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Η έκτακτη διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στη Λισαβόνα, στις 23/24 Μαρτίου 2000,
όρισε για την Ευρώπη τον φιλόδοξο στόχο να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και
δυναµική οικονοµία στον κόσµο. Αναγνώρισε την επείγουσα ανάγκη, η Ευρώπη να
εκµεταλλευτεί ταχέως τις ευκαιρίες της νέας οικονοµίας, και ιδιαίτερα του Internet.
Για την επίτευξη των παραπάνω, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν το
Συµβούλιο και την Επιτροπή να εκπονήσουν «… ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για

την ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) …το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιεί ανοικτή
µέθοδο συντονισµού, βασιζόµενη στη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών
πρωτοβουλιών, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη πρωτοβουλία eEurope της Επιτροπής
και την ανακοίνωσή της µε τίτλο ‘Στρατηγικές για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
στην κοινωνία της πληροφορίας’.”

Με το παρόν προσχέδιο δράσης η Επιτροπή ανταποκρίνεται στο εν λόγω αίτηµα.

Το πλαίσιο
Η πρωτοβουλία eEurope1 δροµολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
∆εκέµβριο του 1999 µε στόχο την απευθείας ηλεκτρονική (επιγραµµική) σύνδεση της
Ευρώπης. Συµπληρωµατικά προς την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή παρουσίασε
επίσης ανακοίνωση σχετικά µε «στρατηγικές για θέσεις εργασίας στην κοινωνία της
πληροφορίας», τον Ιανουάριο του 20002. Οι γενικές κατευθύνσεις για την οικονοµική
πολιτική3 αποτελούν το πλαίσιο για την οικονοµική πολιτική, όπου τονίζεται η
ανάγκη για εύρυθµα λειτουργούσες κεφαλαιαγορές και µεγαλύτερο ανταγωνισµό στις
αγορές προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η καινοτοµία.
Έπειτα από θετική υποδοχή της πρωτοβουλίας eEurope από τα κράτη µέλη, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σηµαίνοντας συντελεστές, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση
προόδου προς τη σύνοδο της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000. Στη σύνοδο αυτή, οι
επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν δέσµευση ως προς σειρά µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένων και ηµεροµηνιών στόχων, για την προώθηση της eEurope4.

Αναθεωρηµένη δέσµη στόχων
Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων
που όρισε η σύνοδος της Λισαβόνας, µέσω του καθορισµού των απαραίτητων
µέτρων. Στην πρωτοβουλία eEurope προσδιορίστηκαν αρχικά 10 πεδία, όπου η
ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συµβάλει σε προστιθέµενη αξία. Τα
βασικά πεδία στόχοι του παρόντος σχεδίου δράσης υποβλήθηκαν σε αναθεώρηση,
υπό το φως των συµπερασµάτων της διάσκεψης κορυφής της Λισαβόνας καθώς και
των πολυάριθµων αντιδράσεων που παρέλαβε η Επιτροπή, ιδίως από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη, όπως και κατά τη διάρκεια της άτυπης υπουργικής
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Για βασική τεκµηρίωση βλ.
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/documentation/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commissioners/diamantopoulou/infosoc_en.htm
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/document/econeur/beg/begidxen.htm
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
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διάσκεψης σχετικά µε την κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, που
πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 10 και 11 Απριλίου.
Στην eEurope συµπεριελήφθηκε το θέµα του επιχειρηµατικού κεφαλαίου για ΜΜΕ
υψηλής τεχνολογίας, ώστε να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα έλλειψης
χρηµατοδότησης για καινοτόµες νέες επιχειρήσεις. Σηµαντική πρόοδος
πραγµατοποιήθηκε κατά τους τελευταίους µήνες σε νέες κεφαλαιαγορές στην
Ευρώπη, ενώ η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας ενέκρινε δύο σχετικά σχέδια
δράσης τα οποία πλέον προωθούνται, το ένα σχετικά µε χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες (θα ολοκληρωθεί το 2005) και το άλλο σχετικά µε επιχειρηµατικό
κεφάλαιο (θα ολοκληρωθεί το 2003). Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετασθούν κατά
συνέπεια οι στόχοι της πρωτοβουλίας eEurope στο χώρο αυτό.
Εκ µέρους των κρατών µελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εκφραστεί
διάφορα αιτήµατα για επέκταση της eEurope.
i.
ii.

iii.

οι νέες απαιτήσεις για δεξιότητες της κοινωνίας των πληροφοριών και το
πρόβληµα των ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες.
η ανάγκη διασφάλισης µιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς κοινωνικό
αποκλεισµό. Τούτο αντιµετωπίσθηκε εν µέρει στην eEurope, στη δράση
ηλεκτρονική συµµετοχή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εποµένως η εν λόγω
δράση έχει επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει πρόταση για όλες τις
µειονεκτούσες οµάδες.
διασφάλιση επαρκούς παροχής
Internet.

ποιοτικού ψηφιακού περιεχόµενου για το

Έχουν, επιπλέον, ζητήσει να αναλάβει η Επιτροπή τη διεξαγωγή συγκριτικής
αξιολόγησης στο πλαίσιο αυτό. Όλα αυτά τα θέµατα τονίσθηκαν περαιτέρω σε
συζητήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης υπουργικής διάσκεψης σχετικά µε την
κοινωνία των πληροφοριών και τη γνώση που έλαβε χώρα στη Λισαβόνα στις 10-11
Απριλίου 2000. Τέλος, για να εξασφαλιστεί επακριβέστερη εστίαση των γραµµών
δράσης, έγινε οµαδοποίησή τους σε τρεις κύριους στόχους.
1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές Internet

α) Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Internet
β) Ταχύτερο Internet για ερευνητές και φοιτητές
γ) Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες
2. Επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες
α) Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή
β) Η εργασία στην οικονοµία της γνώσης
γ) Συµµετοχή για όλους στην οικονοµία της γνώσης
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3. Τόνωση της χρήσης του Internet
α) Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου
β) Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση: ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες
υπηρεσίες
γ) Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση
δ) Ψηφιακό περιεχόµενο για παγκόσµια δίκτυα
ε) Ευφυή συστήµατα µεταφορών
Ένα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης

Το παρόν σχέδιο δράσης εστιάζει σε επακριβώς προσδιορίσιµες δράσεις. Η ανάλυση
της ανάπτυξης της ‘νέας οικονοµίας’ και του αντικτύπου της, που αναπτύχθηκαν
λεπτοµερώς στα προηγούµενα έγγραφα και επιβεβαιώθηκαν ευρύτερα κατά τη
διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας, περιλαµβάνεται ως έχει. Στο σχέδιο δράσης
εστιάζει σε λύσεις και συγκεντρώνεται στα θέµατα: τί πρέπει να γίνει, ποιός πρέπει
να αναλάβει δράση και µέσα σε ποιές προθεσµίες.
Οι στόχοι της eEurope θα επιτευχθούν µε τρεις κύριες µεθόδους:
σειρά νοµοθετικών
προτάσεων καταρτίζονται και εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η eEurope
στοχεύει στην επιτάχυνση της θέσπισής τους, µε καθορισµό αυστηρών προθεσµιών
για όλους τους συντελεστές.
Επίσπευση της εγκατάστασης κατάλληλου νοµικού περιβάλλοντος –

