφιακό 
περιβάλλον·

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και των μαζικών ανεπίκλητων μηνυμάτων και  
παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση για την Εγκληματικότητα στον 
Κυβερνοχώρο·

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα έχουν το 
δικαίωμα πρόσβασης και διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών 
της επιλογής τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση των 
διατάξεων για την "ουδετερότητα του δικτύου"·

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει πριν από το 2013 μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα 
της περιαγωγής·
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16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά ανοικτής 
επικοινωνίας και να προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με τα βασικά 
εμπόδια·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες που 
αφορούν το νομικό πλαίσιο για την κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η οδηγία για την 
προστασία των δεδομένων, η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο) φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της αυξημένης 
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και της εισαγωγής νέων 
τεχνολογιών· πιστεύει ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από ορισμένες 
οδηγίες μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες 
οδηγίες χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη αναθεώρηση·

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που μπορεί να έχει για πολίτες 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, που 
πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να 
περάσουν σε ηλεκτρονική επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες έως το 2015·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και 
γνώσεων και να επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και φιλικό προς τον καταναλωτή 
νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι οποίες 
θα είναι ισορροπημένες και ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους των δικαιωμάτων· 
παροτρύνει την ΕΕ να επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα πνευματικά 
δικαιώματα και να καθιερώσει τίτλο πνευματικών δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 
118 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

20. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να προωθηθεί η 
έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ και να καλλιεργηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 
υψηλού κινδύνου, συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει 
να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός έρευνας 
στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο προϋπολογισμός που διατίθεται στην αφομοίωση των 
ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί στις δημοσιονομικές προοπτικές·

21. εκφράζει την ανησυχία του για τη γραφειοκρατία στο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ)· καλεί 
την Επιτροπή να εξαλείψει τη γραφειοκρατία, με ανασχεδιασμό των διεργασιών του ΠΠ 
και με δημιουργία ενός συμβουλίου των χρηστών·

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των ΤΠΕ για μια 
οικονομία χαμηλού άνθρακα· ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η 
μείωση κατά 15% σε εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε καθοριστικούς τομείς 
έως το 2020 και ζητεί προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·
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23. θεωρεί ότι ο ενστερνισμός του προγράμματος 2015.eu σε όλα τα πολιτικά επίπεδα (ΕΕ, 
εθνικό και περιφερειακό), καθώς και η πολιτική προβολή του αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση· προτείνει από την άποψη αυτή να 
διοργανώνονται περιοδικά σύνοδοι κορυφής για την Ψηφιακή Ατζέντα έτσι ώστε να 
εξετάζεται η πρόοδος σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών και να ανανεώνεται η 
πολιτική ορμή·

24. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής ιδίως στην ανάγκη να τίθενται ευφυείς 
(συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, ρεαλιστικοί και χρονοεξαρτώμενοι) στόχοι και 
να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης που θα κινητοποιεί όλα τα κατάλληλα μέσα της 
ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, επιβολή, και, όπου απαιτείται, στοχευμένη νομοθεσία·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διεισδύει πλέον σε όλες 
κυριολεκτικά τις πτυχές της ζωής μας. Η ΤΠΕ συνδέεται αναπόσπαστα με την επιθυμία μας 
για μια ακμάζουσα και ανταγωνιστική οικονομία, για την προστασία του περιβάλλοντός μας 
και για μια πιο ανοικτή, περιεκτική κοινωνία. Οι αλλαγές τις οποίες γνωρίζουμε δεν είναι 
πλέον δυνατό να νοούνται ως εξέλιξη από το βιομηχανικό παρελθόν· απαιτούν ριζικό 
μετασχηματισμό. Επομένως, δεν προσφέρεται ως επιλογή το να ακολουθήσουμε την 
πεπατημένη. Η Ευρώπη δεν πρόκειται να δρέψει τους καρπούς αυτής της ψηφιακής 
επανάστασης παρά μόνο αν όλοι οι πολίτες της ΕΕ κινητοποιηθούν και ενδυναμωθούν ώστε 
να συμμετάσχουν πλήρως στη νέα ψηφιακή κοινωνία.

