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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: 

η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο 

««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή 

κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο 

«5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την 

προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες 

(COM(2016)0589), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του 

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(COM(2016)0591), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο 

«Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το 

έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς 

μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα1, 

– έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 

2013, με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 

του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» 

(COM(2013)0685), 

                                                 
1 ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο 

«Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» 

(COM(2016)0176), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς 

μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά1, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, για την 

έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (COM(2016)0043),  

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 

(EUCO 26/16), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο 

«Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους 

μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων», COM(2013)654), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και 

ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 

φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια 

του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της 

οδηγίας 2004/40/ΕΚ2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 

της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0000/2017), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό καινοτομίας, 

προκαλώντας αποδιοργανωτικές αλλαγές σε διάφορους κλάδους και δημιουργώντας 

νέες δυνατότητες χρήσης, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, ροές εσόδων και 

επιχειρηματικά μοντέλα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των κλάδων και την 

ικανοποίηση των καταναλωτών·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική των κινητών δικτύων 5G θα διαφοροποιηθεί 

σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, προκειμένου να ικανοποιεί τις 

προσδοκώμενες απαιτήσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο επιδόσεων για τα 

δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), ιδίως όσον αφορά τους χρόνους αναμονής 

και την αξιοπιστία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής 

οικονομίας θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποδομή 5G, η εμβέλεια της οποίας θα 

υπερβαίνει κατά πολύ τα υφιστάμενα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης, με στόχο την 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009. 
2 ΕΕ L 179 της 29.6.2013 σ. 1. 
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παροχή ταχύτερων υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ποιότητας που θα είναι διαθέσιμες 

παντού και ανά πάσα στιγμή· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G θα πραγματοποιηθεί μέσω 

εμπορικών επενδύσεων και θα είναι επιδεκτική σε ένα κανονιστικό περιβάλλον φιλικό 

προς τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξορθολογισμός των διοικητικών όρων, 

για παράδειγμα για την υλοποίηση μικρών κυψελών με στόχο την αυστηρή και έγκαιρη 

εναρμόνιση του φάσματος και για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας 

(ΠΥΧ), όπως προτείνεται σήμερα στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, είναι καίριας σημασίας·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του 5G και της κοινωνίας των gigabit 

προϋποθέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και επαρκείς επενδύσεις με στόχο την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων εντός του 

απαιτούμενου χρονικού πλαισίου·  

I. Το όραμα του 5G - απαίτηση για μετάβαση σε μια άλλη γενιά 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εκπονηθεί σχέδιο 

δράσης για το 5G με στόχο να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην 

υλοποίηση τυποποιημένων δικτύων 5G μεταξύ 2020-2025· 

2. επιδοκιμάζει τους στόχους της κοινωνίας των gigabit για επίτευξη ταχυτήτων δικτύου 

της τάξης των 100 Mbps για όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές και, 

μακροπρόθεσμα, μεταξύ 1 Gbps και 100 Gbps για τους βασικούς 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως οι ψηφιακά προσανατολισμένες 

επιχειρήσεις, οι μείζονες συγκοινωνιακοί κόμβοι, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και 

τα σχολεία·  

3. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα 5G θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε μια πολύ 

ευρεία περιοχή συχνοτήτων: κάτω από 1G Hz έως και 100 GHz, με μέγιστη δυνατότητα 

τις συχνότητες έως και 300 GHz· επισημαίνει ότι οι συχνότητες 3-6 GHz και πάνω από 

10 GHz πρέπει να παρέχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και πολύ 

μεγάλες χωρητικότητες στις πυκνοκατοικημένες περιοχές· 

4. υπογραμμίζει ότι για να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις του 5G, απαιτείται μια 

συνεκτική στρατηγική για το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων εθνικών οδικών χαρτών, η 

οποία θα καλύπτει τις επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων, τις επικοινωνίες μηχανής προς 

μηχανή (Μ2Μ) και τις επικοινωνίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) σε διάφορα 