η δραστηριότητα
αυτή δύναται να υποστηριχθεί µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, πολλά όµως
εξαρτώνται από πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα και δράση από τα κράτη µέλη.
Υποστήριξη νέας υποδοµής και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή κλίµακα –

Εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και συγκριτικής αξιολόγησης –
αποσκοπείται η εξασφάλιση της αποδοτικής διεξαγωγής των δράσεων, επίτευξης του

επιδιωκόµενου αντίκτυπου και του απαιτούµενου υψηλού επιπέδου σε όλα τα κράτη
µέλη. Η διαδικασία αυτή θα συντονίζεται πλήρως µε την γενική συγκριτική
αξιολόγηση η οποία συνδέεται µε το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που διεξάγεται
την άνοιξη κάθε έτους.

Όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση, καθοριστικής σηµασίας καθήκον θα είναι η
συλλογή των δεδοµένων. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, υφίστανται διάφορες εν
εξελίξει πρωτοβουλίες συλλογής στατιστικών δεδοµένων, σχετικών µε τη νέα
οικονοµία της γνώσης. Όπου υπάρχουν, θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα της Eurostat
και των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών µελών. Στατιστικές σχετικές µε τη νέα

οικονοµία καταρτίζονται επίσης από κλαδικές ενώσεις της βιοµηχανίας και ιδιωτικά
γραφεία συµβούλων. Οι στατιστικές αυτές δεν καλύπτουν, ωστόσο, όλους τους
σχετικούς δείκτες, ενώ ενίοτε είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η ποιότητά τους και δεν
είναι πάντοτε συγκρίσιµες. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιµοποιηθούν ειδικές
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έρευνες ή µελέτες για συµπλήρωση των δεδοµένων5. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω
συλλογής δεδοµένων και η παρακολούθηση των συγκεκριµένων στόχων της eEurope
θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα eEurope6.

Το χρονικό πλαίσιο
Η ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης µε πιεστικές προθεσµίες σε καθοριστικής
σηµασίας πεδία για την νέα οικονοµία αποτελεί µια από τις κύριες κατευθυντήριες
δυνάµεις της πρωτοβουλίας eEurope. Κεντρική αντίληψη του παρόντος σχεδίου
δράσης είναι να συγκεντρώνεται στις δράσεις αυτές διασφαλίζοντας την ταχεία άρση
των εµποδίων που αποµένουν. Για το λόγο αυτό το σχέδιο δράσης εστιάζει στη
χρονολογία κλειδί 2002, οπότε και θα πρέπει να έχει επιτευχθεί το σύνολο των
στόχων. Εάν η Ευρώπη δεν καταφέρει να επιτύχει ταχέως τις αλλαγές, θα είναι πολύ
αργά για την κάλυψη των φιλόδοξων στόχων της Λισαβόνας. Αναµφίβολα, θα
αποµείνουν θέµατα προς επίλυση µετά το 2002, εάν όµως επιτευχθούν οι ακόλουθοι
στόχοι, η Ευρώπη θα έχει πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο που σύντοµα θα
αρχίσει να αποδίδει.

Η ανάγκη ανάληψης δέσµευσης σε πολιτικό επίπεδο
Οι στόχοι της πρωτοβουλίας eEurope µπορούν να επιτευχθούν µόνον εφόσον τα
κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιµα να
αναλάβουν δέσµευση έναντι του παρόντος σχεδίου δράσης και να προβούν στην
αναδιάταξη προτεραιοτήτων που αυτό συνεπάγεται. Κανείς δεν µπορεί να επαφίεται
στην επιτευχθείσα πρόοδο χαλαρώνοντας τις προσπάθειές του, όσο προβάδισµα και
να έχει σχετικά µε άλλους. Κάθε κράτος µέλος πρέπει να είναι έτοιµο για καθορισµό
νέων προτεραιοτήτων και άρση εµποδίων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Θα πρέπει
να εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις αναδυόµενες δυνατότητες που
προκύπτουν από ψηφιακές τεχνολογίες.

5
6

Promise και IST.
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm
Βάσει των προγραµµάτων

5

Στόχος 1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές Internet

α) Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Internet
Η διάσκεψη της Λισαβόνας ζήτησε
• την ολοκλήρωση ‘το συντοµότερο δυνατό εντός του 2001’ των εργασιών σχετικά µε
τις νοµοθετικές προτάσεις µετά την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για τις
τηλεπικοινωνίες
• τόνωση του ανταγωνισµού στα τοπικά δίκτυα πρόσβασης έως το τέλος του 2000 και
χωριστή χρέωση για τον τοπικό βρόχο
• έγκαιρη και αποτελεσµατική ανταπόκριση στις απαιτήσεις όσον αφορά τις
συχνότητες των µελλοντικών συστηµάτων κινητών επικοινωνιών
• διάθεση φτηνών και υψηλής ταχύτητας δικτύων για πρόσβαση στο Internet
• πλήρως ολοκληρωµένες και ελευθερωµένες αγορές τηλεπικοινωνιών έως το τέλος
του 2001

Η πρόκληση
Από την ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την 1η Ιανουαρίου 1998,
έχουν µειωθεί σηµαντικά τα τιµολόγια για υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις. Ωστόσο,
οι περισσότεροι πελάτες έχουν πρόσβαση στο Internet µέσω τοπικών γραµµών, όπου
οι τιµές σηµείωσαν πολύ µικρότερη µείωση, εξ αιτίας του ανεπαρκούς ανταγωνισµού.
Μέχρι στιγµής η αγορά αντέδρασε σχετικά αργά ώστε να προσφέρει τα τόσο
απαραίτητα νέα µοντέλα τιµολογίων, όπως το σταθερόποσο (κατ’ αποκοπήν) τέλος ή
η ελεύθερη πρόσβαση. Οι χαµηλότερες τιµές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για ταχεία
διάδοση της πολυµεσικής και υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο Internet που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, όπως xDSL, καλωδιακή, οπτικής ίνας και
ραδιοκυµατική. Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας επέδειξε ισχυρή πολιτική
βούληση για να διασφαλιστεί η µείωση στο κόστος. Η υλοποίηση της σύστασης της
Επιτροπής σχετικά µε τη χωριστή χρέωση στον τοπικό βρόχο αποτελεί τον ταχύτερο
τρόπο για προώθηση του Internet υψηλής ταχύτητας.
Ένα από τα ισχυρότερα προσόντα της Ευρώπης είναι η ηγετική θέση που κατέχει στα
δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Σύντοµα, ο αριθµός των κινητών συνδροµητών στην
Ευρώπη θα υπερβεί τον αντίστοιχο στις σταθερές γραµµές. Ένας συνεχώς
αυξανόµενος αριθµός πελατών θα έχουν κινητή πρόσβαση στο Internet. Η ταχεία
κινητή πρόσβαση στο Internet θα καταστεί δυνατή µόνο µέσω αναβαθµισµένων
δικτύων δεύτερης γενεάς (συγκεκριµένα µε χρήση τεχνολογιών GPRS και EDGE7)
καθώς και µε δίκτυα 3ης γενιάς. Αναπόφευκτα, η εν λόγω πρόσβαση υψηλών

