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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μία ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση
(2005/2167 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο: " Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2005)0229) καθώς και το συνοδευτικό 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια εκτεταμένη αξιολόγηση 
των επιπτώσεων (SEC(2005)0717),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα (COM(2005)0425),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Φόρουμ για τον Ψηφιακό Διαχωρισμό, της 15ης Ιουλίου 
2005, σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση και τη δημόσια στήριξη σε υπο-
εξυπηρετούμενες περιοχές,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με μια αγοραστρεφή προσέγγιση για τη διαχείριση του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2005)0400),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με μια μακρόπνοη πολιτική ραδιοφάσματος για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση - δεύτερη ετήσια έκθεση (COM(2005)0411),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας εργασίας για μια πολιτική ραδιοφάσματος σχετικά 
με τη δευτερεύουσα εμπορία δικαιωμάτων για τη χρήση ραδιοφάσματος (RSPG04-54 
αναθ.),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών της 22ας και της 23ης Μαρτίου 2005 (7619/1/05 αναθ.),

  
1 Ευρωπαϊκή Ένωση L 108, 24.4.2002, σελ. 33.
2 Ευρωπαϊκή Ένωση L 77, 13.3.2004, σελ. 1.
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– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη που 
εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών μελημάτων σε άλλους τομείς πολιτικής – απολογισμός της διαδικασίας 
του Cardiff (COM(2004)0394),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 2.695ης συνόδου του Συμβουλίου Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, της 1ης έως 5ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την 
στρατηγική i2010 (14636/05),

– έχοντας υπόψη τα 22 εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που προετοίμασαν τα κράτη 
μέλη, όπως είχε ζητήσει το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005, τα οποία 
έχουν ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύθμιση των 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αγορών1 και, της 23 Ιουνίου 2005, σχετικά 
με την κοινωνία της πληροφορίας2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν ισχυρή 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύουν ένα τέταρτο της αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
40% της αύξησης της παραγωγικότητάς της,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη επισκόπηση των 22 μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 
δείχνει, βάσει μιας ευρείας ταξινόμησης, ότι η πρόκληση της έρευνας και ανάπτυξης και 
καινοτομίας αναγνωρίζεται από 22 κράτη μέλη, ενώ η πρόκληση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών αναγνωρίζεται από 11 κράτη μέλη και η πρόκληση της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών 
αναγνωρίζεται από 8 κράτη μέλη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μαζί με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι
παράγοντες φέρουν επίσης την ευθύνη για την επιτυχία της πρωτοβουλίας i2010,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή και εντός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογή του 
ισχύοντος πλαισίου αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια ανοικτή, ανταγωνιστική και 
καινοτόμο αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών· επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι 
διαδικασίες μεταφοράς και εφαρμογής του πλαισίου εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις 
ανάμεσα στα κράτη μέλη,

  
1 Εγκριθέντα κείμενα στη συγκεκριμένη ημερομηνία P6_TA- (2005)0467.
2 Εγκριθέντα κείμενα στη συγκεκριμένη ημερομηνία P6_TA- (2005)0260.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών είναι περιορισμένες, καθώς επενδύει μόνον 
80 ευρώ κατά κεφαλήν σε σύγκριση με τα 350 ευρώ που επενδύει η Ιαπωνία και τα 400 
ευρώ που επενδύουν οι ΗΠΑ· εκτιμώντας ότι, για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις στην έρευνα και να ενισχύσει την καινοτομία στις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για να καλύψει αυτό το κενό,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών από 
μεμονωμένους πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ΜΜΕ, είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν η 
έρευνα και η καινοτομία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός ευρυζωνικών προσβάσεων έχει σχεδόν διπλασιασθεί 
τα τελευταία δύο έτη· θεωρώντας, ωστόσο, ότι απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές 
εξυπηρετούνται ολιγότερο, καθώς η ανάπτυξη του δικτύου είναι συγκεντρωμένη σε 
περιοχές με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών πρέπει να διαθέσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, 
κοινωνικής τάξης και ηλικίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή σύγκλιση έχει τη δυνατότητα να παράσχει στους 
καταναλωτές πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα βελτιωμένων υπηρεσιών πλουσίου 
περιεχομένου, και ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς υποδομές και 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δίνει ώθηση στην ανταγωνιστική ανάπτυξη αυτών των 
συγκλινουσών υπηρεσιών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν θετικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και, εμμέσως, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ραδιοφάσμα αποτελεί βασικό πόρο για πολλές σημαντικές 
υπηρεσίες στην κοινωνία και ότι, για το λόγο αυτό, η αποτελεσματική και συνεκτική 
χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους 
στόχους της Λισσαβόνας δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας απαιτεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε σαφείς, 
συγκεκριμένες και κοινές επενδύσεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιαστική σημασία να εργασθούν τα κράτη μέλη για την 
ανάπτυξη ενός επαρκώς ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο σέβεται τα δικαιώματα 
των πολιτών και το οποίο προσφέρει στους ενδιαφερομένους παράγοντες μια καλή βάση 
για να εισαγάγουν καινοτομίες στην αγορά,

1. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη, καινοτόμο και μακρόπνοη 
προσέγγιση κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, οι οποίες αποτελούν ένα πολύ ευρύτερο πεδίο από εκείνο που παρουσιάζει 
η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της·
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2. επιμένει ότι όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τις επικοινωνίες και τις
πληροφορίες πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς την τεχνολογία, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ευκολότερη δυνατή πρόσβαση στην αγορά για νέες εφευρέσεις και νέους
ενδιαφερομένους παράγοντες·

3. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την χρήση των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα·

4. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών είναι πολύ περιορισμένες σε σύγκριση με τους 
ανταγωνιστές μας· υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 
αποτελούν τον σημαντικότερο μοναδικό παράγοντα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας·

Στόχος 1: Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος της πληροφορίας

5. επισημαίνει ότι, για την τόνωση της αύξησης και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ακόμη πιο σημαντική και από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών είναι η
ευρεία αξιοποίησή τους σε όλες τις δραστηριότητες, όλους τους τομείς δραστηριοτήτων,
τόσο στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις όσο και στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών, ήτοι η δημιουργία μιας κοινωνίας με διασφαλισμένη την πρόσβαση στην 
πληροφορία ανά πάσα στιγμή και για όλους, μιας πανταχού παρούσης κοινωνίας της 
πληροφορίας ("ubiquitous society")·

6. επιμένει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο οριζόντιος χαρακτήρας των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών και ότι απαιτείται συνεργασία και συντονισμός των
δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς και η ενθάρρυνση 
παραγόντων του εν λόγω τομέα για τη δημιουργία και την αξιοποίηση νέων εφευρέσεων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο τη θέσπιση ευέλικτης 
νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, την απλοποίησή της και την ταχεία και ταυτόχρονη 
εφαρμογή της· υποστηρίζει ότι η νομοθεσία, στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, πρέπει να προάγει τις επενδύσεις στην παραγωγή περιεχομένων, στον 
εξοπλισμό, στα δίκτυα και στις υπηρεσίες δικτύων καθώς και να προωθεί τον 
ανταγωνισμό, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και την ασφάλεια των 
πληροφοριών·

8. επιμένει ότι η νομοθεσία πρέπει να έχει ως στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη και την
ποικιλομορφία της κοινωνίας της πληροφορίας καθώς και την επέκταση των ωφελειών 
της σε ολόκληρη την κοινωνία·

9. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη μιας πανταχού παρούσης κοινωνίας της πληροφορίας απαιτεί
την προώθηση της ευρυζωνικής και ασύρματης τεχνολογίας, την ενθάρρυνση και 
ενίσχυση κοινών δραστηριοτήτων, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και την προώθηση ψηφιακών μέσων·

10. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση προς μία πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας 
προωθεί επίσης την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί δεσμευτικό στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών θα 
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μειώσουν την επιβάρυνση στο περιβάλλον και τη χρήση φυσικών πόρων και θα 
προωθήσουν την κοινωνική ανάπτυξη·

11. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο ζητημάτων που συνδέονται με το ελεύθερο εμπόριο, πρέπει να
συνειδητοποιηθεί ο όλο και πιο σημαντικός ρόλος των αΰλων δικαιωμάτων ως μέσο 
εμπορικής πολιτικής· εφιστά την προσοχή στις αυξανόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να 
χρησιμοποιήσουν τη νομοθεσία που διέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την 
πνευματική ιδιοκτησία ως προστατευτικό μέσο εμπορικής πολιτικής·