επίπεδα: ταχύτητα σύνδεσης, κινητικότητα, χρόνοι αναμονής, κύκλος λειτουργίας, 

αξιοπιστία, κλ.π.· 

5. επισημαίνει ότι η κατασκευή ασύρματων δικτύων 5G απαιτεί ευέλικτη και 

αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων ασυνεχών τμημάτων του φάσματος, 

συμπεριλαμβανομένης της ζώνης των 700Mhz, για πολύ διαφορετικά σενάρια 

υλοποίησης δικτύων, με σαφή έμφαση στην εναρμόνιση των διαθέσιμων ζωνών 

φάσματος σε περιφερειακή βάση·  

6.  σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι στους διαφόρους κλάδους πρέπει να επωφελούνται 

από ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πρέπει να απολαμβάνουν την ευελιξία να 
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σχεδιάζουν τα δικά τους δίκτυα, επιλέγοντας το επενδυτικό μοντέλο και την πιο 

κατάλληλη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών οπτικών ινών μέχρι 

την κατοικία (FTTH), WiFi, G.fast, 2G, της καλωδιακής και δορυφορικής τεχνολογίας, 

και κάθε άλλης τεχνολογίας ταχείας ανάπτυξης, πράγμα που θα συμβάλει στη σύνδεση 

όλων των Ευρωπαίων με δίκτυα ΠΥΧ· 

II. Ενεργοποίηση των οφελών της κοινωνίας των gigabit  

7. πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της κινητής 

ευρυζωνικότητας και ότι θα αποτελέσει βασικό υποκινητή του μελλοντικού ψηφιακού 

κόσμου – ως η επόμενη γενιά της ευρύτατα διαδεδομένης ευρυζωνικής υποδομής 

υπερυψηλής ταχύτητας η οποία θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των διαδικασιών 

σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (δημόσιος τομέας, υγεία, ενέργεια, εταιρείες 

κοινής ωφέλειας, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, εικονική 

πραγματικότητα, διαδικτυακό παιχνίδι, κ.ο.κ.) και θα παρέχει ευέλικτες, ελαστικές και 

εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα βελτιώνουν τη ζωή κάθε πολίτη· 

8. επισημαίνει ότι η τεχνολογία 5G πρέπει να έχει οργανικό ρόλο στην αντιμετώπιση του 

ψηφιακού χάσματος και στη βελτίωση της χρήσης του διαδικτύου, ιδίως στην ύπαιθρο 

και στις απομακρυσμένες περιοχές· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία WiFi4EU η οποία έχει ως στόχο 

την προώθηση της ελεύθερης διαδικτυακής πρόσβασης στις τοπικές κοινότητες μέσω 

προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ· επισημαίνει ότι οι ταχύτητες 

πρόσβασης βελτιώνονται, και ότι όσο αυξάνεται η χρήση μέσω πολλαπλών ασύρματων 

συσκευών, το ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) θα πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει 

στη ζήτηση για πλήρη συνδεσιμότητα·  

10. τονίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη 

μετάβαση της υποδομής δικτύων ΤΠΕ σε μια σφαιρική ευφυή συνδεσιμότητα: ευφυή 

αυτοκίνητα, ευφυή ενεργειακά δίκτυα, ευφυείς πόλεις, ευφυή εργοστάσια κ.λπ.· 

πιστεύει ότι η υπερταχεία ευρυζωνικότητα και τα ευφυή, αποτελεσματικά 

χαρακτηριστικά δικτύου που είναι ικανά να επιτύχουν σχεδόν στιγμιαία συνδεσιμότητα 

μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών και συνδεδεμένων μηχανών, θα 

επαναπροσδιορίσουν τη συνδεσιμότητα του τελικού χρήστη – κάτι το οποίο θα 

επιτευχθεί μέσω υποδειγμάτων δικτύων ραδιοπρόσβασης όπως τα δίκτυα βρόχου, οι 

τεχνολογίες δυναμικού τεμαχισμού δικτύου και λογισμικοποίησης· 

11. πιστεύει ότι το 5G θα παράσχει δυνατότητες για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και για 

σύνδεση νέων κλάδων και ότι θα βελτιώσει εν τέλει την εμπειρία πελάτη για όλο και 