7

General Packet Radio Service (γεν. υπηρεσία πακετοτροπικών ραδιοεπικοινωνιών)
Enhanced Data GSM Environment (περιβάλλον GSM βελτιωµένων δεδοµένων).
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και

ταχυτήτων θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη από άποψη τιµών· κατά συνέπεια θα
απαιτηθεί ο υψηλότερος δυνατός βαθµός ανταγωνισµού.
Στην αγορά πραγµατοποιούνται ήδη µεγάλες επενδύσεις σε νέα δίκτυα, σε
ανταγωνιστική βάση. Πάντως, διάφορα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά τις αποµακρυσµένες και λιγότερο
ανεπτυγµένες περιοχές. Έχει ζωτική σηµασία οι πολίτες που ζουν στις περιοχές αυτές
να έχουν ίδιας ποιότητας πρόσβαση στα σύγχρονα επικοινωνιακά δίκτυα µε τους
λοιπούς πολίτες.
Όσον αφορά το Internet επόµενης γενεάς, συµπεριλαµβανοµένου του κινητού
Internet, η ανάγκη που προκύπτει από την τεράστια αύξηση των ιντερνετικών
διευθύνσεων ΙΡ κατέστησε επείγουσα ανάγκη τη µετάβαση στην 6η έκδοση του
πρωτοκόλλου του Internet (IPv6), που παρέχει πολύ περισσότερες διευθύνσεις από
ό,τι η τρέχουσα 4η έκδοση. Επιπλέον, η προβλεπόµενη εκατονταπλάσια αύξηση της
ιντερνετικής κυκλοφορίας θα απαιτήσει πολύ αποδοτικότερα δίκτυα και τεχνολογία
πακετοµεταγωγής.

Η απόκριση της eEurope
Η Επιτροπή προωθεί ένα νέο, φιλοανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο, µε το οποίο
θα ενισχυθεί ο ανταγωνισµός και θα ληφθεί υπόψη η αυξανόµενη ταχύτητα των
εξελίξεων στον τοµέα, ανταποκρινόµενη στη σύγκλιση και στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες της αγοράς και της τεχνολογίας. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η θέσπισή του πριν από το τέλος του 2001. Εν τω
µεταξύ, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά προτεραιότητα ο ανταγωνισµός στον τοπικό
βρόχο. Η Επιτροπή συνέστησε εποµένως τη χωριστή χρέωση (αποδεσµοποίηση) του
τοπικού βρόχου έως το τέλος του 2000. Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν οι
απαραίτητες συχνότητες για πολυµεσικά ασύρµατα συστήµατα. Η Επιτροπή θα
αντλήσει τα ενδεδειγµένα συµπεράσµατα από την τοµεακή έρευνα σχετικά µε
υπερβολική τιµολόγηση µισθωµένων γραµµών, που θα διεξαχθεί βάσει της
κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.
Προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η εξασφάλιση ότι οι λιγότερο
ευνοηµένες περιοχές θα µπορέσουν να συµµετάσχουν επί ίσοις όροις στην κοινωνία
των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, έργα όπου ενθαρρύνεται η εµπέδωση και
εδραίωση νέων τεχνολογιών πρέπει να αποτελέσουν καίριο στοιχείο στις
αναπτυξιακές προτεραιότητες των περιφερειών. Οι δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµή
της κοινωνίας των πληροφοριών, σε λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, δύνανται να
αιτιολογηθούν σε περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς, εφόσον οι ιδιωτικές επενδύσεις
δεν µπορούν να είναι κερδοφόρες αφεαυτές. Οι εν λόγω επενδύσεις πρέπει να
πραγµατοποιηθούν κατά τρόπο που δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και που είναι
τεχνολογικώς ουδέτερος. Οι επενδύσεις πρέπει να καθορίζονται από κάθε περιφέρεια
και βάσει της εκάστοτε οικονοµικής και κοινωνικής διάρθρωσης. Η Επιτροπή
ανέλαβε να αναβαθµίσει την προτεραιότητα των έργων που είναι συναφή µε την
κοινωνία των πληροφοριών, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων. Ανάλογη
αναθεώρηση των προτεραιοτήτων έχει ανακοινώσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Σε σχέση µε το Internet επόµενης γενιάς, η Επιτροπή θα δροµολογήσει πρωτοβουλία
που στοχεύει στην κινητοποίηση των οργανισµών τηλεπικοινωνιών και των
7

κατασκευαστών εξοπλισµού ώστε να συνεργαστούν µε παρόχους υπηρεσιών και
χρήστες για την εξασφάλιση της ταχείας ανάπτυξης και χρήσης του IPv6.

∆ράση

Φορείς

Προθεσµία

Θέσπιση των πέντε οδηγιών8 για το νέο
πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
σχετιζόµενων υπηρεσιών· και, θέσπιση της
νέας οδηγίας της Επιτροπής σχετικά µε τον
ανταγωνισµό στις υπηρεσίες επικοινωνιών9

Συµβούλιο,
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

τέλος 2001

Υλοποίηση της σύστασης της Επιτροπής για Κράτη µέλη
αποδεσµοποιηµένη πρόσβαση στον τοπικό
βρόχο

τέλος 2000

Θέσπιση απόφασης για την καθιέρωση Συµβούλιο,
συντονισµένου ευρωπαϊκού πλαισίου για Ευρωπαϊκό
πολιτικές συχνοτήτων
Κοινοβούλιο

τέλος 2001

Συντονισµένη κατανοµή συχνοτήτων για Κράτη µέλη,
πολυµεσικά ασύρµατα συστήµατα10
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

µέσα 2001

Στα δηµόσια µέσα χρηµατοδότησης θα Κράτη µέλη
τέλος 2000
δίδεται ανώτερη προτεραιότητα σε έργα Ευρωπαϊκή Τράπεζα
συναφή µε την κοινωνία των πληροφοριών
Επενδύσεων,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Κίνηση προς την κατεύθυνση πλήρους Ευρωπαϊκή
µετατροπής προς το IPv6 µέσω πιλοτικής Επιτροπή,
εφαρµογής στην Ευρώπη. Οι βασικές Ιδιωτικός τοµέας
τηλεπικοινωνιακές και κατασκευαστικές
βιοµηχανίες θα κινητοποιηθούν από κοινού
µε τους παρόχους υπηρεσιών και τους
χρήστες

τέλος 2001

Μείωση τιµών για µισθωµένες γραµµές µε Κράτη µέλη
την αύξηση του ανταγωνισµού και την
εξασφάλιση εφαρµογής της σύστασης της
Επιτροπής

τέλος of 2000

8

,

Οι οδηγίες αυτές αφορούν το γενικό πλαίσιο

,

,

πρόσβαση και διασύνδεση

,

.

