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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης είναι 
απαραίτητος για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να υποστηριχθεί 
η οικονομική ανάπτυξη, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των περιφερειών και των ομάδων της κοινωνίας στο 
ψηφιακό περιβάλλον,

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που θεωρείται απαραίτητη για να εξασφαλισθούν 
παρεμφερείς συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη·

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και οι δαπάνες προγραμματισμού που προκύπτουν 
από την εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης της
ευρυζωνικότητας είναι σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης καθώς και 
τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί η ροή πιστώσεων·

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων οδηγεί συχνά στην 
πράξη σε νομική αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει τις προγραμματισμένες 
επενδύσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν 
οι προδιαγραφές να απλουστευθούν και να καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν τις 
επενδύσεις·

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της "παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει στο 
μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή, ενόψει της αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να παράσχει σε αγροτικές 
περιοχές δίκτυα NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα έλλειψης 
δικτύων NGA δεν θα λυθεί μακροπρόθεσμα με τη χρήση των συχνοτήτων του "ψηφιακού 
μερίσματος"· θεωρεί, ως εκ τούτου, λογικό να διευκολυνθεί η ενίσχυση για αγωγούς 
καλωδίωσης δικτύων NGA και στις εν λόγω περιοχές.