πιο εξελιγμένους και απαιτητικούς ψηφιακούς χρήστες· 

12. θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να επιτευχθεί 

μέσω σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση με δύο βασικούς στόχους: την 

κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης το οποίο θα μπορεί να διατηρεί 

και να δημιουργεί τεχνολογικές θέσεις εργασίας και την εξάλειψη του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού, που συμβάλλει στο ψηφιακό χάσμα και τον αποκλεισμό· 

III. Προσέγγιση πολιτικής 
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13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενισχύσει το 

επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΣΕ, ΔΣΕ) 

ειδικού σκοπού για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών στόχων για τη συνδεσιμότητα 

σε gigabit με ορίζοντα το 2025· 

14. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να αναπτύξει τη χρηματοδότηση 

για το σχέδιο δράσης για το 5G στο κατάλληλο επίπεδο με ορίζοντα το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027·  

15. πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη μετάβαση στην κοινωνία των gigabit είναι η 

προσέγγιση που θα περιλαμβάνει την τεχνολογία και θα υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα 

επενδυτικών μοντέλων όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή οι 

συνεπενδύσεις· επισημαίνει ότι οι συνεπενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής 

χωρητικότητας μπορούν να συμβάλουν στη συγκέντρωση πόρων, στην επίτευξη 

ευέλικτων πλαισίων και στο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης· 

16. τονίζει ότι οι εμπορικές επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από περιβάλλον 

πολιτικής και ρυθμίσεων προσαρμοσμένο στην προβλεψιμότητα και την ασφάλεια ως 

προς την απόδοση των επενδύσεων, και ότι δεν πρέπει να καθυστερούν λόγω 

υπερβολικά φιλόδοξων δημόσιων προγραμμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν 

προσκόμματα στην εφαρμογή του 5G·  

17. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης για το 5G μέσω 

συνεκτικών και επίκαιρων δράσεων σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων οι οποίες θα 

ενθαρρύνουν και θα παρέχουν κίνητρα για διακλαδική καινοτομία και θα προωθούν ένα 

οικονομικό συνεργατικό πλαίσιο για όλο τον κλάδο· 

18. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διατομεακής, 

διαγλωσσικής διαλειτουργικότητας 5G και στην υποστήριξη αξιόπιστων, ασφαλών 

υπηρεσιών που προστατεύουν το απόρρητο, και να λάβει υπόψη τις επιμέρους 

οικονομικές και γεωγραφικές εθνικές συνθήκες ως αναπόσπαστο μέρος μιας κοινής 

στρατηγικής· 

19. επισημαίνει ότι κάθε τομέας πρέπει να επεξεργαστεί τον δικό του οδικό χάρτη για την 

τυποποίηση, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, και επιδεικνύοντας ισχυρή επιθυμία για τη 

θέσπιση κοινών προτύπων που έχουν τη δυνατότητα να αναχθούν σε παγκόσμια 

πρότυπα· 

20. υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και δοκιμασιών που θα 

συνοδεύονται από διακλαδικές δοκιμές πιλοτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας ως 

απάντηση στο αίτημα για υπηρεσίες στην κοινωνία των gigabit· 

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για εναρμόνιση της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς 

Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP) που έχουν 

αναγνωριστεί επισήμως από την ΠΟΥ· 

22. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει λιγότερους και 

απλούστερους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον, να 

ευνοούν τις επενδύσεις και την καινοτομία, και να βασίζονται στην αξιολόγηση του 
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ανταγωνισμού στην αγορά· τονίζει ότι ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υποδομές 

παρέχει δυνατότητες για περιορισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων και αφήνει 

περιθώρια για μια θεμιτή μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων· 

23. υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα πρέπει να αναθεωρηθούν με 

προσοχή, να εστιάσουν σε όλους τους τομείς του 5G, να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 

πολλαπλών τεχνολογιών, να στηρίξουν την κανονιστική ευελιξία και να 

μεγιστοποιήσουν την εμβέλεια της καινοτομίας και της κάλυψης·  

24. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα 

προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά, και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις για περαιτέρω δράση· 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη 

συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό 

επίπεδο συμμετοχής των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών·  

26. υπενθυμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφεληθούν τα μέγιστα 