άδειες καθολική υπηρεσία καθώς και προστασία των δεδοµένων

9

10

γενικές και ειδικές

: Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της οδηγίας
90/388 σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
στη ζώνη των 40,5 έως 43,6 GHz, σύµφωνα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης
ραδιοεπικοινωνιών (ERC) της 1.6.99.
Πλήρης τίτλος
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β). Ταχύτερο Internet για ερευνητές και φοιτητές
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας ζήτησε:
• τη δηµιουργία, έως το τέλος του 2001, διευρωπαϊκού δικτύου µεγάλης ταχύτητας για
ηλεκτρονική επιστηµονική επικοινωνία, το οποίο θα συνδέει ερευνητικά ιδρύµατα
και πανεπιστήµια, καθώς και επιστηµονικές βιβλιοθήκες, επιστηµονικά κέντρα και,
σταδιακά, σχολεία.

Η πρόκληση
Τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων θα διανοίξουν νέες δυνατότητες στην συλλογική
µάθηση και έρευνα. Εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
σήµερα αποτελούν συχνά τη βάση για τις αυριανές εµπορικές εφαρµογές. Τα κράτη
µέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση αυτού του
δυναµικού καινοτοµίας.
Με το ταχύτερο Internet εµφανίζεται µια νέα αντίληψη λειτουργίας των υπολογιστών
– οι κατανεµηµένοι υπολογιστές µέσω δικτύων. Πρόκειται για την ιδέα του ‘World
Wide Grid’, WWG, δηλαδή του παγκόσµιου πλέγµατος. Το νόηµα είναι η
διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ γεωγραφικά διασπαρµένων οµάδων όλους τους
επιστηµονικούς κλάδους και βιοµηχανικά πεδία, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να
έχουν κοινή χρήση δεδοµένων και υπολογιστικής υποδοµής, που θα συνεργάζονται
σε πραγµατικό χρόνο. Για το WWG απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, ενοποίηση και
επικύρωση τεχνολογίας που θα παρέχει τη δυνατότητα αδιάκοπης ενοποίησης
δικτύων, υπολογιστών και αποθήκευσης σε ενοποιηµένο σύστηµα.

Η απόκριση της eEurope
Η Επιτροπή δροµολόγησε πρόσφατα τη δραστηριότητα δικτύωσης της έρευνας, στο
5ο πρόγραµµα πλαίσιο, όπου θα διατεθούν 80 εκατ. € για εξασφάλιση της
αναβάθµισης της διευρωπαϊκής χωρητικότητας στα 2,5 Gbit/s. Η Ευρώπη πρέπει να
επενδύσει περισσότερα για µια γνήσια ‘υπερσύγχρονη’ υποδοµή και για τις
απαιτούµενες τεχνολογίες για την πλήρη αξιοποίησή της.
Τον Ιανουάριο του 2000, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση µε τίτλο «Για έναν
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο στον τοµέα της έρευνας», όπου καθορίζονται ως στρατηγικές
προτεραιότητες η καλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων από την ευρωπαϊκή
επιστηµονική κοινότητα και η δηµιουργία ιδεατών κέντρων αριστείας.
Το πρόγραµµα IST υποστηρίζει ήδη έργα µε θέµα κατανεµηµένα συστήµατα
πληροφορικής, απαιτούνται όµως µείζονες προσπάθειες ώστε η τεχνολογία αυτή να
φθάσει σε όλους τους ερευνητές. Θα εξασφαλιστούν εποµένως επαρκείς όροι για την
υποστήριξη της ανάπτυξης του WWG.
Οι ταχύτεροι ιντερνετικοί δικτυακοί κορµοί δεν πρόκειται να βελτιώσουν σηµαντικά
τις επιδόσεις ερευνητών και φοιτητών εάν δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας
συνδέσεις και ποιοτικές εφαρµογές, που θα υποστηρίζονται από εύχρηστες και
ανεξάρτητες από δίκτυα διεπαφές. Τούτο συνεπάγεται µεγάλες βελτιώσεις σε
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εσωτερικά πανεπιστηµιακά δίκτυα που θα δώσουν τη δυνατότητα συλλογικής
ευελιξίας και καινοτόµων µορφών µάθησης και συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο.

∆ράση

Φορείς

Επαρκείς πόροι (πλέον των 80 εκατ. € που έχουν ήδη Ευρωπαϊκή
κατανεµηθεί για την αναβάθµιση του διευρωπαϊκού Επιτροπή
δικτυακού κορµού που συνδέει τα εθνικά δίκτυα
έρευνας και εκπαίδευσης) θα διατεθούν για πτυχές
ερευνητικής δικτύωσης του προγράµµατος IST, µε
στόχο την καθιέρωση της Ευρώπης ως ηγετικής
δύναµης στην παγκόσµια συνδεσιµότητα, καθώς και
για έναρξη της εξέλιξης προς την κατεύθυνση
πλήρως οπτικού δικτυακού κορµού, µε βελτιωµένη
χωρητικότητα ως προς εύρος ζώνης και υπηρεσίες.

Προθεσµία
Τέλος

of

2001

Τα εθνικά ερευνητικά δίκτυα θα πρέπει να
αναβαθµιστούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο
των ερευνητών και των φοιτητών σε ολόκληρη την
Ευρώπη απολαµβάνουν εξ ίσου ισχυρών δικτύων,
κατά περίπτωση µε χρήση διαρθρωτικών ταµείων
και υποστήριξης από την ΕΤΕπ.

Κράτη µέλη, Τέλος 2001
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων

Ίδρυση σε πανεπιστήµια, ιντερνετικής πρόσβασης
υψηλών ταχυτήτων και ενδοδικτύων (eCampus),
κατά περίπτωση µε χρήση διαρθρωτικών ταµείων
και υποστήριξης από την ΕΤΕπ.

Κράτη µέλη, Τέλος 2001
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων

Ενίσχυση της τεχνολογίας World Wide Grid (WWG) Ευρωπαϊκή
µε την ανάπτυξη εξατοµικευµένου λογισµικού για Επιτροπή
την ανάπτυξη κλινών δοκιµών µε βάση τις
απαιτήσεις ευρέως φάσµατος επιστηµονικών
κοινοτήτων και µε στόχο την ένταξη και επικύρωση
της συναφούς τεχνολογίας. Για τη δραστηριότητα
αυτή θα διατεθούν, στο πρόγραµµα IST, πιστώσεις
ύψους έως 50 εκατ. € για ειδική χρηµατοδότηση.

Τέλος 2002

Μέσω των ερευνητικών προγραµµάτων της, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα υποστηρίξει την εδραίωση τεχνολογιών Επιτροπή
του WWG για επιστηµονική εργασία και συνεργασία
σε όλα τα ερευνητικά πεδία

τέλος 2002

γ). Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας θεώρησε ότι
• η εµπιστοσύνη των καταναλωτών είναι παράγοντας καίριας σηµασίας για την
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου.