12. σημειώνει ότι ορισμένες αρχές της οδηγίας: "Τηλεόραση χωρίς σύνορα" δεν μπορούν να
συνδυασθούν εύκολα με ένα περιβάλλον ψηφιακών επικοινωνιών, ιδιαίτερα με ένα
περιβάλλον δικτύου πληροφοριών· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η αναθεώρηση της οδηγίας,
λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της, δεν μπορεί να είναι κεντρικό θέμα σε μια 
νομοθεσία η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει μια πανταχού παρούσα ευρωπαϊκή 
κοινωνία της πληροφορίας· επιμένει ότι, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη σε πανευρωπαϊκά συστήματα μετάδοσης πληροφοριών, όπως το 
EuroNews·

13. παρακινεί την Επιτροπή να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένες δράσεις για τη
διευκόλυνση και τη στήριξη της δημιουργίας και διάδοσης ευρωπαϊκών περιεχομένων· 
εκτιμά ότι πρέπει να διασφαλισθεί η συνέχιση υφισταμένων προγραμμάτων στήριξης και 
να αναγνωρισθεί η αναγκαιότητά τους για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας·

14. προειδοποιεί την Επιτροπή να μην αφήσει την πολιτική ραδιοφάσματος μόνον στις
δυνάμεις της αγοράς, αντίθετα προς την επιθυμία των νομοθετών, των επιχειρήσεων και
άλλων ενδιαφερομένων παραγόντων· θεωρεί ότι οι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν
με σύνεση και πρέπει να βασίζονται σε προσεκτική ανάλυση και στην επίλυση 
υφισταμένων προβλημάτων· υπενθυμίζει ότι στις ΗΠΑ και σε ορισμένα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοπρασίες των συχνοτήτων 3G προκάλεσαν μεγάλη κρίση στον 
τομέα και επιβράδυναν τις επενδύσεις σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς και 
την εισαγωγή τους·

15. θεωρεί ότι το σημαντικότερο ζήτημα στην πολιτική ραδιοφάσματος είναι να επιτευχθεί 
ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκής εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος πρέπει να 
διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά για νέες εφευρέσεις και νέους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες·

16. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της ασφάλειας των δικτύων είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί
η εμπιστοσύνη σε όλες τις υπηρεσίες δικτύου, εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες  
ηλεκτρονικής διοίκησης· ζητεί να προωθηθεί η ασφάλεια των δικτύων με τεχνικά και 
νομοθετικά μέσα και μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, π.χ. με τη δημιουργία 
στρατηγικής ασφάλειας των πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη και με την 
καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας ασφάλειας των πληροφοριών ετησίως, προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών·

17. υπενθυμίζει ότι η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει, με τις 
δράσεις τους, να στηρίζουν την βιομηχανία καινοτομίας της Ευρωπαϊκή Ένωση· 
σημειώνει ότι προς τούτο απαιτείται η δημιουργία ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου που 
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παρέχει επίσης κίνητρα·

18. προειδοποιεί ότι η νομοθεσία και άλλες δράσεις των δημόσιων αρχών δεν πρέπει να 
ευνοούν ορισμένες τεχνολογίες εις βάρος άλλων: η νομοθεσία πρέπει να είναι ουδέτερη
ως προς την τεχνολογία·

Στόχος 2: Καινοτομία και επενδύσεις στην έρευνα

19. υπογραμμίζει ότι μια ανταγωνιστική βιομηχανία τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική αύξηση και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα και σε άλλους 
κλάδους της βιομηχανίας και σε άλλες υπηρεσίες·

20. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει την πρόληψη της μετατόπισης θέσεων 
απασχόλησης προς χώρες με χαμηλές αμοιβές·

21. επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη δικτύων της επόμενης γενιάς·

22. σημειώνει ότι η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε τομείς όπως η
γλώσσα και η κοινωνική ευημερία αποτελεί φυσική εξέλιξη για την Κοινότητα και
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για παγκόσμιες εφαρμογές· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα σε αυτούς τους τομείς·

23. παρακινεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν συγκεκριμένα μέσα για να
προωθήσουν την δικτύωση όλων των μειζόνων παραγόντων (μεγάλων επιχειρήσεων και 
ΜΜΕ, δημόσιων αρχών και ερευνητικών ιδρυμάτων) και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για 
συμμετοχή τους στην υλοποίηση και εκμετάλλευση σχεδίων·