Οι τομείς πολιτικής και υποβοηθητικοί παράγοντες που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση 
αποτελούν ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής ΤΠΕ για την ΕΕ κατά την προσεχή πενταετία, 
την οποία η εισηγήτρια προτείνει να αποκληθεί "ατζέντα 2015.eu". Αυτό το ανανεωμένο 
πρόγραμμα δράσης μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά ως μια ενάρετη σπειροειδής 
εξέλιξη 2015.eu (βλ. παράρτημα). Πυρήνας σε αυτό το σπείρωμα είναι το πρόσωπο (τόσο 
ως πολίτης όσο και ως καταναλωτής). Κάθε πρόσωπο πρέπει να ενδυναμώνεται με τις 
απαραίτητες δεξιότητες και με πανταχού παρούσα πρόσβαση υψηλής ταχύτητας. Επίσης οι 
πολίτες χρειάζονται ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τα δικαιώματά τους
και να τους προσφέρει την απαραίτητη εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τούτο είναι απαραίτητο 
προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν την ελευθερία πρόσβασης χωρίς προσκόμματα 
σε ψηφιακές υπηρεσίες και περιεχόμενο σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά ("πέμπτη 
ελευθερία"). Τέλος, οι γνώσεις και οι τεχνολογίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και μιας πιο ευημερούσας κοινωνίας. 

Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό να προσφέρει καθοδήγηση και έμπνευση, ιδίως στην 
Επιτροπή, προκειμένου να προτείνει μια σφαιρική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για το 
2015 με κινητοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων της ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, 
επιβολή και, όπου απαιτείται, στοχευμένη νομοθεσία.

I. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η Ευρώπη δεν πρόκειται να δρέψει τους καρπούς αυτής της ψηφιακής επανάστασης παρά 
μόνο αν όλοι οι πολίτες της ΕΕ κινητοποιηθούν και ενδυναμωθούν ώστε να συμμετάσχουν 
πλήρως στη νέα ψηφιακή κοινωνία. Τούτο απαιτεί εμπιστοσύνη προκειμένου οι επενδυτές 
να αναλαμβάνουν μακρόπνοες δεσμεύσεις, εμπιστοσύνη των κυβερνήσεων προκειμένου να 
κινηθούν πιο αποφασιστικά στην η-διακυβέρνηση και εμπιστοσύνη των πολιτών 
προκειμένου να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες.

1. Εξασφάλιση πανταχού παρούσας πρόσβασης υψηλής ταχύτητας
Προαπαιτούμενο για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των γνώσεων είναι να έχουν 
όλοι οι χρήστες πρόσβαση σε ανθεκτικά και αξιόπιστα ενσύρματα και ασύρματα 
ευρυζωνικά δίκτυα. Σταθερές και ασύρματες τεχνολογίες πρέπει να γίνουν ευρέως 
διαθέσιμες και να είναι διαλειτουργικές ώστε να επιτρέπουν απρόσκοπτη πρόσβαση υψηλής 
ταχύτητας στο Διαδίκτυο.

1.1 Επίτευξη μιας πλήρως συνδεδεμένης κοινωνίας
Τούτο απαιτεί πολιτικές που να προωθούν την πρόσβαση με δίκαιους όρους και 
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ανταγωνιστικές τιμές για όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν αντιμετωπίζει αποκλεισμό. Μια πλήρως 
συνδεδεμένη κοινωνία σημαίνει σήμερα επίσης μια κινητή κοινωνία. Τα οικονομικά 
στοιχεία της κινητής σύνδεσης εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κόστος και τη 
διαθεσιμότητα του φάσματος και επιβάλλεται το φάσμα στις ζώνες του ψηφιακού 
μερίσματος να διατίθεται αμέσως μόλις είναι εφικτό, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι 
υφιστάμενες υπηρεσίες μεταδόσεων ή άλλες.