Η πρόκληση
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Τα ασφαλή δίκτυα και η ασφαλής πρόσβαση µε χρήση έξυπνων καρτών αποτελούν
ζωτικής σηµασίας στοιχεία για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό
εµπόριο. Συχνά έχουν διατυπωθεί ανησυχίες, µεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο11, σχετικά µε τη δυνατότητα παραβίασης της ιδιωτικής ζωής των
χρηστών του δικτύου. Επιπλέον, εµφανίζονται νέες µορφές εγκληµατικών πράξεων
που χρησιµοποιούν τα εργαλεία της κοινωνίας των πληροφοριών. Καθ’ όσον το
Internet καθίσταται πανταχού παρόν για όλες τις επιχειρήσεις και τις προσωπικές
επικοινωνίες, αυξάνεται η ευαισθησία και η οικονοµική αξία του περιεχοµένου των
µεταβιβαζόµενων πληροφοριών. Η οικονοµική ζηµία που προξενείται από διαταραχές
(π.χ. από ιούς, επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας) της λειτουργίας του Internet
αυξάνεται διαρκώς.
Η προστασία της ασφάλειας µπορεί να είναι δαπανηρή και να επιβραδύνει την
ταχύτητα του δικτύου. Για το σκοπό αυτό δεν µπορούν να επιβληθούν αυθαίρετες
λύσεις, αλλά η αγορά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να αφεθεί ελεύθερη για να
καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τις ανάγκες των χρηστών. Ωστόσο,
πολλοί καθηµερινοί χρήστες δεν έχουν επίγνωση της σχετικής έλλειψης προστασίας
του ιδιωτικού χαρακτήρα των συναλλαγών τους, όπως και των µέσων µε τα οποία
µπορούν να προστατευθούν. Ιδιαίτερα, δεν διατίθενται αρκετές βάσιµες πληροφορίες
σχετικά µε την αξιοπιστία των προϊόντων.
Από την πλευρά της προσφοράς, διατίθενται στην αγορά πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα
ασφάλειας µε υψηλή ποιότητα. Αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες και η βιοµηχανία
εξελίσσεται ικανοποιητικά. Υπάρχουν πάντως προβλήµατα σε σχέση µε την ένταξη
των προϊόντων αυτών σε κυρίαρχα λειτουργικά συστήµατα και εφαρµογές
λογισµικού καθώς και όσον αφορά την εν γένει διαλειτουργικότητά της.
Η εκτεταµένη ανάπτυξη των έξυπνων καρτών στην Ευρώπη αποτελεί ήδη ένα ισχυρό
σηµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγορά όµως είναι κατακερµατισµένη, τόσο
µεταξύ χωρών όσο και κλαδικά. Απαιτείται ανάληψη περαιτέρω προσπαθειών για την
επιτάχυνση, κωδικοποίηση και εναρµόνιση της χρήσης σε κλίµακα ΕΕ, καθώς επίσης
και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Η απόκριση της eEurope
Με την πρωτοβουλία eEurope προτείνεται η ανάληψη εστιασµένης δράσης σε τρία
κύρια πεδία:
•

Αυξηµένη ασφάλεια πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε την ενθάρρυνση
της χρήσης έξυπνης κάρτας – σε όλες τις µορφές

Η έξυπνη κάρτα είναι µια πολυλειτουργική τεχνολογία που µπορεί να εξασφαλίσει
προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου, της οποίας το δυναµικό δεν έχει
ακόµα πλήρως αξιοποιηθεί. Η δραστηριότητα αυτή δροµολογήθηκε ήδη κατά την
‘διάσκεψη για την έξυπνη κάρτα’, στη Λισαβόνα στις 11 Απριλίου 2000, ενώ η
βιοµηχανία έδειξε προθυµία να ακολουθηθούν κοινές προσπάθειες. Οι συµµετέχοντες
11

Η

έκθεση

Read

συστηµάτων

σχετικά

µε

,

αναγνώρισης

την

eEurope

συστηµάτων

υπογράµµισε

προστασίας

του

ότι

‘…

η

απορρήτου

ανάπτυξη
των

ασφαλών

µηνυµάτων

και

µεθόδων που θα εµποδίζουν την αλλοίωσή τους έχει πρωταρχική σηµασία για την ανάπτυξη

,

µιας ψηφιακής ανταγωνιστικής και κινητής

eEurope’.
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ενέκριναν ένα κείµενο αρχών σε σχέση µε τις έξυπνες κάρτες, όπου περιλαµβάνεται
λεπτοµερές σχέδιο εργασιών· συµφωνήθηκε η συγκρότηση οµάδας δράσης υψηλού
επιπέδου για την εισαγωγή και υποστήριξη κοινής ανάπτυξης στη διάδοση της
έξυπνης κάρτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ευρύτερη διάδοση λύσεων για ιντερνετική ασφάλεια.

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν µια από τις λύσεις για ασφαλείς ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, ιδίως για το Internet. Ωστόσο, δεδοµένων του σύνθετου χαρακτήρα και
της αυξανόµενης σηµασίας που έχουν τα θέµατα ασφάλειας στο Internet, απαιτείται
ευρύτερη ανταπόκριση. Η κύρια αρµοδιότητα για την εξασφάλιση ευρύτερης
ευαισθητοποίησης και εδραίωσης των προϊόντων ασφαλείας ανήκει σαφώς στη
βιοµηχανία. Ωστόσο, υπάρχουν πεδία όπου η αναδυόµενη αυτή βιοµηχανία έχει
ανάγκη από προσπάθειες του δηµόσιου τοµέα για ενίσχυση της ανάπτυξής της. Οι
προτεινόµενες δράσεις στοχεύουν εποµένως κυρίως στην ενθάρρυνση και
επανενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών.
•

Βελτιωµένος συντονισµός για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον
κυβερνοχώρο

Στις 15-17 Μαΐου 2000 διοργανώθηκε στο Παρίσι διάσκεψη της οµάδας G-8 για
θέµατα ασφάλειας και εµπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα εξετάζεται, στο
Συµβούλιο της Ευρώπης, σύµβαση σχετικά µε αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο,
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει ανακοίνωση επί του θέµατος. Η eEurope
αναµένεται να διασφαλίσει την καθιέρωση καλύτερου µηχανισµού συντονισµού µε
σκοπό ευρύτερη συζήτηση και συνεργασία στο καίριο αυτό θέµα.

