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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη 
ανάπτυξη
(2010/2304 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη 
ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA)1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη 
ανάπτυξη» (COM(2010)245),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, με τίτλο 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο 
«Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων»2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, με τίτλο 
«Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης: Κύρια επιτεύγματα της 
στρατηγικής i2010 μεταξύ 2005-2009» (COM(2009)0390),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2009, με τίτλο «Το 
Ίντερνετ των πραγμάτων — Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη» (COM(2009)0278),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, με τίτλο 
«Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο» (COM(2009)0036),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, με τίτλο «Η 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2006)0129),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2006, με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας i2010 - Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη 
προς όφελος όλων» (COM(2006)0173),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2004, με τίτλο «ηλ-
υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» 
(COM(2004)0356),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των 

                                               
1 ΕΕ L 251, 25.9.2010, σ. 35.
2 ΕΕ C 235, 30.9.2009, σ. 7.
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πραγμάτων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu2,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 26ης Μαρτίου 2009, για 
ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, «Να επωφεληθούμε πλήρως 
από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος 
που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την ευρεία ζώνη5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα»6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της 
πληροφορίας8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 1998,  «Παγκοσμιοποίηση και η 
κοινωνία των πληροφοριών: Η ανάγκη για ενισχυμένο διεθνή συντονισμό»9,

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως 
τροποποιήθηκε, και ιδιαίτερα τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο), 2002/20/ΕΚ 
(οδηγία για την αδειοδότηση), 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την πρόσβαση), 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία καθολικής υπηρεσίας), 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), και τον κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 (κανονισμός 
BEREC),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-
0000/2011),

                                               
1 P7 TA(2010)0207.
2 P7 TA(2010)0133.
3 ΕΕ C 157E, 6.5.2010, σ. 206
4 ΕΕ C 8E, 14.1.2010, σ. 60.
5 ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 87.
6 EE C 287E, 29.11.2007, σ. 364.
7 ΕΕ C 29Ε, 30.11.2006, σ. 133.
8 ΕΕ C 133E, 8.6.2006, σ. 140.
9 ΕΕ C 104, 14.4.1999, σ. 128.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρυζωνική πρόσβαση είναι δυνατή σε πολλές πλατφόρμες 
(χαλκός, καλώδιο, ίνα, σταθερή και κινητή σύνδεση, δορυφόρος, κ.λπ.), έχει προσελκύσει 
κάθε είδους χρήστες (όπως καταναλωτές, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, δημόσια 
και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, βιβλιοθηκών, 
νοσοκομείων και υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας), που χρησιμοποιούν την 
ευρυζωνικότητα για πληθώρα υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, 
φωνητικές και οπτικές επικοινωνίες, ψυχαγωγία, διαχείριση στόλου οχημάτων, κρατικές 
υπηρεσίες, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, και πολλές άλλες), ενώ επιτρέπει 
επίσης εφαρμογές επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (ευφυείς μετρητές και δίκτυα 
ηλεκτρικού ρεύματος, ασύρματες συσκευές καρδιακής παρακολούθησης, υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, συστήματα συναγερμού, τηλεμετρικά συστήματα οχημάτων, 
παρακολούθηση αποθήκης, και άλλες),

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η υιοθέτηση διαφόρων πλατφορμών, χρηστών 
και υπηρεσιών ως μέρους του ευρυζωνικού οικοσυστήματος θα συμβάλει στη διασφάλιση 
100% ευρυζωνικής πρόσβασης και θα αποφέρει την πληθώρα των αντίστοιχων 
πλεονεκτημάτων σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί, συνακόλουθα, η 
ολοκληρωτική υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της σύνδεσης υψηλής 
ταχύτητας είναι η ζήτηση στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη πρόσβαση 
σε υποδομή και ο ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών, σε αντίθεση με τον 
καθορισμό στόχων «εκ των άνω», θα εξασφαλίσει τη συνδεσιμότητα νέας γενιάς με 
αποτελεσματικότητα και σύμφωνα με τη ζήτηση· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να 
επιτευχθεί ευρυζωνικότητα για όλους στο σύνολο της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 
ανάπτυξη πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στις «λευκές» και τις «γκρίζες» περιοχές, ότι 
ωστόσο οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα πρέπει θα πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη για 
τις ιδιωτικές επενδύσεις ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό σε ήδη ανταγωνιστικούς 
τομείς, και ότι πρέπει να διατηρηθούν κατάλληλα κίνητρα προκειμένου οι επενδυτές στον 
τομέα της NGA να συνεχίσουν να επενδύουν στην ευρυζωνικότητα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, υπηρεσίες, 
εφαρμογές και περιεχόμενο ευρυζωνικότητας, και ότι η προώθηση των επενδύσεων 
αυτών θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην ΕΕ,