από την πρόσβαση σε λύσεις 5G· καλεί την Επιτροπή να εκθέσει αναλυτικά τα σχέδια 

δράσης της για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη συμμετοχική 

ευρυζωνική πλατφόρμα για το 5G· 

27. στηρίζει το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής το οποίο προβλέπει εναρμόνιση του 

φάσματος και μακροχρόνιες διάρκειες άδειας χρήσης τουλάχιστον 25 ετών, κάτι που 

αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των επενδύσεων· 

επισημαίνει ότι οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα σε 

όλα τα κράτη μέλη εν όψει της θέσπισης δεσμευτικών κατευθύνσεων σε σχέση με 

ορισμένους όρους της διαδικασίας ανάθεσης· 

28. καλεί την ΕΕ να συντονίσει τις προσπάθειες στους κόλπους της Διεθνούς Ένωσης 

Τηλεπικοινωνιών (ITU) με στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής· 

υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες εναρμόνισης του ευρωπαϊκού φάσματος για το 5G μετά το 

2020 πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν από την παγκόσμια διάσκεψη 

ραδιοεπικοινωνιών του 2019 (ΠΔΡ/WRC-19)· 

29. συνιστά να καθιερώσει η Επιτροπή την υποβολή ετήσιας αξιολόγησης προόδου και την 

κατάρτιση συστάσεων για το σχέδιο δράσης για το 5G, καθώς και την ενημέρωση του 

Κοινοβουλίου όσον αφορά τα αποτελέσματα· 

° 

° ° 

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στα κράτη μέλη. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ιδέα της ανάπτυξης μιας κοινωνίας των gigabit βασίζεται στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η 

υλοποίηση λύσεων τεχνολογίας 5G. Το 5G σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον ψηφιακό κόσμο 

δημιουργώντας νέα δίκτυα ποιότητας: τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Με την 

παροχή νέων ευκαιριών συνδεσιμότητας, η υποδομή καθίσταται υποκινητής. 

  

Για την ανάπτυξη υποδομών 5G υπάρχουν ωστόσο ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα φιλικό προς 

τις επενδύσεις κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργεί την ασφάλεια δικαίου, τη 

διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την απλοποίηση των κανόνων που είναι κεντρικής 

σημασίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο ανταγωνισμός 

όσον αφορά τις υποδομές θα πρέπει να προσελκύσει όλους τους πιθανούς εταίρους που 

ανταγωνίζονται για επενδύσεις σε ένα πλαίσιο ευέλικτων, εμπορικά αποδοτικών, 

συνεπενδυτικών μοντέλων. Η κατανομή του φάσματος θα πρέπει να εναρμονιστεί 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια των λαμβανόμενων αποφάσεων και λύσεων. 

Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση 

της προσβασιμότητας των 700 MHz και των συχνοτήτων από 1 GHz έως 100 GHz σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θα πρέπει να υπάρχει βούληση να εργαστούμε με στόχο την 

τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα στο κοινό πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Τέλος, πολλοί κλάδοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να καταρτίσουν δικούς τους οδικούς 

χάρτες για να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη 

συνδεσιμότητα και τις επικοινωνίες μέσω των δικτύων 5G. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας 

5G μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνον με τη στενή σύμπραξη «κάθετων» κλάδων. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθουμε να συνεργαζόμαστε πιο συστηματικά μεταξύ όλων των 

κλάδων. 

 

Η ανάπτυξη του 5G υποκινείται από ορισμένους βασικούς παράγοντες, όπως το να γίνει 

κατανοητό τι είδους οικονομικά πλεονεκτήματα και επιμέρους οφέλη μπορούν να προκύψουν 

από την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G. Στα εν λόγω οφέλη συγκαταλέγονται η ανάπτυξη του 

ΔτΠ, τα αυτόνομα αυτοκίνητα, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της 

υγείας και της τηλεϊατρικής (η οποία θα συμβάλει στην πραγματική αλλαγή του 

υποδείγματος στον τομέα της υγείας), οι τελείως καινοφανείς ευκαιρίες για διδασκαλία και 