∆ράση

Φορείς

Προθεσµία

τέλος 2000
∆ιάθεση πυρήνα κοινών προδιαγραφών για Ιδιωτικός
διαλειτουργικότητα και ασφάλεια στις έξυπνες κάρτες τοµέας,
Κράτη µέλη
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Βελτίωση της ανθρώπινης διεπαφής σε τερµατικά
έξυπνων καρτών, συµπεριλαµβανοµένης βελτιωµένης
χρηστικότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
πολυγλωσσική υποστήριξη

Ιδιωτικός
τέλος 2001
τοµέας,
Κράτη µέλη
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

∆ιάθεση οικονοµικά αποδοτικών λύσεων έξυπνης Ιδιωτικός και τέλος 2002
κάρτας για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές
δηµόσιος
τοµέας
Βελτίωση
της
συνολικής
επιγραµµικών συναλλαγών µε:
•

ασφάλειας

των Ιδιωτικός
τοµέας,
Ευρωπαϊκή
Εξασφάλιση της διάθεσης προϊόντων (ιδίως Επιτροπή,
καρτών δικτύου, λογισµικού και δροµολογητών) Kράτη µέλη
που µπορούν να υποστηρίζουν ασφαλείς
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τέλος 2001

µεταδόσεις, βάσει IPSec και Ipv6.
•

Υποστήριξη πιστοποιήσεων ασφάλειας, µε
πρωτοβουλία της βιοµηχανίας, µέσω συντονισµού
προσπαθειών και αµοιβαίας αναγνώρισης,
συµπεριλαµβανοµένης
επαγγελµατικής
πιστοποίησης για ασφάλεια πληροφοριών.

•

Προώθηση τεχνολογιών που διευρύνουν την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και υποστήριξη της
ανάπτυξής
τους,
συµπεριλαµβανοµένων
κατάλληλων κωδίκων και κωδικοποίησης
πρακτικής.

•

Ενθάρρυνση συνεργασίας δηµοσίου/ιδιωτών
σχετικά µε την αλληλεξάρτηση υποδοµών και
πληροφοριών
(συµπεριλαµβανοµένης
της
ανάπτυξης συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης)
και βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ εθνικών
‘οµάδων ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στην πληροφορική’.

Προώθηση της εξέλιξης και ανάπτυξης πλατφορµών Ιδιωτικός
ασφάλειας λογισµικού ανοικτής πηγής, για τοµέας,
αποτελεσµατικό “plug and play”.
Κράτη µέλη
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

τέλος 2002

Καθιέρωση
συντονισµένης
και
συνεκτικής Κράτη µέλη,
ευρωπαϊκής προσέγγισης στο κυβερνοέγκληµα
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

τέλος 2002
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Στόχος 2: Επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες

α) Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας ζήτησε ότι:
• Κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την
εργασία στη νέα κοινωνία των πληροφοριών
• Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία της Ένωσης θα έχουν
πρόσβαση στο Internet και σε πολυµέσα έως το τέλος του 2001
• Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλο το απαιτούµενο διδακτικό προσωπικό θα είναι
εξοικειωµένο µε τη χρήση του Internet και των πολυµέσων έως το τέλος του 2002
• Τα σχολεία θα συνδεθούν, σταδιακά, µε το υπερταχύ διευρωπαϊκό δίκτυο
ηλεκτρονικών επιστηµονικών επικοινωνιών, που θα δηµιουργηθεί έως το τέλος του
2001
• Τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσαρµοστούν
στην κοινωνία της γνώσης.

Η πρόκληση
Τα κράτη µέλη σηµειώνουν ορατή πρόοδο όσον αφορά τη σύνδεση σχολίων µε το
Internet. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, συγκεκριµένα:
i.

πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός υπολογιστών και ταχέων συνδέσεων µε
το Internet.

ii.

ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός και το διαθέσιµο λογισµικό, περιεχόµενα και
υπηρεσίες πρέπει να αντιστοιχούν στις τρέχουσες ανάγκες.

iii.

η τρέχουσα χρήση των νέων αυτών εργαλείων πρέπει να εξασφαλίζεται από
καλά καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό, καθώς και µε την προσαρµογή
των προγραµµάτων σπουδών για διδάσκοντες και διδασκόµενους.

Η απόκριση της eEurope
Τα κράτη µέλη έχουν την κύρια αρµοδιότητα για την επίτευξη των στόχων. Ο ρόλος
της Κοινότητας είναι να υποστηρίζει τα κράτη µέλη παρέχοντας γενική ώθηση,
συµβάλλοντας στον συντονισµό των προσπαθειών τους, προάγοντας νέες τεχνολογίες
και εφαρµογές, καθώς επίσης και χρηµατοδοτώντας τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών
και τη διασυνοριακή δικτύωση των σχολείων. Σηµαντική ευρωπαϊκή προστιθέµενη
αξία συνιστά η εξασφάλιση ότι οι τεχνολογικές λύσεις, το λογισµικό και τα
περιεχόµενα δεν αναπτύσσονται αποµονωµένα, σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη θα
πρέπει να είναι σε θέση να διδάσκονται από τις εµπειρίες των άλλων και να
στηρίζονται στα επιτεύγµατα όλων.
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Η προσαρµογή των σχολείων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής δεν θα πρέπει να
πραγµατοποιείται σε βάρος άλλων προτεραιοτήτων. Το Internet δεν θα επιλύσει τα
υφιστάµενα καθηµερινά προβλήµατα, λόγου χάριν όσον αφορά την επάρκεια
διδακτικού προσωπικού, προϋπολογισµών και υποδοµής. Θα πρέπει εποµένως να
διατεθούν πρόσθετοι οικονοµικοί πόροι για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου που
συνιστά η εξασφάλιση ότι όλοι οι µαθητές θα είναι ψηφιακώς εγγράµµατοι
αποφοιτώντας από το σχολείο. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η βιοµηχανία να
διαδραµατίσει ενεργότερο ρόλο µέσω καινοτόµων και αποτελεσµατικών
κοινοπραξιών δηµοσίου-ιδιωτών.
Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει επιµέρους εκπαιδευτικές δράσεις στη συµπληρωµατική
πρωτοβουλία eLearning που δροµολογείται. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλάβει
στόχους της eEurope σε πλαίσιο εκπαιδευτικού προσανατολισµού και θα ασχοληθεί
µε το αίτηµα της διάσκεψης κορυφής της Λισαβόνας για την προσαρµογή των
ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνία των
πληροφοριών.

∆ράσεις

Φορείς

Προθεσµία

Παροχή σε όλα τα σχολεία πρόσβασης στο Κράτη µέλη
Internet και σε πολυµεσικούς πόρους, κατά
περίπτωση µε χρήση των διαρθρωτικών ταµείων

τέλος 2001

Παροχή σε όλους τους µαθητές πρόσβασης στο Κράτη µέλη
Internet και σε πολυµεσικούς πόρους στην τάξη
τους, κατά περίπτωση µε χρήση των
διαρθρωτικών ταµείων

τέλος 2002

Σταδιακή σύνδεση σχολείων µε τα ερευνητικά Κράτη µέλη
δίκτυα, κατά περίπτωση µε χρήση των
διαρθρωτικών ταµείων

