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�� ΗΗ επιθυµίαεπιθυµία γιαγια επικοινωνίαεπικοινωνία είναιείναι µιαµια απόαπό τιςτις πιοπιο

βασικέςβασικές ανθρώπινεςανθρώπινες ανάγκεςανάγκες. . 

�� ΗΗ τεχνολογίατεχνολογία τηςτης επικοινωνίαςεπικοινωνίας γνωρίζειγνωρίζει ραγδαίεςραγδαίες

εξελίξειςεξελίξεις πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν κάθεκάθε τοµέατοµέα τηςτης ζωήςζωής

τουτου πολίτηπολίτη..

�� ΗΗ νέανέα ΣτρατηγικήΣτρατηγική πρέπειπρέπει νανα ανταποκριθείανταποκριθεί στιςστις

απαιτήσειςαπαιτήσεις τωντων καιρώνκαιρών
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1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

� Εισαγωγή

� Οι 3 βασικοί στόχοι

� Το i2010 στο πλαίσιο της διακυβέρνησης

της Λισαβόνας

Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 

Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ανάπτυξη

και την Απασχόληση

COM (2005) 0229
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1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

Τα δεδοµένα της σηµερινής εποχής

� Αναθεωρηµένη Λισαβόνα

Γνώση και Καινοτοµία: οι ατµοµηχανές της αειφόρου

ανάπτυξης

� Βασικός στόχος: 

η συµπερίληψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 

δηλαδή η διάδοση χρήσης των ICT σε κάθε νοικοκυριό, 

ΜΜΕ, και δηµόσια υπηρεσία

1.1. Εισαγωγή
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1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

Τα δεδοµένα της σηµερινής εποχής (συνέχεια)

�40% της ανάπτυξης του ΑΕΠ της ΕΕ οφείλεται στις ICT

�Καθηµερινότητα πλέον η Ψηφιακή Σύγκλιση (ΨΣ) ΚτΠ, 

µέσων, συσκευών.

�Η ΨΣ απαιτεί σύγκλιση πολιτικής και προσαρµογή του

θεσµικού πλαισίου

1.1. Εισαγωγή
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Η Νέα Στρατηγική i2010 :

• καθορίζει πολιτικές

• στοιχείο κλειδί της αναθεωρηµένης Λισαβόνας

για την ανάπτυξη και την απασχόληση

• ολοκληρωµένη προσέγγιση των πολιτικών

της ΕΕ για την ΚτΠ και τα Οπτικοακουστικά µέσα

• προωθεί: Ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή

οικονοµία

ICT: µοχλός συµπερίληψης και ποιότητας ζωής

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

1.1. Εισαγωγή
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i. Ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της

Πληροφορίας
ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά

ii. Ενίσχυση Καινοτοµίας και Επενδύσεων στην ICT 

έρευνα
προώθηση ανάπτυξης και απασχόλησης

iii. Συµπερίληψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας
µε συνέπεια στην αειφόρο ανάπτυξη και προτεραιότητα

στις δηµόσιες υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής

1.2 Οι 3 βασικοί στόχοι

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος της Πληροφορίας,
που να προσφέρει προσιτές και ασφαλείς επικοινωνίες, πλούσιο

και διαφοροποιηµένο περιεχόµενο και ψηφιακές υπηρεσίες

1.3 Στόχος 1

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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Η κατάσταση σήµερα

� Τεχνολογικές εξελίξεις & Μαζική ανάπτυξη των ICT’s: Σηµείο καµπής

� Ριζικές αλλαγές τρόπου ζωής και εργασίας

� Ψηφιακή σύγκλιση

(δικτύων, µέσων, περιεχοµένου, υπηρεσιών, συσκευών)

� Ώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης

(8% του ΑΕΠ της ΕΕ σήµερα- 3πλασιασµός της on line αγοράς

περιεχοµένου µέχρι το 2008)

� Αύξηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού

απαιτείται Πολιτική Proactive!

1.3 Στόχος 1

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος της Πληροφορίας
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Τα ζητούµενα

• Ταχύτητα µετάδοσης

(π.χ. γρήγορο internet)

• Πλούσιο περιεχόµενο

(µε νοµική και οικονοµική προστασία)

• ∆ιαλειτουργικότητα

(υπηρεσίες εφαρµόσιµες από µια πλατφόρµα σε άλλη) 

• Ασφάλεια διαδικτύου

1.3 Στόχος 1 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος της Πληροφορίας

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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Οι δράσεις

1. Αναθεώρηση θ.π. για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2006) –

και ορισµός της στρατηγικής διαχείρισης του φάσµατος

2. ∆ηµιουργία θ.π. για ΚτΠ και τα ΜΜΕ : 

• Τηλεόραση χωρίς Σύνορα (πρόταση της Κοµισιόν, 2005)

• Ανάλυση & προσαρµογή των κοινοτικών κεκτηµένων γύρω

από την ΚτΠ και τα Μέσα (2007)

• Γρήγορη και αποτελεσµατική εφαρµογή όσων ισχύουν

για την ΚτΠ και τα Μέσα

3. Συνεχής υποστήριξη της δηµιουργίας και κυκλοφορίας του ευρ. 