για μάθηση, μέσω εργαλείων εικονικής πραγματικότητας για την εκπαίδευση, τα νέα μοντέλα 

ψυχαγωγίας, τα δυνητικά επιτεύγματα στον τομέα των ευφυών πόλεων και οι νέες ψηφιακές 

δυνατότητες στη γεωργία. Η υλοποίηση του 5G θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών – όλα πιο φιλικά προς τον χρήστη και προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των ανθρώπων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανοποίηση των καταναλωτών. Η 

ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ζήτησης. Αυτή η ζήτηση θα καταστήσει 

μακροπρόθεσμα πιο επικερδείς τις επενδύσεις σε τεχνολογίες 5G και θα εγγυηθεί το σωστό 

επίπεδο απόδοσης των επενδύσεων. 

 

Είναι βέβαιο ότι, ενώ οι νέες δυνατότητες σε επίπεδο υποδομής, ο χωρίς αποκλεισμούς 

χαρακτήρας αυτής της υποδομής και η ζήτηση για την υποδομή 5G θα επιφέρουν αλλαγές 

στις κοινωνικές συμπεριφορές, θα δημιουργήσουν επίσης ανάγκες για νέες δεξιότητες. 

Συνεπώς, η εκπαιδευτική διάσταση της ανάπτυξης του 5G θα πρέπει επίσης να εξεταστεί. 

  

Με το 5G, η Ευρώπη έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αναδιαμορφώσει το τοπίο στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι συναρπαστικών εξελίξεων. 
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Προσδοκώ ότι η βιομηχανία της ΕΕ στο σύνολό της θα πρωτοστατήσει στις φιλόδοξες 

εξελίξεις στην τεχνολογία 5G και στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την υλοποίηση του 

5G. 

 

Η Επιτροπή πρότεινε ένα καλά σχεδιασμένο θεματολόγιο, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα 

μέτρα. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναμένεται να εγκριθεί στο 

προσεχές μέλλον. Αυτό που είναι καίριας σημασίας, ωστόσο, είναι να συνεργαστούν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της διαδικασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι πρόθυμα να 

συμμετάσχουν σε σαφείς, κοινές και εναρμονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χωρίς 

την έγκαιρη έγκριση νέων εθνικών σχεδίων για την ευρυζωνικότητα, δεν θα υπάρχει 

δυνατότητα να ξεκινήσουν επενδύσεις και να αναπτυχθούν τεχνολογίες και λύσεις, ιδίως 

όσον αφορά τη χρήση οπτικών ινών στο πλαίσιο του 5G. Αν η ΕΕ δεν ασκήσει ενεργή και 

σταθερή πίεση στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών (ΠΔΡ), θα είναι δύσκολο να ληφθούν ικανοποιητικές 

αποφάσεις για την προσβασιμότητα των συχνοτήτων giga. Χωρίς συνεργασία ανάμεσα στην 

Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και τον Φορέα 

Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), θα χαθεί η 

ευκαιρία για εναρμόνιση της διαδικασίας κατανομής του φάσματος. Χωρίς συνεργασία 

ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στις κυβερνήσεις και στις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, δεν θα υπάρξουν επενδύσεις στην χωρίς αποκλεισμούς υποδομή με πλήρη 

προσβασιμότητα στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας 5G για όλους, 

συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών και της υπαίθρου. Χωρίς 

την κατάλληλη συμμετοχή της δημόσιας, εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του 

σχεδίου δράσης για το 5G, από σήμερα και μετά το 2020 με το νέο ΠΔΠ, θα είναι δύσκολο 

να επιτευχθεί οποιοσδήποτε από τους προαναφερόμενους στόχους. 

 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εξεταστούν και να καθοριστούν όλες οι προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την πλήρη υλοποίηση του 5G έως το 2025. 

 

Είναι επίσης σημαντικό να συντονιστούν οι προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων μερών 

για την επίτευξη των στόχων του 5G. Είναι βέβαιο ότι, αν εφαρμοστούν επιτυχώς όλες οι 

δράσεις και τα μέτρα του σχεδίου δράσης για το 5G, τα πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή 

οικονομία και για όλους τους ευρωπαίους πολίτες θα είναι πάρα πολλά. 

 