τέλος 2002

Εξασφάλιση διάθεσης υπηρεσιών στήριξης και Κράτη µέλη,
εκπαιδευτικών πόρων στο Internet, καθώς και Ευρωπαϊκή
πλατφορµών e-learning, για διδάσκοντες, µαθητές Επιτροπή
και γονείς (π.χ πρόσβαση για µειονεκτούντα
παιδιά, πρόσβαση σε ψηφιοποιηµένη πολιτιστική
κληρονοµιά,
πολυγλωσσικό
πολυµεσικό
διδακτικό υλικό, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
ανοικτού λογισµικού, συλλογή βέλτιστης
πρακτικής). Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίζει
τις προσπάθειες αυτές µέσω των προγραµµάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και των πολιτιστικών,
ενώ θα διαθέτει επαρκή χρηµατοδότηση, στο
πρόγραµµα IST

τέλος 2002

Παροχή κατάρτισης, κατά περίπτωση µε χρήση Κράτη µέλη
των διαρθρωτικών ταµείων, σε όλους τους
ιδίως
προσαρµογή
των
διδάσκοντες,
προγραµµάτων σπουδών και προσφορά κινήτρων
σε διδάσκοντες για ενεργό χρήση ψηφιακών

τέλος 2002
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τεχνολογιών στη διδασκαλία. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα εξασφαλίσει ανταλλαγές βέλτιστης
πρακτικής και θα συντονίσει ερευνητικές
προσπάθειες µέσω των προγραµµάτων της για
εκπαίδευση, κατάρτιση και IST.
Προσαρµογή των σχολικών προγραµµάτων Κράτη µέλη,
σπουδών ώστε να υπάρξουν νέοι τρόποι
διδασκαλίας και διασφάλιση της ψηφιακής Ευρωπαϊκή
εγγραµµατοσύνης όλων των µαθητών µε την Επιτροπή
αποφοίτησή τους από το σχολείο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα υποστηρίξει πιλοτικά έργα,
ανταλλαγές βέλτιστης πρακτικής και θα
συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες µέσω του
IST και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της

τέλος 2002

Β) Η εργασία στην οικονοµία της γνώσης
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας συνεπέρανε ότι:
• Υπάρχει διευρυνόµενη έλλειψη δεξιοτήτων, ειδικά στην τεχνολογία των
πληροφοριών, όπου ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας παραµένουν κενές.
• Τα ευρωπαϊκά συστήµατα κατάρτισης πρέπει να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της
κοινωνίας της γνώσης για την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης, προσαρµοσµένων
σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους, καθώς και στους απασχολούµενους των οποίων
οι δεξιότητες κινδυνεύουν να αχρηστευθούν λόγω της ταχείας αλλαγής.
• Πρέπει να αποδοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην δια βίου µάθηση, ως βασικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.
• Ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο
δυναµικό.
• Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που πρέπει
να παρέχει η δια βίου µάθηση και πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίπλωµα βασικών
δεξιοτήτων στις τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠ).
• Ανάγκη προσαρµοστικότητας, χάρη στην ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας
και µε τη διευκόλυνση του συµβιβασµού της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή
ζωή.

Η πρόκληση
Στη Λισαβόνα κατέστη σαφές ότι η επίτευξη πλήρους απασχόλησης απαιτεί ριζικό
µετασχηµατισµό της οικονοµίας και των δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις
ευκαιρίες της νέας οικονοµίας.
Η πρώτη πρόκληση είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Η εκπαίδευση θα έχει
µείζονα συνεισφορά στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, µοιραία όµως τα
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αποτελέσµατά της δεν θα καρποφορήσουν παρά µακροπρόθεσµα. Πρέπει να γίνουν
περισσότερα. Πρώτα απ’ όλα, θέσεις εργασίας για επαγγελµατίες στον κλάδο των
τεχνολογιών των πληροφοριών, όπου σύµφωνα µε µελέτες σχετικά µε την έλλειψη
δεξιοτήτων, στην Ευρώπη υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη 800.000 θέσεων
εργασίας, που αναµένεται να αυξηθεί σε ύψος 1,7 εκατ. θέσεων έως το 2003 εάν δεν
αναληφθεί σχετική δράση12. Ωστόσο, η πρόκληση είναι ευρύτερη από απλή
ανταπόκριση στην ζήτηση για επαγγελµατίες του κλάδου των τεχνολογιών των
πληροφοριών. Η ψηφιακή παιδεία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της
προσαρµοστικότητας της εργασιακής δύναµης και της απασχολησιµότητας του
συνόλου των πολιτών.
Η δεύτερη πρόκληση είναι η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης κατά το δυνατόν
εγγύτερα σε ποσοστό 70%, έως το 2010. Προς τούτο απαιτείται ανάληψη δράσης για
βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των οµάδων µε χαµηλά ποσοστά
απασχόλησης, ιδίως των γυναικών και των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων.
Είναι επίσης απαραίτητο να καταστεί η εργασία ελκυστικότερη και προσιτότερη,
µέσω ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων, όπως η τηλεργασία.
Η τρίτη πρόκληση είναι ο εκσυγχρονισµός της οργάνωσης της εργασίας. Η
µεγαλύτερη ευελιξία παρέχει στους εργαζόµενους τα τεχνολογικά οφέλη του κινητού
ωραρίου και θέσης εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να
συµβάλουν µε την στήριξη συµφωνιών σχετικά µε την ευέλικτη εργασία, προς
όφελος τόσο εργοδοτών όσο και απασχολουµένων.

Η απόκριση της eEurope
Τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την πρωταρχική αρµοδιότητα για
διασφάλιση της απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας στη νέα οικονοµία,
ιδίως µε την παροχή δεξιοτήτων και τον µετασχηµατισµό της οργάνωσης της
εργασίας. Η Επιτροπή διαδραµατίζει κεντρικό συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής διαδικασίας απασχόλησης, που βασίζεται στην κατάρτιση
κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, και στη
συνέχεια τις µεταφέρει στη µορφή των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση.
Στη συνέχεια της Λισαβόνας, οι στόχοι που αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών
θα βελτιωθούν περαιτέρω στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση.
Η οµάδα υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση της
κοινωνίας των πληροφοριών (ESDIS), αποτελούµενη από εκπροσώπους των κρατών
µελών, θα προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση της προόδου, µε την παρακολούθηση των
παρακάτω αναφερόµενων δράσεων και θα συµβάλει στη γενική αξιολόγηση του
αντίκτυπου του σχεδίου δράσης eEurope στην απασχόληση.

12

Europe’s Growing IT Skills Crisis A Special Report by IDC.
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∆ράση

Φορείς

Να δοθεί σε όλους τους εργαζόµενους η Κοινωνικοί
ευκαιρία ψηφιακής παιδείας, µέσω της δια βίου εταίροι,
µάθησης
Κράτη µέλη,
Ιδιωτικός τοµέας

Προθεσµία
τέλος 2002

Αύξηση 50% της χωρητικότητας σε θέσεις και Κράτη µέλη,
τέλος 2002
µαθήµατα κατάρτισης για τεχνολογία Κοινωνικοί εταίροι
πληροφοριών (στην εργασία όσο και σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα), κατά περίπτωση µε
χρήση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταµείου
Καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Κράτη µέλη,
βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες των Ευρωπαϊκή
πληροφοριών λαµβάνοντας υπόψη την Επιτροπή
ευρωπαϊκή άδεια χειριστή υπολογιστή (ECDL).