Στόχος 3: Μια ενιαία ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας

24. καλεί τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών τους σχεδίων, να ορίσουν τις 
προτεραιότητες της κοινωνίας της πληροφορίας και να υποβάλλουν ετησίως έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο αυτών των προγραμμάτων·

25. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική ασφάλεια, η υγεία και η κοινωνική ευημερία αποτελούν
βασικούς τομείς στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας·

26. σημειώνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και διοικήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε 
δραστηριότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
εθνικών δημόσιων υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διοίκησης και ασφάλειας των πληροφοριών·

27. υπενθυμίζει ότι, κατά την προώθηση της συμμετοχής, πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτές
τις δεξιότητες που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι, για να μπορούν να λειτουργούν στην 
κοινωνία της πληροφορίας· ζητεί να αναληφθούν ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που συνδέονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών·

28. σημειώνει ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, πρέπει να δοθεί προσοχή στο
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σχεδιασμό προϊόντων και να γίνει σεβαστή η αρχή Σχεδιασμός για Όλους, ήτοι να 
επιλεγούν κατάλληλες για όλους λύσεις σε τεχνολογία, υπηρεσίες και περιβάλλον· ζητεί 
να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες ειδικών ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι ή 
άτομα με αναπηρία·

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου ή οικονομικής 
κατάστασης·

30. υπενθυμίζει ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες·

31. τονίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας και της ασφάλειας των 
πληροφοριών σε μία πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας· υπενθυμίζει ότι η 
νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων σε 
ψηφιακά περιεχόμενα και ψηφιακές επικοινωνίες·

o

o      o

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα στον τομέα των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, που αποτελεί το θέμα του εγγράφου 
στρατηγικής i2010. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην αγορά είναι εξαιρετικά ταχεία, ενώ
αντίθετα η έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
διαρκέσει χρόνια.

Τούτο σημαίνει ότι στην πράξη όλες οι ειδικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής θα τεθούν κατά πάσα πιθανότητα σε ισχύ το 2015 – πολλές 
μάλιστα μόλις λίγο πριν από το 2015. Είναι πολύ πιθανόν ότι σε δέκα χρόνια οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών και η κοινωνία θα είναι πολύ διαφορετικές απ' ό τι είναι
σήμερα. Αυτό δημιουργεί για τη νομοθεσία μια δύσκολη κατάσταση. Ο καλύτερος τρόπος για
να προετοιμασθούμε για την πρόκληση αυτή είναι να διασφαλίσουμε μια ευέλικτη πολιτική 
ρυθμιστικού πλαισίου.

Δεν έχουμε πολλές δυνατότητες για να προβλέψουμε σε ποιο στάδιο θα έχει φθάσει η 
τεχνολογία έως το 2015– ή ακόμα και το 2010 – και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε ποια θα είναι η κατάσταση στην αγορά. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλος
ο τομέας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών θα βιώσει αρκετές διαταραχές τα 
επόμενα δέκα χρόνια. Μπορούμε μόνον να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις τάσεις και να
δράσουμε κατά τρόπον ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να εξακολουθήσει να προηγείται 
έναντι των ανταγωνιστών της σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς εκείνους όπου έχει σαφές 
πλεονέκτημα και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της σε παράλληλους τομείς.

Είναι σαφές ότι πραγματοποιείται μια μετάβαση από δίκτυα παραδοσιακής τηλεφωνίας σε 
κινητές επικοινωνίες και σε δίκτυα επικοινωνίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Αυτό θα
οδηγήσει στην ανάδυση νέων επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα και θα ισοπεδώσει τους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων επικοινωνιών.

Είναι πιθανόν ότι πριν από το 2010 θα αρχίσουμε να παρατηρούμε τουλάχιστον μια πρώτη 
μορφή μιας πανταχού παρούσης (ubiquitous) τεχνολογίας. Αυτό θα οδηγήσει σε μια
πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας ("ubiquitous society"). Τούτο σημαίνει ότι οι
επικοινωνίες θα πραγματοποιούνται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό μεταξύ συσκευών και 
αντικειμένων, και πλέον όχι μόνον μεταξύ ανθρώπων (αν και οι άνθρωποι θα είναι οι 
αποδέκτες των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτές τις επικοινωνίες).