Στόχοι πολιτικής:
 Κάθε νοικοκυριό ΕΕ πρέπει να έχει πρόσβαση στο ευρυζωνικό Διαδίκτυο, σε 

ανταγωνιστικές τιμές έως το 2013.
 Να παραμείνει η Ευρώπη στην θέση της κατ' εξοχήν κινητής ηπείρου στον 

κόσμο: το 75% των συνδρομητών κινητής πρέπει να είναι χρήστες τρίτης γενεάς 
(ή περισσότερο) έως το 2015.

Δράσεις πολιτικής:
 Επανεξέταση, από την Επιτροπή των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας έως το 

2010.
 Ευρωπαϊκή ευρυζωνική στρατηγική υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης 

επικαιροποίησης των στόχων των κρατών μελών (2010-2015).
 Επιτάχυνση της εναρμονισμένης ανάπτυξης του ψηφιακού μερίσματος (2010-

2015) και υποστήριξη της επέκτασης της κάλυψης και ποιότητας του 
ευρυζωνικού φάσματος μέσω της διάθεσής του.

1.2 Ανάπτυξη των υποδομών της επόμενης γενεάς
Οι εκροές σε κεφάλαιο που ενδεχομένως απαιτούνται για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής 
ταχύτητας σε ολόκληρη την ΕΕ σαφώς είναι σημαντικές. Οι νέες διατάξεις της 
τηλεπικοινωνιακής δέσμης που αφορούν την επόμενη γενεά προσφέρουν ένα σταθερό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο προωθεί τις επενδύσεις ενώ παράλληλα 
διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και επιβραβεύει τη διακινδύνευση.

Στόχοι πολιτικής:
 Το 50% των νοικοκυριών της ΕΕ πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυα υψηλής 

ταχύτητας έως το 2015.

Δράσεις πολιτικής:
 Ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της δέσμης τηλεπικοινωνιών (πριν από τα 

μέσα του 2011).

2. Ψηφιακές ικανότητες για μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
Το δυναμικό της Ευρώπης βρίσκεται στις δεξιότητες του πληθυσμού της, του εργατικού 
δυναμικού της και των οργανισμών της. Χωρίς διεισδυτική υποδομή δεν μπορεί να υπάρχει 
παρά περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ και χωρίς δεξιότητες δεν μπορεί να υπάρξει παρά 
περιορισμένη οικονομική και κοινωνική αξία από αυτή τη χρήση. Εάν αγνοηθεί, η έλλειψη 
δεξιοτήτων στις ΤΠΕ θα αποτελέσει το σημείο συμφόρησης που θα εμποδίσει την ΕΕ από 
το να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία. Οι απαιτήσεις δεξιοτήτων και τα 
εργαλεία θα διαφέρουν από την μία ηλικιακή ομάδα στην άλλη, αλλά η ανάγκη είναι έντονη 
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για όλες τις ομάδες.

Στόχοι πολιτικής:
 Να μειωθεί στο ήμισυ το χάσμα στον ψηφιακό γραμματισμό και τις δυνατότητες 

έως το 2015.
 Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν 

υψηλής ταχύτητας συνδέσεις στο Διαδίκτυο έως το 2015.
 Όλοι οι μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

πρέπει να εκπαιδευτούν στους κινδύνους του Διαδικτύου και στην ασφαλή και 
υπεύθυνη χρήση του έως το 2012.

 Σε όλους τους ενηλίκους εργάσιμης ηλικίας πρέπει να προσφερθούν ευκαιρίες 
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ (2010-2015).

Δράσεις πολιτικής:
 Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό γραμματισμό και τις δεξιότητες (2010-

2015) που να περιλαμβάνει:
- Ειδικές δράσεις κατάρτισης στον ψηφιακό γραμματισμό (δηλ. κουπόνια) για 

ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού.
- Συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και κίνητρα σε πρωτοβουλίες του 

ιδιωτικού τομέα για παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους.
- Πρωτοβουλία "Δικτυώσου έξυπνα!" ώστε να εξοικειωθούν όλοι οι μαθητές 

με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
- Δίπλωμα ΤΠΕ επιπέδου ΕΕ στο πλαίσιο της εγκύκλιας εκπαίδευσης και 

πρόγραμμα πιστοποίησης ΕΕ για ψηφιακές δεξιότητες που αποκτώνται 
εκτός του επισημοποιημένου εκπαιδευτικού συστήματος.