1. Ευρυζωνικότητα για όλους

1. επισημαίνει ότι η έννοια της ευρυζωνικότητας εξελίσσεται διαρκώς καθώς οι πλατφόρμες 
αυξάνονται ενώ η πελατειακή βάση και το φάσμα των χρηστών έχουν αυξηθεί εκθετικά· 
επισημαίνει ότι τώρα πια η ευρυζωνικότητα δεν αναφέρεται μόνο στην πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, ούτε περιορίζεται στην άμεση αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, δεδομένου ότι 
οι συνδέσεις και οι εφαρμογές μηχανής με μηχανή εξαπλώνονται με ταχύτητα·
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2. θεωρεί ότι στόχος πρέπει να είναι η εδραίωση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο 
επίπεδο όσον αφορά την υποδομή της ΤΠΕ έως το 2013, με την εξασφάλιση ευρυζωνικής 
κάλυψης κατά 100% και την παροχή υπηρεσίας τουλάχιστον 2Mbps στους χρήστες στις 
αγροτικές περιοχές και 24 Mbps στα μεγάλα αστικά κέντρα·

3. θεωρεί ότι η υιοθέτηση ευρυζωνικής πρόσβασης σε επίπεδο 100% θα είναι τελείως 
χαμένος κόπος αν οι προτεραιότητες δεν περιλαμβάνουν επίσης μια συνεκτική 
στρατηγική για την προστασία του κυβερνοχώρου και την τηλεματική ασφάλεια·

4. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
συμπληρωματικές τεχνολογίες για την επίτευξη ευρυζωνικής κάλυψης στις αγροτικές 
περιοχές χωρίς περιττή επιβάρυνση των καταναλωτών και της βιομηχανίας·

5. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών ραδιοσυχνοτήτων, που λόγω των 
χαρακτηριστικών διάδοσής τους προσφέρονται για κάλυψη ευρείας περιοχής, έχει 
αποφασιστική σημασία για τη διευκόλυνση της ασύρματης ευρυζωνικής κάλυψης στις 
αγροτικές περιοχές, που θα επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις δυνατές υπηρεσίες του 
Διαδικτύου·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων σταθερών και κινητών επικοινωνιών μέσω μέτρων που 
συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των έργων πολιτικού μηχανικού, και υπογραμμίζει 
παράλληλα ότι χρειάζονται καινοτόμες υπηρεσίες για την τόνωση της ζήτησης των 
δικτύων αυτών·

7. υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας της ΕΕ 2020, πρέπει να 
καθοριστούν στο ψηφιακό θεματολόγιο επιδόσεις αναφοράς για την ενδιάμεση περίοδο 
2015 έως 2018, σε επίπεδο ΕΕ αντί σε εθνικό επίπεδο·

8. επισημαίνει ότι προκειμένου να τεθεί σε πορεία επίτευξης ο στόχος των 100Mbps πρέπει 
περίπου το 15% των νοικοκυριών να διαθέτουν συνδρομητικές συνδέσεις με τουλάχιστον 
αυτήν την ταχύτητα·

9. συνιστά να διευκολυνθεί η έγκαιρη αξιοποίηση του «ψηφιακού μερίσματος» για τις νέες 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω μιας εναρμονισμένης και τεχνολογικά ουδέτερης 
προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, που θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας χωρίς 
προβλήματα διασυνοριακών παρεμβολών και χωρίς καμιά παρεμβολή στην αποδοχή του 
υπάρχοντος προτύπου Digital TV/HDTV·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν, σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερομένους, 
εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας και να καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια με 
συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας της ΕΕ 2020·