Η επικοινωνία θα λαμβάνει χώρα μεταξύ τερματικών, μεταξύ διαφορετικών συσκευών, 
ακόμη και αντικειμένων. Τα οχήματα θα ειδοποιούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για οδικά
ατυχήματα, κονσέρβες θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους και θα προειδοποιούν εάν έχει 
περάσει η ημερομηνία λήξεώς τους, τα κινητά τηλέφωνα θα ενεργοποιούν αυτομάτως τη
λειτουργία "αθόρυβο" στους κινηματογράφους και σε συνεδριάσεις, φορητά τερματικά, 
κλειδιά και πορτοφόλια θα ειδοποιούν τον κάτοχό τους εάν φύγει από το σπίτι και τα ξεχάσει. 
Τα σπίτια, τα εργοστάσια, τα γραφεία και οι διοικήσεις θα γίνουν "έξυπνα" και όλες οι
συσκευές τους θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα αναφέρουν, εάν είναι απαραίτητο, 
προβλήματα οπουδήποτε στον κόσμο.
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Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προοπτικές θα αναμέναμε από την Επιτροπή μια πιο φιλόδοξη 
και μακρόπνοη προσέγγιση από αυτή που προσφέρεται στην ανακοίνωση i2010. Η 
ανακοίνωση μπορεί να πει κανείς ότι κοιτάζει σε οπισθοσκοπικό καθρέφτη και λαμβάνει 
υπόψη της μόνο τη σημερινή κατάσταση της αγοράς επικοινωνιών.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνονται μόνον στο άνοιγμα του
ανταγωνισμού - η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει πολλά μέσα γι' 
αυτόν τον σκοπό - αλλά θα έπρεπε να καταβάλλεται τουλάχιστον εξ ίσου προσπάθεια για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέες εφευρέσεις και υπηρεσίες. Οι προδιαγραφές που πρέπει
να τεθούν δεν πρέπει να δημιουργούν εμπόδια σε νέες υπηρεσίες και εφευρέσεις και να 
στηρίζουν απηρχαιωμένες τεχνολογίες με νομοθεσία που δεν είναι ευέλικτη και καθίσταται 
ταχέως ξεπερασμένη. Η νέα νομοθεσία πρέπει να είναι οπωσδήποτε ουδέτερη ως προς την 
τεχνολογία.

Στο σχεδιασμό της νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών και των χρηστών στη νέα 
πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας. Η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας, της
ασφάλειας των πληροφοριών, η καταπολέμηση παράνομου και επιζήμιου περιεχομένου και 
τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι ουσιαστικής σημασίας για να οικοδομηθεί η 
εμπιστοσύνη στη νέα κοινωνία της πληροφορίας, στην οποία οι τεχνολογίες επικοινωνιών 
κυριαρχούν κάθε στιγμή στην καθημερινή ζωή καθενός από μας χωρίς μάλιστα συχνά να το 
συνειδητοποιούμε.

Στην στρατηγική i2010 πρέπει να διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο 
αποσκοπούν σε ορθούς και συγκεκριμένους στόχους. Πρέπει να διασφαλίζουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Σε κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών
πρέπει να διασφαλίζεται επίσης ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές κοινωνικής ισότητας, 
η φιλική αντιμετώπιση του χρήστη, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μόνον
όταν οι καταναλωτές έχουν εμπιστοσύνη στη νέα τεχνολογία και θεωρούν ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εύκολα και με αρκετά ευνοϊκά αποτελέσματα, θα μπορέσουν πραγματικά να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ως μηχανή 
ανάπτυξης όπως ακριβώς είναι και ο ρόλος τους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν 
ιδιαίτερα δράσεις ευρωπαϊκής κλίμακας που αποσκοπούν επί παραδείγματι στην ανάπτυξη
της ασφάλειας των πληροφοριών.

Μόνον εάν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών εισέλθουν στην παραδοσιακή
παραγωγή και βιομηχανία μπορεί να σωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής παραγωγής. Χάρις στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούμε
να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της παραγωγής, της κατανάλωσης και μέχρις ένα 
βαθμό να αντικαταστήσουμε φυσικά προϊόντα με ψηφιακές υπηρεσίες.