περιεχοµένου

4. Καθορισµός Στρατηγικής για την ασφάλειας στην ΚτΠ (2006)

5. Καθορισµός & προώθηση στόχων για τη διαδραστικότητα

και τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωµάτων (2006/2007)

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

1.3 Στόχος 1 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος της Πληροφορίας
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Καινοτοµία και Επενδύσεις στην ICT έρευνα
∆ιεθνείς επιδόσεις ώστε να επιτευχθεί µείωση του χάσµατος της

Ευρώπης από τους ανταγωνιστές της

1.4 Στόχος 2

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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Η κατάσταση σήµερα

1.4 Στόχος 2

35%34%18%ΤΠΕ Ε&Α ως % συνόλου Ε&Α

400€350€80 €Επενδύσεις / κάτοικοι

127 m296 m383 mΚάτοικοι

11 B€20 B€8 B€Επενδύσεις δηµόσιου τοµέα

40 B€83 B€23 B€Επενδύσεις ιδιωτικού τοµέα

ΙαπωνίαΗΠΑΕΕ-15ΤΠΕ Ε&Α[1]

Πηγή: IDATE (για την ΕΕ-15); ΟΟΣΑ[1] "Investment in ICT Research, Comparative Study”, IDATE 2002.

Πίνακας 1 – Επενδύσεις έρευνας σε ΤΠΕ (2002)

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

Καινοτοµία και Επενδύσεις στην ICT έρευνα
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Ευρώπη και ICT’s

1/3 των παγκόσµιων πωλήσεων ICT

Ετήσια αύξηση ευρ. πωλήσεων 5% (2ψήφια αύξηση σε Ινδία, Κίνα)

Παγκόσµιος ηγέτης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

(40-50% των εσόδων διεθνώς)

Ωστόσο υστερεί σοβαρά στις επενδύσεις! 

Απαιτείται στοχευµένη έρευνα στους τοµείς που παρουσιάζουν

δυσκολίες:

• ολοκληρωµένες λύσεις

• ευκολία χρήσης

• ασφάλεια

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

1.4 Στόχος 2 Καινοτοµία και Επενδύσεις στην ICT έρευνα
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∆ράσεις-προτάσεις του i2010

1. 80% αύξηση των κοινοτικών δαπανών για έρευνα σε ICT µέχρι το 2010 

και πρόσκληση στα ΚΜ να κάνουν το ίδιο

2. Προτεραιότητα του ICT στο 7ο ΠΠ

3. Έρευνα για την άρση τεχνολογικών και οργανωτικών εµποδίων (2006)

4. Συµπληρωµατικά µέτρα για ενίσχυση ιδιωτικής έρευνας (2006)

5. Συγκεκριµένες προτάσεις για την ΚτΠ για όλους στις Στρατηγικές

Κατευθυντήριες Γραµµές Συνοχής 2007-2013.

6. Πολιτικές ηλ-επιχειρείν για την άρση τεχνολογικών, οργανωτικών

και νοµικών φραγµών για υιοθέτηση ΤΠΕ µε εστίαση στις µικροµεσαίες

επιχειρήσεις

7. Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη νέων µοντέλων εργασίας

(καινοτοµία σε επιχειρήσεις και προσαρµογή σε ανάγκες νέων δεξιοτήτων) 

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

1.4 Στόχος 2 Καινοτοµία και Επενδύσεις στην ICT έρευνα
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Μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς
δηµόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ποιότητα ζωής

1.5 Στόχος 3

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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Η κατάσταση σήµερα

� Περισσότερος από τον µισό πληθυσµό της EE δεν επωφελείται

πλήρως από τις ICT ή είναι ουσιαστικά αποκοµµένος. 

� ∆ηµόσιες υπηρεσίες: µείζον µέρος της ευρωπαϊκής

οικονοµίας. Π.χ. Οι δηµόσιες αγορές ανέρχονται σε 16% του ΑΕΠ.

� Σηµαντικές πρόοδοι στην εγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών

που βασίζονται σε ΤΠΕ. Π.χ. µε την επιγραµµική επιστροφή
φόρου εξοικονοµούνται εκατοµµύρια ώρες κάθε χρόνο.