2. Ευρυζωνικότητα για οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα

11. θεωρεί ότι για την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ χρειάζονται νέα 
δίκτυα υψηλής ταχύτητας·
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12. πιστεύει ότι ο ανταγωνισμός τόσο στην υποδομή όσο και στις υπηρεσίες που 
προσφέρονται μέσω της υποδομής αυτής προσφέρει την ιδανική βάση για βιώσιμο 
ανταγωνισμό, επενδύσεις, καινοτομία και αποδοχή· 

13. τονίζει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας της ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην ΕΕ· 

θεωρεί ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και η χρήση οπτικών ινών στα 
δίκτυα πρόσβασης (FTTH) είναι στόχοι επιθυμητοί τόσο από τη σκοπιά των τελικών 
χρηστών όσο και για την οικονομική ανάπτυξη·

15. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες να εργαστούν για την εξεύρεση κοινής προσέγγισης έως το 
2013, προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

16. υπογραμμίζει, σε σχέση με την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών κινητών επικοινωνιών, 
τη σημασία της ανταγωνιστικής και έγκαιρης κατανομής φάσματος για ασύρματη 
ευρυζωνικότητα, μέσω του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα, και ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διαθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων των 800MHz έως το 2013, χωρίς 
συνέπειες για τις υπάρχουσες υπηρεσίες·

3. Παροχή κινήτρων για επενδύσεις και ανταγωνισμό

17. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα των κρατών μελών που 
αποσκοπούν στην επίτευξη ευρυζωνικότητας για όλους δεν θα προκαλούν στρεβλώσεις 
της αγοράς ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον κλάδο· 

18. επισημαίνει ότι το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την ευρυζωνικότητα και η χρήση 
των κοινοτικών κονδυλίων για συγκεκριμένους στόχους μπορεί να αποτελούν τα πλέον 
προοδευτικά συμπληρωματικά μέσα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της 
ευρυζωνικότητας·

19. αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βεβαιότητα ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να 
προωθηθούν οι επενδύσεις και να εξαλειφθούν τα εμπόδια για επενδύσεις σε δίκτυα 
υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας· ενστερνίζεται, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση NGA 
σε σχέση με την ενσύρματη πρόσβαση·

20. επισημαίνει ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι από την κατασκευή δαπανηρής υποδομής 
ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς είναι υψηλοί, και η περίοδος απόσβεσης μεγάλη· 
επισημαίνει ότι η ρύθμιση πρέπει να μην αποθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε τέτοια υποδομή και να διασφαλίζει επαρκή κίνητρα για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

21. ζητεί την καθιέρωση ευνοϊκού για επενδύσεις πλαισίου όσον αφορά την NGA και την 
ασύρματη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, το οποίο, μεταξύ άλλων, να εγγυάται την 
ασφάλεια δικαίου, να προωθεί τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική 
ουδετερότητα, και να αφήνει τις τεχνολογικές επιλογές στην αγορά·
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22. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αμεροληψία όσον αφορά την πρόσβαση στα 
δημόσια έργα και να διευκολύνουν την πρόσβαση στους αγωγούς, ώστε με τον τρόπο 
αυτόν να μειωθεί σημαντικά το όριο επενδύσεων·

23. επισημαίνει ότι, προκειμένου να αυξηθούν η διαθεσιμότητα και η υιοθέτηση της 
ευρυζωνικότητας, η πολιτική της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών και προσιτών δικτύων, εφαρμογών και περιεχομένου·

24. υπογραμμίζει ότι όπου οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε ευρυζωνικότητα, η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να προωθεί τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και την καινοτομία αίροντας τα εμπόδια στην ανάπτυξη·