3. Ψηφιακά δικαιώματα
Όταν δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη σε ένα νομικό πλαίσιο, οι πολίτες αποφεύγουν να 
αλληλεπιδρούν, να εκφράζουν ελεύθερα τις γνώμες τους και να πραγματοποιούν 
συναλλαγές. Μόνο με κατάλληλα ενδυναμωμένους και ενημερωμένους πολίτες θα 
απελευθερώσει η Ευρώπη το πλήρες κοινωνικό και οικονομικό δυναμικό του νέου 
περιβάλλοντος ανοικτής επικοινωνίας.

Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο που έχει από πλευράς ιδιωτικότητας 
η συμπεριφορά τους σε διαδικτυακό περιβάλλον και πρέπει να διαθέτουν το δικαίωμα να 
απαιτούν την απομάκρυνση των προσωπικών τους δεδομένων, ακόμη και όταν τα δεδομένα 
αρχικά συγκεντρώθηκαν με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο είναι μια ακόμη σημαντική 
πρόκληση. Η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτό τον τομέα συχνά 
παρεμποδίζεται από διαμεθοριακά νομικά ζητήματα, όπως η αρμόδια δικαστική αρχή ή το 
ισχύον δίκαιο.

Στόχοι πολιτικής:
 Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν επίγνωση των βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων 

τους
 Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έλεγχο των δεδομένων τους ("δικαίωμα να 

λησμονηθούν").
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Δράσεις πολιτικής:
 Χάρτης των δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών στο ψηφιακό 

περιβάλλον, έως το 2012.
 Κύρωση της Σύμβασης για την Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο από όλα τα 

κράτη μέλη (2010-2015).

II. ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Η καλή λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας είναι κεφαλαιώδης για την καλή λειτουργία 
ολόκληρης της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία ψηφιακών υπηρεσιών 
σήμερα παρεμποδίζεται έντονα από τους κατακερματισμένους κανόνες που ισχύουν σε 
εθνικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια προκειμένου να πουλήσουν 
τα εμπορεύματά τους πέρα από τα σύνορα, κυρίως λόγω των διαφορετικών κανονισμών που 
ισχύουν σε επίπεδο κρατών μελών σε τομείς όπως η προστασία των καταναλωτών, ο ΦΠΑ, 
η ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι διατάξεις για ειδικά 
προϊόντα και οι συναλλαγές πληρωμών. Εάν δεν λυθούν αυτά, οι επιχειρήσεις και οι 
καταναλωτές ουδέποτε θα πραγματώσουν το πλήρες δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας.

4. Αποτελεσματική υλοποίηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου
Ο ρυθμιστικός κατακερματισμός στις τηλεπικοινωνίες κοστίζει στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις 20 δισεκ. ευρώ ετησίως σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών - ένας παράγοντας 
κόστους που θα έπρεπε να εξαλειφθεί το ταχύτερο δυνατό με υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων και με αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων.

Στόχοι πολιτικής:
 Επίτευξη μιας πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 Διασφάλιση ανοικτού Διαδικτύου με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών 

στην πρόσβαση και διανομή πληροφοριών ή την εκτέλεση εφαρμογών και 
υπηρεσιών της επιλογής τους.

Δράσεις πολιτικής:
 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και υλοποίηση του αναθεωρημένου ρυθμιστικού 

πλαισίου το ταχύτερο δυνατό (πριν από τα μέσα του 2011).
 Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(BEREC) πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό.
 Εναρμονισμένη υλοποίηση των διατάξεων "ουδετερότητας του δικτύου" στα 

κράτη μέλη.
 Επίλυση τους προβλήματος της περιαγωγής με αποφυγή της ανάγκης διαρκούς 

ρύθμισης των τιμών λιανικής, έως το 2013.

