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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας σε επίπεδο 
ΕΕ έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον 
αφορά την υποστήριξη οικονομικής ανάπτυξης ευφυούς, βιώσιμης, ανοικτής σε όλους 
και με εδαφική συνοχή, τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση, την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, τη διευκόλυνση της επιστημονικής 
έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να επωφεληθούν 
όλες οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι δήμοι, και οι κοινωνικοί τομείς από το ψηφιακό 
περιβάλλον και να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες 
για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό,

B. επισημαίνοντας ότι στους στόχους της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνεται η δυνατότητα 
όλων των περιφερειών και κοινωνικών ομάδων να επωφεληθούν από το ψηφιακό 
περιβάλλον,

1. υπογραμμίζει ότι η πλήρης και εξειδικευμένη ευρυζωνική κάλυψη σε προσιτές τιμές θα 
πρέπει να καταστεί καθολική υπηρεσία, δεδομένου ότι έχει ζωτική σημασία για την 
ισότητα των συνθηκών διαβίωσης και των ευκαιριών σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς 
τονώνει την οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει με τον 
τρόπο αυτό στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών και των 
αγροτικών περιοχών, και μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών στην 
Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι τη συνοχή στις περιφέρειες της ΕΕ·

2. τονίζει τη σημασία της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη ως στοιχείου εδαφικής συνοχής, 
και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκέντρωση και την ομαδοποίηση των 
δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιφέρειες, μέσω διασύνδεσης και σύμπραξης στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ανάπτυξης·

3. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
συμπληρωματικές τεχνολογίες όπως τα δορυφορικά δίκτυα ευρυζωνικότητας ή τα 
δίκτυα υποστήριξης Wi-Fi, για την επίτευξη οικονομικά βιώσιμης ευρυζωνικής 
κάλυψης στις πιο απομονωμένες αγροτικές περιοχές χωρίς περιττή επιβάρυνση των 
καταναλωτών και της βιομηχανίας·

4. οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν θεμελιώδη σημασία για την εδαφική συνοχή, διότι 
επιτρέπουν στις πλέον απόμακρες περιφέρειες της ΕΕ να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο· πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα για την υπέρβαση των 
δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες στον τομέα της τεχνολογίας και των 
υπηρεσιών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την τιμολόγηση, ώστε οι 
περιφέρειες προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο·

5. επισημαίνει ότι πέρα από τα μέτρα στήριξης για την παροχή ευρυζωνικών δικτύων και 
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άλλων τεχνολογιών δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
επενδύσεις θα κατευθύνονται επίσης στην ανάπτυξη εφαρμογών και προγραμμάτων για 
τη χρήση υποδομής πληροφορικής, που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών, θα 
στηρίξουν την τηλεματική παροχή υπηρεσιών στο κοινό, και θα ενισχύσουν την 
ποιότητα της δημόσιας διοίκησης·

6. επισημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ευρυζωνικότητας, υπό την 
έννοια της ειδικής χρηματοδότησης από την ΕΕ για τον σκοπό αυτό, αποτελούν 
κατάλληλη επιλογή όταν η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δεν κρίνεται οικονομικά 
σκόπιμη, δεδομένου ότι το κόστος για τη διοίκηση και τον σχεδιασμό της εφαρμογής 
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές, σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κοινωνίας της 
πληροφορίας, να μεριμνήσουν για τη μεγαλύτερη δυνατή απλούστευση των όρων για 
τη χορήγηση της ενίσχυσης, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια για τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών ΤΠΕ και με τον τρόπο αυτό να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας με την παροχή επαρκών κινήτρων σε 
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, 
και να διασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι δήμοι θα μπορέσουν να 
αντλήσουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική στήριξη το συντομότερο δυνατόν, για την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των αντίστοιχων περιοχών·

7. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει περισσότερα μέτρα παροχής κινήτρων για επενδύσεις 
μέσα από το ρυθμιστικό πλαίσιο και να τονώσει την αξιοποίηση συνεργιών από έργα 
υποδομής·

8. επισημαίνει ότι η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων περιέχει στοιχεία 
ακαμψίας και οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική αβεβαιότητα, εμποδίζοντας τις 
προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο 
βαθμό θα μπορούσαν να απλουστευθούν οι κανόνες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο ευνοϊκότερο για επενδύσεις και καινοτομία και να εξαλειφθούν τα εμπόδια 
στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες διαφορετικά 
θα ήταν οικονομικά ασύμφορη· θεωρεί ότι οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με την 
ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων θα πρέπει, επιπλέον, να εξυπηρετούν στην 
αποσαφήνιση της κατάστασης όσον αφορά τη σύσταση δημόσιων επιχειρήσεων 
εκμετάλλευσης ευρυζωνικών δικτύων και τη συνεργασία μεταξύ φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και τα πρότυπα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· καλεί 
την Επιτροπή και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (ΒEREC) να διευκολύνουν, σε διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές, τις 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και να αξιοποιήσουν άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων του ΕΤΠΑ, της ΕΤΕ και της 
ΕΤΑΑ·

9. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα 
κονδύλια του ΕΤΠΑ για την βελτίωση της ευρυζωνικής κάλυψης, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιοχές·
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10. υποστηρίζει την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν αμέσως τη σύσταση για τα δίκτυα NGA, προκειμένου να ενισχυθούν η 
ασφάλεια δικαίου, οι επενδύσεις και ο ανταγωνισμός· θεωρεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα προσφέρονται ανά πάσα στιγμή σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς επαρκή κίνητρα για να μπουν στον ανταγωνισμό και να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις·

