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Επιτροπή Αναφορών

28.2.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2443/2013, του Philippe Martinot, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την έλλειψη γραμμής σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής σύνδεσης στο 
Saint-Laurent-du-Maroni (Γαλλική Γουιάνα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παρουσιάζει την κατάσταση στην περιοχή του Saint-Laurent-du-Maron στη 
Γαλλική Γουιάνα, η οποία αποκαλείται «route des chutes voltaires» (πρώην «route de Paul 
Isnard»). Ο αναφέρων, μέσω της σημαντικής τεκμηρίωσης που επισύναψε στην αρχική 
αναφορά, αποδεικνύει διεξοδικά ότι μια επιτροπή κατοίκων της παραπάνω περιοχής (που 
περιλαμβάνει κατ' εκτίμηση 160 οικογένειες σε έκταση περίπου 12 χιλιομέτρων), ζητά, από 
το 2001, από τις τοπικές αρχές να παρέμβουν προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
ενδεδειγμένη γραμμή σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνική σύνδεση. Μολονότι δόθηκαν 
απαντήσεις, συγκεκριμένα το 2004 από τη Νομαρχία και το 2009 από την Περιφέρεια, η 
κατάσταση ακόμη χρήζει αντιμετώπισης, 12 χρόνια μετά, και, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλείται να διερευνήσει εάν, ειδικά με βάση το «κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» του 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
el.htm), μπορούν να προβλεφθούν πιο αποφασιστικές ενέργειες ώστε να επιλυθεί οριστικά το 
ζήτημα που επισκιάζει σημαντικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων που θίγονται από αυτό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Το 2010 το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη θέσπισε στόχους σχετικούς με την 
ευρυζωνικότητα για το 2020: πρόσβαση σε ταχύτητες 30 Mbps για όλους τους πολίτες και τις 
εταιρίες, και τουλάχιστον 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών να έχουν συνδρομή σε 
συνδέσεις του διαδικτύου με ταχύτητες άνω των 100 Mbps έως το 2020.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες περιοχές στην ΕΕ - κυρίως 
αραιοκατοικημένες περιοχές - δεν επωφελούνται ακόμη από σταθερές ευρυζωνικές 
συνδέσεις. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στην πόλη St Laurent du Maroni το 49% των 
νοικοκυριών έχει συνδέσεις με τουλάχιστον 2Mbps, το 51% των νοικοκυριών εξακολουθεί να 
μην καλύπτεται ακόμη 1... Σε παρόμοιες περιοχές όπου καταγράφονται ανεπάρκειες εκ 
μέρους της αγοράς, η παρέμβαση των δημόσιων αρχών μπορεί να βοηθήσει και να τονώσει 
την ιδιωτική επένδυση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ρυθμιστικών μέτρων: για 
παράδειγμα, η οδηγία σχετικά με τη μείωση του κόστους2 θα διευκολύνει και θα προωθήσει 
την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας (δηλαδή διαδίκτυο υψηλής ευρυζωνικής 
ταχύτητας).. Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων, 
είναι «η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη»3  και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία4.

Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΤΠΑ-ΕΚΤ 2014-2020 για 
τη Γαλλική Γουϊνέα εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014. Περισσότερο από 33 εκατομμύρια 
ευρώ από το ΕΤΠΑ θα διατεθούν για τις ΤΠΕ. Μεταξύ των εν λόγω επενδύσεων, 15 
εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη επενδύσεων σε ευρυζωνικό 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας και 6 εκατομμύρια ευρώ στο δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 
προσπάθειες όσον αφορά την εδαφική ανάπτυξη ακριβώς υπέρ του Saint Laurent du Maroni. 
Ένας συνολικός προϋπολογισμός που ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί για μια 
δέσμη συγκεκριμένων δράσεων για την πόλη - εκ των οποίων 15 εκατομμύρια ευρώ θα 
χρησιμοποιηθούν για έργα ΤΠΕ - μέσω των αποκαλούμενων ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων (ΟΕΕ).

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων της Γαλλικής Γουϊάνας 
(SDTAN – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique), η πόλης του Saint 
Laurent du Maroni αποτελεί μέρος πιλοτικού προγράμματος για την εγκατάσταση οπτικών 
ινών σε όλη την πόλη χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρικά δίκτυα της EDF. Τέλος, η πόλη 
περιλαμβάνεται στον «πρώην τομέα 1» που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τοπικού βρόχου 
προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 93% των επιλέξιμων γραμμών για ταχύτητες 8Mbps.

Όσον αφορά τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δρομολόγησε τον Ιούλιο 2014 την πρωτοβουλία «Συνδεδεμένες Κοινότητες» για την 
κατασκευή «αγωγού σχεδίων» και θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή κοινότητα για 
διαχειριστές έργων προκειμένου να συζητήσουν περαιτέρω και να ανταλλάξουν εμπειρίες, 

                                               
1  SDTAN, Γουϊνέα, Μάιος 2012,σ. 50.
2  Οδηγία 2014/61/ΕΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με 
μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.



CM\1052995EL.doc 3/3 PE551.828v01-00

EL

παροχής συμβουλών και βέλτιστες πρακτικές. Η διαδικτυακή κοινότητα θα φιλοξενηθεί στον 
ιστότοπο Ευρυζωνική Ευρώπη από τις αρχές του 2015. Ο ιστότοπος Ευρυζωνική Ευρώπη θα 
παρέχει επίσης πληροφορίες για την πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη 
υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη και θα δείχνει την ευρυζωνική 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ανά χώρα. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τον εν λόγω 
ιστότοπο στην διεύθυνση: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Συμπέρασμα

Άμεση ρυθμιστική παρέμβαση και/ή δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
συνδέσεων στην περιοχή που επισημαίνει ο αναφέρων είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα 
των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Ωστόσο, αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όλοι οι ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον με ταχύτητες 30 Mbps σε ψηφιακά δίκτυα 
έως το 2020, οπότε η Επιτροπή ενθαρρύνει τις εν λόγω αρχές να διασφαλίσουν παρόμοιες 
επενδύσεις στο εγγύς μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο αναφέρων καλείται να επισκεφθεί τον 
ιστότοπο της Επιτροπής «Ευρυζωνική Ευρώπη».