Αυτή η αλλαγή στη βιομηχανία μπορεί να παρουσιασθεί με τρεις παράγοντες που επηρεάζουν 
τον τρόπο παραγωγής:
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- απο-ϋλοποίηση: η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας στην παραγωγή (τα 
οχήματα κατασκευάζονται αποτελεσματικότερα, διότι η διαδικασία κατασκευής καταναλώνει 
λιγότερους φυσικούς πόρους)

- εν-υλοποίηση: η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας στην κατανάλωση
(χρησιμοποίηση αυτοκινήτων και βελτιστοποίηση των αρτηριών ώστε να χρησιμοποιούνται 
λιγότεροι φυσικοί πόροι)

- α-υλοποίηση: αντικατάσταση φυσικών προϊόντων με ψηφιακές υπηρεσίες: μείωση 
επαγγελματικών ταξιδίων με συνεργασίες ή συνεδριάσεις μέσω βίντεο.

Αυτή η αύξηση στην αποτελεσματικότητα ως συνέπεια της αυξημένης χρήσης των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών δείχνει ότι η επίτευξη των στόχων i2010 
προωθεί όχι μόνο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, αλλά και τη βιώσιμη
ανάπτυξη και, επομένως, έχει τη βάση της στην απόφαση που ελήφθη στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 15ης-16ης Ιουνίου 2001, σύμφωνα με την οποία όλες οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν 
αναλογισθούμε ότι ακόμη και η εφαρμογή της ισχύουσας δέσμης νομοθετικών μέτρων 
εκκρεμεί στα κράτη μέλη, η ταχεία αλλαγή στην αγορά ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση για 
αναθεώρηση της δέσμης νομοθετικών μέτρων. Ήδη κατά την προετοιμασία αυτής της δέσμης
πρέπει να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλισθεί η ταχεία και δέουσα 
εφαρμογή της σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον πρώτο στόχο της ανακοίνωσης της Επιτροπής, τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο της πληροφορίας, είναι η προσφορά ταχειών συνδέσεων επικοινωνίας για 
όλους τους χρήστες, όπου και αν ζουν και σε λογική τιμή. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα.

Η ζήτηση για ραδιοφάσμα πρόκειται να αυξηθεί. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαχείριση του 
φάσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μόνον με μηχανισμούς της αγοράς. Ο
εισηγητής αντιμετωπίζει αυτήν την άποψη με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Προετοιμάζοντας
αυτό το θέμα, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της τις γνώμες της δικής της ομάδας εργασίας για 
την πολιτική ραδιοφάσματος σχετικά με την εμπορία και τη μεταπώληση ραδιοφάσματος.

Ανεξαρτήτως της πολιτικής ή φιλοσοφικής συζήτησης σχετικά με το ποιος είναι ο κάτοχος
του ραδιοφάσματος, μια πολιτική ραδιοφάσματος όπως αυτή που προτείνει η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της μπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση του ραδιοφάσματος στα χέρια ολίγων 
μόνον ενδιαφερομένων και σε κερδοσκοπία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι οι
κάτοχοι ραδιοφάσματος δεν θα προέρχονται από τρίτες χώρες.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων 
επικοινωνιών δεν θα έχει ως γνώμονα την υπηρεσία που λαμβάνεται από τον τελικό χρήστη. 
Θα μπορούσε μάλιστα να εμποδίσει άμεσα την πρόσβαση στην αγορά για νέους 
ενδιαφερομένους και νέες εφευρέσεις.
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Το ρυθμιστικό πλαίσιο για το ραδιοφάσμα πρέπει, όπως και κάθε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, 
να είναι ευέλικτο. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τις υφιστάμενες προβληματικές καταστάσεις και 
να επιζητήσουμε λύσεις γι' αυτές.

Η πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς τη 
συμμετοχή όλων των πολιτών. Η επιτυχία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
μετρηθεί σύμφωνα με το βαθμό στον οποίο θα εξασφαλίσει σε όλους τους πολίτες τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα ανεξαρτήτως χρόνου, τόπου και οικονομικής 
κατάστασης.

Ο αποκλεισμός εθνοτικών, πολιτικών ή κοινωνικών ομάδων αντίθετα με την επιθυμία τους 
δημιουργεί μόνον αβεβαιότητα στην κοινωνία. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δεν πρέπει 
να αποκλείει κανέναν κατά τον σχεδιασμό μιας πανταχού παρούσας κοινωνίας της 
πληροφορίας.