11. υπενθυμίζει ότι τα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά ορισμένων περιφερειών, 
και ειδικότερα το δυσμενές τοπογραφικό ανάγλυφο, καθιστούν αδύνατη την ενσύρματη 
επίγεια πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και ότι οι επίγειες ασύρματες υπηρεσίες νέας γενιάς 
αποτελούν εναλλακτική λύση για την επίτευξη του στόχου της ευρυζωνικής κάλυψης 
τέτοιων περιφερειών·

12. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα και να απλουστεύσει τη χρήση των διαρθρωτικών μέσων για τον σκοπό αυτό·

13. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της "παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει στο 
μέλλον να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες που θα προκύψουν 
λόγω των διαρκώς αυξανόμενων ταχυτήτων των καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
όπως για παράδειγμα των τηλεματικών υπηρεσιών διακυβέρνησης, υγειονομικής 
μέριμνας και εκπαίδευσης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, δεδομένης της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να παράσχει σε αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές 
περιοχές δίκτυα NGA, να περιλάβει στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων νέα οργανωτικά μοντέλα, τα οποία να επιτρέπουν ιδιαίτερα τη 
συμμετοχή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα με δίκτυα πολιτών 
και δίκτυα δημόσιων φορέων ή δίκτυα που αποκτήθηκαν με δημόσια χρηματοδότη, για 
την παροχή και τη χρηματοδότηση δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, 
προκειμένου να αποκτήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσβαση σε ευρυζωνικότητα και να 
διασφαλιστεί ίση μεταχείριση των αστικών και των αγροτικών περιοχών και επέκταση 
της κάλυψης στις αραιοκατοικημένες περιοχές, όπως επίσης ισότητα προδιαγραφών ως 
προς την ποιότητα, την πρόσβαση και την τιμολόγηση·

14. επισημαίνει τον στόχο να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τις 
επενδύσεις και τον ανταγωνισμό, προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις σε νέα 
δίκτυα υψηλής ταχύτητας καθώς και σε βιώσιμες από τεχνική και οικονομική άποψη 
δυνατότητες πρόσβασης και συνεργασίας χωρίς διακρίσεις·

15. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη κάλυψη βασικής υπηρεσίας, το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA στις αγροτικές περιοχές δεν θα λυθεί μακροπρόθεσμα με τη 
χρήση των συχνοτήτων του "ψηφιακού μερίσματος" με βάση την τεχνολογία LTE, 
δεδομένου ιδιαίτερα ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στην υγεία από τις ραδιοεπικοινωνίες· θεωρεί, ως εκ τούτου, σκόπιμο να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμη ενωσιακή, εθνική 
και περιφερειακή ενίσχυση για αγωγούς καλωδίωσης δικτύων NGA και στις εν λόγω 
περιοχές, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη ευρυζωνικότητας βασισμένης σε οπτικές 
ίνες, όπου τούτο αποτελεί την οικονομικότερη και βιωσιμότερη λύση μακροπρόθεσμα·
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16. θεωρεί ότι οι δημόσιοι οικονομικοί πόροι που προορίζονται για την ευρυζωνικότητα 
μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μοχλό για την άνοδο του επιπέδου της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών, εφόσον επιδιωχθεί η ανάπτυξη 
σύγχρονης υποδομής νέας γενιάς με μεγάλη χωρητικότητα μετάδοσης σε περιοχές με 
σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικής σύνδεσης· οι περιοχές αυτές, ιδιαίτερα όσες 
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εκβιομηχάνισης και μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, 
θα μπορούσαν ταχύτατα να επωφεληθούν από το καινοτόμο και δημιουργικό δυναμικό 
των νέων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

17. θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν επενδυτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τη δημιουργία ανοιχτών δικτύων που 
θα επιτρέπουν την ουσιαστική ανάπτυξη του ανταγωνισμού, προς όφελος της 
τεχνολογικής καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών·

18. ζητεί να λαμβάνεται υπόψη στα διάφορα χρησιμοποιούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών, ιδιαίτερα εκείνων με ιδιάζοντα οικονομικά, 
γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, λόγω απόκεντρης γεωγραφικής θέσης, 
εγγενών δυσχερειών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των αγορών ή έλλειψης 
οικονομιών κλίμακας·

19. υπογραμμίζει ότι η δράση στον συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο 
σε τοπικό επίπεδο, και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει και να 
βελτιώσει τους μηχανισμούς που παρέχουν τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να 
λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό τη μείωση του κόστους των επενδύσεων·
θεωρεί ότι, για να καταστούν τα σχέδια ευρυζωνικής κάλυψης πλήρως λειτουργικά, 
πρέπει στον καθορισμό των προγραμμάτων όχι μόνο να συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αλλά και να συμμετέχουν οι περιφέρειες και οι τοπικές 
αρχές·

20. θεωρεί ότι η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, θα 
διευκολύνει τη βελτίωση των επικοινωνιών, ιδίως για τα πρόσωπα μειωμένης 
κινητικότητας ή όσους ζουν σε συνθήκες απομόνωσης, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, πράγμα που θα συμβάλει στη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να 
διευκολυνθεί η είσοδος νέων παραγόντων στην αγορά, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την προστασία 
της σημαντικής υποδομής στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και ζητεί μέτρα 
για τη βελτίωση της τηλεματικής ασφάλειας.
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