5. Τόνωση της αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών
Δεν έχουμε ακόμη πραγματώσει στην Ευρώπη μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για τις 
υπηρεσίες ανοικτής επικοινωνίας. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους: μόνο το 7% των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται από ευρωπαίους καταναλωτές στο Διαδίκτυο είναι 
διαμεθοριακές· μόνο το 35% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ έχουν χρησιμοποιήσει 
προηγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες τους τελευταίους τρείς μήνες.
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5.1 Άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών
Ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς των 500 εκατ. καταναλωτών παρεμποδίζει τις 
οικονομίες κλίμακας κάτι που είναι επιζήμιο και καταναλωτές. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την κοινωνία των πληροφοριών δημιουργήθηκε αποσπασματικά σε μια περίοδο 
πολλών ετών (κυρίως 2000-2005), με αποτέλεσμα μια δέσμη ενωσιακών οδηγιών η κάθε 
μια από τις οποίες καλύπτει έναν ή περισσότερους διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας των 
πληροφοριών (δηλαδή οδηγία για την προστασία των δεδομένων του 1995, η οδηγία για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές του 1999, η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο του 2000). Σχεδόν 
μια δεκαετία ύστερα από την έγκρισή τους, οι οδηγίες αυτές φαίνονται απαρχαιωμένες λόγω 
της αυξημένης πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος ανοικτής επικοινωνίας. Αν και τα 
νομικά ζητήματα ορισμένων από τις οδηγίες μπορούν να επιλυθούν με μικρή, βήμα προς 
βήμα, επικαιροποίηση, άλλες χρειάζονται μια πιο θεμελιώδη αναθεώρηση.

Στόχοι πολιτικής:
 Να εξαλειφθούν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις διαμεθοριακές συναλλαγές 

ανοικτής επικοινωνίας έως το 2015.
 Κάθε χρήστης κινητής τηλεφωνίας να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη συσκευή 

του ως ψηφιακό πορτοφόλι έως το 2015.

Δράσεις πολιτικής:
 Επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά την ενιαία αγορά ανοικτής 

επικοινωνίας: βαθμολόγιο εμποδίων και στοχευμένες ενέργειες για βασικούς 
φραγμούς.

 Ανάπτυξη κοινών πανενωσιακών προτύπων και κανόνων για τις κινητές 
πληρωμές ("κ-μετρητά").

5.2 Ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων υπηρεσιών
Τα εργαλεία ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα για αυξημένη συμμετοχή του κοινού, αυξημένη 
πρόσβαση στη δημόσια ενημέρωση και ενισχυμένη διαφάνεια. Η κινητικότητα στην ενιαία 
αγορά μπορεί να ενισχυθεί με απρόσκοπτα συνδεδεμένες υπηρεσίες η-διακυβέρνησης για 
την δημιουργία και διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς και για τις σπουδές, την εργασία, τη 
διαμονή και τη συνταξιοδότηση οπουδήποτε στην ΕΕ.

Στόχοι πολιτικής:
 Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε άμεση επικοινωνία και 

να είναι προσιτές από άτομα με αναπηρίες έως το 2015.
 50% μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δημόσιων υπηρεσιών έως το 

2015.

Δράσεις πολιτικής:
 Ανάπτυξη εθνικών σχεδίων για την ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:
- Στόχων και μέτρων ώστε οι δημόσιες διοικήσεις, οι υπηρεσίες υγείας και 