1.5 Στόχος 3

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

Μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς
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Τα ζητούµενα

Όφελος για όλους τους πολίτες

Βελτίωση του δηµόσιου τοµέα : πιο εύκολα προσβάσιµος

και πιο αποδοτικός

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

1.5 Στόχος 3 Μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς
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∆ράσεις κοινωνικού θεµατολογίου του i2010

1. Κατευθύνσεις πολιτικής για ηλε-προσβασιµότητα και ευρυζωνική κάλυψη

2. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλ-ένταξη (2008) 
(ισότητα ευκαιριών, δεξιότητες σε ΤΠΕ, χάσµα µεταξύ περιφερειών)

3. Προώθηση δηµόσιων υπηρεσιών που χρησιµοποιούν ΤΠΕ (περισσότερο

διαφανείς, προσβάσιµες και οικονοµικά αποδοτικές-αποµένουν σηµαντικές προκλήσεις

όπως κοινές διεπαφές, φορητότητα ταυτότητας µεταξύ συστηµάτων, και συστήµατα

ελέγχου ταυτότητας, πχ. σχέδια δράσης για την ηλ-υγεία και τις δηµόσιες αγορές). 

4. «Σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση» και τους στρατηγικούς

προσανατολισµούς για δηµόσιες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν ΤΠΕ (2006)

5. Έργα επίδειξης για δηµόσιες υπηρεσίες (2007)

6. Ποιότητα ζωής: 3 αρχικές εµβληµατικές πρωτοβουλίες στις ΤΠΕ (2007) 
1. ανάγκες της γηράκουσας κοινωνίας

2. ασφαλείς και καθαρές µεταφορές (έξυπνο αυτοκίνητο)
3. πολιτιστική ποικιλοµορφία (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες)

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν

1.5 Στόχος 3 Μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς
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Η στρατηγική i2010 θα συµβάλει στη Στρατηγική

της Λισαβόνας καθιστώντας την Ευρώπη ελκυστικότερη

για επενδύσεις και καινοτοµία σε προϊόντα και υπηρεσίες

που βασίζονται στη γνώση. 

1.6 Το i2010 και η Στρατηγική της Λισαβόνας

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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∆ράσεις - αρµοδιότητες

ΕΕ

� προτάσεις για την επικαιροποίηση των πλαισίων κανονιστικών

ρυθµίσεων

� χρήση κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων για επενδύσεις

σε στρατηγική έρευνα και αντιµετώπιση σηµείων συµφόρησης

� στήριξη πολιτικών για την αντιµετώπιση της ηλ-ένταξης

και της ποιότητας ζωής

1.6 Το i2010 και η Στρατηγική της Λισαβόνας

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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∆ράσεις - αρµοδιότητες

ΚΜ (µέσω των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων)

� Ταχεία και πλήρης µεταφορά του νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων

� Αύξηση της έρευνας ΤΠΕ από εθνικούς πόρους

� Ανάπτυξη σύγχρονων & διαλειτουργικών δηµόσιων υπηρεσιών

που χρησιµοποιούν ΤΠΕ

� Ώθηση στην καινοτοµία στις ΤΠΕ µέσω της αγοραστικής τους δύναµης

� Θέσπιση φιλόδοξων στόχων σε εθνικό επίπεδο

Λοιποί

� Βιοµηχανικοί εταίροι: αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία

στις ΤΠΕ

� Προσπάθειες σε πεδία µε καθοριστικά σηµεία συµφόρησης

1.6 Το i2010 και η Στρατηγική της Λισαβόνας

1. Η Ανακοίνωση της Κοµισιόν
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2. Η έκθεση της ITRE (Paasilinna) 

διαπιστώνει ότι :

«αν δεν ξεπεραστεί το ψηφιακό χάσµα ώστε όλοι οι πολίτες να

αποκτήσουν πρόσβαση στην παραγωγή γνώσης, δε θα υπάρξει

µια κοινωνία της γνώσης και παρά µόνο µια πολιτιστική και

βιοµηχανική ύφεση της ΕΕ στο σύνολό της»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της έκθεσης, τα µέλη της Επιτροπής

ITRE κατέθεσαν 97 τροπολογίες.

Από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν ψηφίστηκαν 20 τροπολογίες του

Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Βακάλη

Το γραφείο του κ. Βακάλη ήρθε σε επικοινωνία και συζήτηση επί των

κειµένων µε ειδικούς, οι οποίοι συνεισέφεραν σηµαντικά µε την άποψή

τους και τις ιδέες τους στη διαµόρφωση των παραπάνω θέσεων και τελικά

των τροπολογιών επί της έκθεσης.
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3. Οι τροπολογίες του κ.Βακάλη

Μερικές από τις 20 τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν:

• Στήριξη των επενδύσεων και ειδικότερα των µικροµεσαίων

επιχειρήσεων του κλάδου (µέσω και του ΠΠ CIP).

• Αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την καινοτοµία από τα ΚΜ

και στήριξη των σχετικών πολιτικών

• Περαιτέρω ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και ανάδειξή της σε στοιχείο

περιφερειακής συνοχής. 

• Ενίσχυση των περιφερειών για τη σύγκλιση και συνοχή µέσω της

εξάλειψης του ψηφιακού χάσµατος
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3. Οι τροπολογίες του κ.Βακάλη

Μερικές από τις 20 τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν:

• Ξεκάθαρες δράσεις για µέτρα: 

� προστασίας των παραγωγών

� καταπολέµησης του παράνοµου και πειρατικού περιεχοµένου,

� καταπολέµησης του επιζήµιου περιεχοµένου και προώθησης του ρόλου

του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ∆ικτύων & Πληροφοριών

(ENISA-Κρήτη)

� προστασίας της υγείας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος

σε συνεργασία µε τον ΠΟΕ

• Θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων όπως: 

� η προστασία της παιδικής ηλικίας

� η ελευθερία των επιλογών του καταναλωτή
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Μερικές από τις 20 τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν:

• Προώθηση της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής

συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ευρωπαίων

πολιτών (τεχνολογικές και θεσµικές αλλαγές)

• Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα σε θέµατα

φορολογίας, υγείας, ασφαλιστικής κάλυψης, συντάξεων, µε στόχο τη

διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών µεταξύ των ΚΜ.

• Προσαρµογή της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» µε βάση τα
δεδοµένα της ψηφιακής σύγκλισης

3. Οι τροπολογίες του κ.Βακάλη
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4. Άλλες προτάσεις της έκθεσης ITRE

• Η Κοµισιόν να εγγυηθεί τον πλουραλισµό των µέσων επικοινωνίας

• Η τεχνολογία να γίνει προσιτή σε όλους τους πολίτες και να

ανταποκρίνεται στις ηθικές απαιτήσεις της κοινωνίας

• Να εκδοθεί Πράσινη Βίβλος για τη συγκέντρωση των µέσων και το

σεβασµό των αρχών της ελεύθερης πληροφόρησης και του πλουραλισµού

• Θεσµικό πλαίσιο για το Internet

• Υποστήριξη από τα ΚΜ του ενιαίου φάσµατος και της µη καλωδιακής

τεχνολογίας

• Εξασφάλιση της δυνατότητας αλλαγής παρόχου Internet µε διατήρηση

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

• Προώθηση της δηµιουργίας και διανοµής ευρωπαϊκού περιεχοµένου

• ∆ηµιουργία του Χάρτη των ηλ-δικαιωµάτων του πολίτη και υιοθέτηση

από της δηµόσιες υπηρεσίες της Ευρώπης

• Έναρξη διαλόγου των παραγόντων της αγοράς των µέσων επικοινωνίας

για την υιοθέτηση ενός Κώδικα Ισότητας των δύο Φύλων



N. Vakalis, MEP, ITRE

Συµπεράσµατα

Βρισκόµαστε µπροστά σε ραγδαίες αλλαγές στο τοµέα των

ICT οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα αλλάξουν όλο τον τρόπο

εργασίας και ζωής του πολίτη.

Για το λόγο αυτό το κείµενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής i2010

είναι καθοριστικής σηµασίας για το πώς η Ευρώπη θα

ανταποκριθεί στα καλέσµατα των καιρών.

Το κείµενο αυτό αφορά την «οµπρέλα»

όλων των σχετικών δράσεων που θα

ακολουθήσουν τα επόµενα χρόνια



N. Vakalis, MEP, ITRE

Οι πολιτικές και οι δράσεις αυτές, θα επηρεάσουν

τη γνώση, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, 

την απασχόληση στην Ευρώπη, αλλά και την

καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη.

Για το λόγο αυτό πρέπει όλοι µας να προετοιµασθούµε

ώστε να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο

τις νέες ευκαιρίες.

“Η επιβίωση του ταχύτερου” ή αλλιώς “Oι νικητές που θα προκύψουν

στη νέα εποχή θα είναι γρήγοροι και ευέλικτοι. 

∆εν είναι οι µεγάλοι που νικούν τους µικρούς αλλά οι γρήγοροι

τους αργούς”

Ν.Zennstrom, CEO Skype Technologies

Συµπεράσµατα