25. υποστηρίζει το έργο που πραγματοποιεί η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, για τη 
βελτίωση της χρηματοδότησης δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, και τονίζει 
ότι τα σχετικά κονδύλια πρέπει να διατίθενται για έργα ανοικτής υποδομής που 
υποστηρίζουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών· 

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση 
νέων πηγών χρηματοδότησης, και υποστηρίζει τη δημιουργία ομολόγου έργων της ΕΕ σε 
συνεργασία με την ΕΤΕπ·

27. συνεχίζει να ενθαρρύνει κατάλληλες δημόσιες επενδύσεις, εταιρικές σχέσεις δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων, και καθεστώτα φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη δικτύων 
υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας· υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των 
κυβερνητικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα· 

28. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνάψουν Σύμφωνο ανάπτυξης της 
ευρυζωνικότητας στην ΕΕ, με τη χρήση αμοιβαίων κεφαλαίων, των διαρθρωτικών 
ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, περιφερειακών ταμείων, δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων, κατά περίπτωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις λευκές περιοχές και 
διασφαλίζοντας τον απαιτούμενο συντονισμό με δείκτες αποτελεσμάτων ενιαίους σε 
επίπεδο ΕΕ·

29. ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ, με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων φορέων, για την ανάπτυξη στρατηγικής σχετικά με τη μελλοντική 
υποδομή ΤΠΕ·

4. Τα οφέλη για τους καταναλωτές

30. επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να προσφέρει καθοδήγηση για την τιμολόγηση 
και την αποφυγή των διακρίσεων, που αποτελούν βασικές αρχές του ενωσιακού πλαισίου, 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να το πράξει κατά τρόπο ώστε να υποστηρίζονται η 
διαμόρφωση προσιτών τιμών, η δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές, και ο 
ανταγωνισμός στα δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας και τις υπηρεσίες 
παρέχονται με αυτά, και να προσφέρονται κίνητρα για αποτελεσματικές επενδύσεις και 
για την ταχεία υιοθέτηση των δικτύων αυτών·

31. ζητεί από την Επιτροπή να χαρτογραφήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιοχές 
που υποεξυπηρετούνται ή δεν εξυπηρετούνται καθόλου·
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32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την προσφορά και τις επιλογές ευρυζωνικότητας για τους χρήστες στην ΕΕ, 
καθώς επίσης σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και της σύστασης NGA· 

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στην υιοθέτηση της 
ευρυζωνικότητας, ιδιαίτερα σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, και να δεσμεύσουν 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προσφέρουν εκπαίδευση και δημόσια πρόσβαση 
στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, και οικονομική ενίσχυση για την αγορά ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και εξοπλισμού, και να μεριμνήσουν για την ανάπτυξη τεχνολογίας και 
περιεχομένου με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών·

34. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει, προκειμένου να επιτευχθούν εφικτές 
αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες και να καταστεί δυνατή η εποπτεία των στόχων 
ευρυζωνικότητας, περισσότερο ποσοτικά προσανατολισμένα χαρακτηριστικά 
ευρυζωνικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων καταφόρτωσης και 
αναφόρτωσης, του χρόνου αναμονής, και των ταχυτήτων που επιτυγχάνουν οι χρήστες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη 
μεθοδολογίας για τη μέτρηση των σχετικών πτυχών της πρακτικής χρήσης·

5. Πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφορικής: Προώθηση της ζήτησης

35. ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης ικανοτήτων στον τομέα της τηλεματικής, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 
μέσω της διά βίου μάθησης·

36. ζητεί από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα που δίνει η Επιτροπή με το 
σχέδιο δράσης της για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες: ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις, υιοθέτηση ανοικτής στρατηγικής για τα δεδομένα, προώθηση ηλεκτρονικού 
δελτίου ταυτότητας·

37. υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως η e-health και η πανευρωπαϊκή υποδομή πληροφοριών 
για την υγεία που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζητούν την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της υγείας τους· επισημαίνει ότι οι
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες από παντού, οποτεδήποτε, ακόμα και από 
κινητές συσκευές·

38. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ ένα αυστηρό πλαίσιο ιδιωτικότητας και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων·

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