εκπαίδευσης να περάσουν σε άμεση επικοινωνία έως το 2015, καθώς και για 
την προώθηση της αφομοίωσης από πολίτες και επιχειρήσεις.
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6. Ανάπτυξη της Πέμπτης Ελευθερίας: ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και 
γνώσεων
Προκειμένου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, η Ευρώπη δεν μπορεί να ισχυριστεί 
ότι είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο: είναι 27 ξεχωριστές αγορές. Οι πάροχοι 
περιεχομένου αντιμετωπίζουν υπερβολικά περίπλοκα και βασιζόμενα στα κράτη συστήματα 
αδειοδότησης, κάτι που δυσκολεύει περισσότερο τις ψηφιακές επιχειρήσεις να διατυπώσουν 
δεσμευτικές προσφορές νομικού περιεχομένου. Τούτο, όχι μόνο περιορίζει την 
διαθεσιμότητα νομικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, αλλά επίσης καταπνίγει την ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Αυτά τα ζητήματα είναι τμήμα μιας 
δύσκολης και επείγουσας ανταλλαγής απόψεων, αλλά καταδεικνύουν σε κάθε περίπτωση 
ότι καθίσταται αναγκαία η εκ θεμελίων αναθεώρηση της τρέχουσας κατάστασης των 
διαδικτυακών πνευματικών δικαιωμάτων. Πρέπει να επιταχύνουμε την ανταλλαγή απόψεων 
ώστε να εξασφαλιστούν στιβαρές λύσεις που θα είναι ισορροπημένες και ελκυστικές τόσο 
για χρήστες όσο και για κατόχους δικαιωμάτων.

Στόχοι πολιτικής:
 Ένα απλό φιλικό προς τους καταναλωτές νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση σε 

ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη έως το 2015.

Δράσεις πολιτικής:
 Καθιέρωση ενός τίτλου πνευματικών δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 

ΣΛΕΕ έως το 2013.
 Ανάπτυξη κοινών πανενωσιακών προτύπων και κανόνων για τις μεθόδους 

πληρωμής άμεσης επικοινωνίας (δηλ. "κ-μετρητά") έως το 2012.

III. ΜΙΑ ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναγνωρίζεται ευρέως ότι υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στις επενδύσεις σε ΤΠΕ και 
στην οικονομική απόδοση, δεδομένου ότι αυτές αυξάνουν τις δυνατότητες καινοτομίας 
όλων των βιομηχανικών τομέων κατά οριζόντιο τρόπο, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και 
βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Οι δυνατότητες έρευνας και 
καινοτομίας είναι απαραίτητες προκειμένου να διαμορφωθούν, ελεγχθούν και αφομοιωθούν 
οι ΤΠΕ και να αξιοποιηθούν προς οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό όφελος.

7. Προώθηση έρευνας και καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης
Η ανοικτή καινοτομία απαιτεί παγκόσμια αλληλεπίδραση μέσω της ερευνητικής αλυσίδας 
αξίας και ευκολότερη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα εκτός Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η πολιτική έρευνας και καινοτομίας στις ΤΠΕ πρέπει να προωθεί τη συνένωση 
δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και την εστίασή της σε περιοχές όπου η Ευρώπη 
είναι ή μπορεί να γίνει παγκόσμια ηγετική δύναμη. Οι προσπάθειες έρευνας δεν πρέπει να 
υπονομεύονται από περιττή γραφειοκρατία στα προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης.

Στόχοι πολιτικής:
 Η Ευρώπη στην πρωτοπορία της ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών.
 Τεχνολογική ηγεσία σε εφαρμογές ΤΠΕ χαμηλού άνθρακα.
 Ριζικός περιορισμός της γραφειοκρατίας στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ.

Δράσεις πολιτικής:
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 Διπλασιασμός του προϋπολογισμού έρευνας ΤΠΕ της ΕΕ στις επόμενες 
δημοσιονομικές προοπτικές και τετραπλασιασμός του προϋπολογισμού για 
αφομοίωση ΤΠΕ.

 Ανάπτυξης της εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για το μελλοντικό 
Διαδίκτυο.

 Ανασχεδιασμός των διεργασιών του Προγράμματος Πλαισίου ώστε να 
εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και να δημιουργηθεί συμβούλιο χρηστών ώστε να 
εξασφαλίζεται η φιλικότητα προς το χρήστη.

8. Στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ
Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητά της να ανακάμψει από την 
τρέχουσα οικονομική κρίση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να 
διευκολύνει τη διαδεδομένη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις. Οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο της ευρωπαϊκής 
οικονομικής αναζωπύρωσης. Ωστόσο, στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθυστερούν αισθητά σε σχέση με τις 
μεγάλες.

Στόχοι πολιτικής:
 Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες ΤΠΕ 

πρέπει να είναι θετικό έως το 2015.
 Το 80% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να χρησιμοποιούν 

προηγμένα επιχειρηματικά εργαλεία έως το 2015.

Δράσεις πολιτικής:
 Να προωθηθεί η εμφάνιση και χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο 

για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα μοντέλα της υπολογιστικής 
νέφους και του λογισμικού ως υπηρεσίας.

9. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για οικονομία χαμηλού άνθρακα
Οι ΤΠΕ μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην προώθηση της 
υπεύθυνης κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά, τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας 
και την μεταποίηση. Ευφυείς μετρητές, αποτελεσματικός φωτισμός, υπολογιστική νέφους 
και κατανεμημένο λογισμικό μπορούν να μεταμορφώσουν τα μοτίβα χρήσης των 
ενεργειακών πηγών.

Στόχοι πολιτικής:
 Περιορισμός κατά 15% των εκπομπών CO2 λόγω ΤΠΕ σε βασικούς τομείς έως 

το 2020.
 Περιορισμός του αποτυπώματος του τομέα ΤΠΕ κατά 50% έως το 2015.
 Αποδοτικότερη ενεργειακά συμπεριφορά των καταναλωτών: το 50% των 

κατοικιών να εφοδιαστούν με ευφυείς μετρητές έως το 2015.

Οι δράσεις πολιτικής θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής έκθεσης πρωτοβουλίας.

IV. ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Προκειμένου η ψηφιακή ατζέντα 2015.eu να αποτελέσει αυτό το στρατηγικό πλαίσιο και να 
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δώσει τα σκοπούμενα αποτελέσματα, απαιτείται ο έντονος πολιτικός ενστερνισμός καθώς 
και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης.

10. Πολιτική ηγεσία

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και ενστερνισμός
Το πρόγραμμα 2015.eu θα είναι αποτελεσματικό μόνο εάν υπάρξει ενστερνισμός σε όλα τα 
πολιτικά επίπεδα και υλοποιηθεί ως κοινή ευθύνη σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Πολιτική προβολή
Η οργάνωση Συνόδων Κορυφής για την Ψηφιακή Ατζέντα αναμένεται να βοηθήσει στην 
επισκόπηση της προόδου, στην ενίσχυση της δέσμευσης των εμπλεκόμενων παραγόντων, 
στην αύξηση της προβολής του ρόλου των ΤΠΕ και στην ανανέωση της πολιτικής ώθσης.

11. Αποτελεσματική υλοποίηση

Ευφυείς στόχοι
Μια στρατηγική χωρίς ευφυείς (ειδικούς, μετρήσιμους, κατάλληλους, ρεαλιστικούς και 
χρονοεξαρτώμενους) στόχους δεν διαφέρει από μια δήλωση προθέσεων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ορίσουν εθνικούς ευφυείς στόχους που να αντιστοιχούν στις διαφορετικές 
καταστάσεις τους.

Πρόγραμμα Δράσης και νομοθετικό πρόγραμμα της ΕΕ
Οι στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν σε επίπεδο ΕΕ θα εκφραστούν μέσω ενός 
Προγράμματος Δράσης και, όπου είναι αναγκαίο, στοχευμένης νομοθεσίας. Πρέπει να 
κινητοποιηθούν όλοι οι κατάλληλοι μηχανισμοί υλοποίησης και όλα τα μέσα της ΕΕ.

Παρακολούθηση και συγκριτικές  δοκιμές
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δοκιμάζουν συγκριτικά, να αξιολογούν και να 
παρακολουθούν την πρόοδο κάθε χρόνο, με τη βοήθεια ενός βαθμολογίου 2015.eu.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ενάρετη σπειροειδής εξέλιξη 2015.eu 

( και οι υποβοηθητικοί παράγοντες)