τέλος 2000

Υποστήριξη µεγαλύτερης ευελιξίας στον χώρο
εργασίας, π.χ. τηλεργασία, κατά περίπτωση
µέσω συµφωνιών µε τους κοινωνικούς
εταίρους και µε την υποστήριξη των κρατών
µελών

Κοινωνικοί
εταίροι,
Κράτη µέλη
Ιδιωτικός τοµέας

τέλος 2000

Προώθηση
δικτύου
‘εσωτερικών
πανεπιστηµίων’ σε εταιρείες, για κατάρτιση
σύµφωνα µε τη ζήτηση και για
επανακατάρτιση µεταπτυχιακού επιπέδου

Κοινωνικοί
εταίροι,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

τέλος 2002

Γ) Συµµετοχή για όλους στην οικονοµία της γνώσης
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας αναγνώρισε:
•

ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και στην
καταπολέµηση του «πληροφορικού αποκλεισµού».

•

ότι η νέα οικονοµία δηµιουργεί το δυναµικό για τον περιορισµό του κοινωνικού
αποκλεισµού, τόσο µε τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και απασχόλησης, όσο και
µε τη διάνοιξη νέων δυνατοτήτων κοινωνικής συµµετοχής.

•

κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τις απαραίτητες δεξιότητες για να
ζήσει και να εργαστεί στη νέα κοινωνία των πληροφοριών.

Η πρόκληση
Τα συµπεράσµατα της Λισαβόνας συνεπάγονται ότι η eEurope θα πρέπει να
επεκτείνει το στόχο της συµµετοχικής της δράσης eParticipation. Τα οφέλη από την
κοινωνία των πληροφοριών πρέπει να είναι προσιτά, όχι µόνο στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, αλλά και σε όσους βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας και του
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εκπαιδευτικού συστήµατος. Η δράση στο πεδίο αυτό θα συµβάλει στη νέα κοινοτική
πρωτοβουλία για τη προώθηση της κοινωνικής ένταξης, που αποτελεί επίσης στόχο
της διάσκεψης κορυφής της Λισαβόνας. Τα καίρια θέµατα εξετάσθηκαν λεπτοµερώς
κατά την πρόσφατη υπουργική διάσκεψη στη Λισαβόνα.
Καθώς οι κυβερνητικές υπηρεσίες και σηµαντικές δηµόσιες πληροφορίες διατίθενται
σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό µέσω του ηλεκτρονικού δικτύου, η πρόσβαση για
όλους τους πολίτες σε κυβερνητικές ιστοθέσεις καθίσταται σηµαντική όπως η
εξασφάλιση πρόσβασης σε δηµόσια κτίρια. Όσον αφορά πολίτες µε ειδικές ανάγκες,
η πρόκληση συνίσταται στο να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσβασιµότητα σε
τεχνολογίες πληροφοριών εν γένει, καθώς και η συµβατότητά τους µε υποβοηθητικές
τεχνολογίες. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες µπορούν συχνά να αποδειχθούν ευκολότερες
στη χρήση τους για όλους, εάν εξεταστούν, από την αρχή της διαδικασίας
σχεδιασµού, οι απαιτήσεις χρηστικότητας του συνόλου των δυνητικών καταναλωτών.

Η απόκριση της eEurope
Σε σχέση µε την πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, η οµάδα υψηλού επιπέδου
για την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση στην κοινωνία των πληροφοριών
(ESDIS), σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα εξετάσει και θα παρακολουθήσει
νοµοθεσία και πρότυπα συναφή µε την κοινωνία των πληροφοριών ώστε να
εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους µε αρχές προσβασιµότητας.
Οι ιστοθέσεις του δηµόσιου τοµέα και το περιεχόµενό τους, στα κράτη µέλη και στα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να είναι προσβάσιµη,
εξασφαλίζοντας ότι πολίτες µε ειδικές ανάγκες µπορούν να έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες και να επωφελούνται πλήρως από το δυναµικό της ηλεκτρονικής
κυβέρνησης.
Όσον αφορά την προσβασιµότητα όλων των τεχνολογιών της κοινωνίας των
πληροφοριών ήδη από το στάδιο σχεδιασµού, πρόκειται για σχετικά νέο θέµα όσον
αφορά την κατάρτιση των σχεδιαστών, και καλύπτεται µόνο σηµειακά στην Ευρώπη.
Υπάρχει ευρύ περιθώριο αµοιβαίας µάθησης µεταξύ κέντρων αριστείας, µε σκοπό τη
συγκρότηση συντονισµένης µεθόδου υψηλού επιπέδου.
Πέραν αυτών των δράσεων, θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων όσων αδυνατούν να επωφεληθούν πλήρως από την
κοινωνία των πληροφοριών εξ αιτίας άλλων λόγων, όπως η φτώχεια ή η έλλειψη
ενηµέρωσης και κατάρτισης. Η διάθεση και προσβασιµότητα σε ιντερνετικά
τερµατικά στους δηµόσιους χώρους – βιβλιοθήκες, γραφεία εύρεσης εργασίας,
σχολεία – συνδυασµένη µε επιτόπιες ευκαιρίες κατάρτισης θα µπορούσε να
εξασφαλίσει την πρόσβαση για όλους.

∆ράση

Φορείς

∆ηµοσίευση προτύπων «Σχεδιασµός για Ευρωπαϊκή
όλους» για την προσβασιµότητα προϊόντων της Επιτροπή,
τεχνολογίας πληροφοριών, ιδίως για τη Ιδιωτικός τοµέας
βελτίωση της απασχολησιµότητας ατόµων µε
ειδικές ανάγκες.
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Προθεσµία
τέλος 2002

Ανασκόπηση συναφούς νοµοθεσίας και Κράτη µέλη,
προτύπων για εξασφάλιση συµµόρφωσής τους Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
µε αρχές της προσβασιµότητας.

τέλος 2002

Θέσπιση των κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλίας για προσβασιµότητα στον Επιτροπή,
παγκόσµιο ιστό (WAI) για δηµόσιες Κράτη µέλη
ιστοθέσεις.

τέλος 2001

Καθιέρωση δηµόσιων σηµείων πρόσβασης στο Κράτη µέλη
Internet,
σε δηµόσιους χώρους, και
τηλεκέντρων σε όλες τις κοινότητες,
παρέχοντας πρόσβαση σε ευκολίες κατάρτισης
και ηλεκτρονικής εργασίας, κατά περίπτωση µε
χρήση των διαρθρωτικών ταµείων

τέλος 2001

Εξασφάλιση της ίδρυσης και δικτύωσης Ευρωπαϊκή
εθνικών κέντρων αριστείας για «σχεδιασµό για Επιτροπή,
όλους»
και
δηµιουργία
ευρωπαϊκού Κράτη µέλη
προγράµµατος σπουδών για σχεδιαστές και
µηχανικούς.

τέλος 2002
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Στόχος 3: Τόνωση της χρήσης του Internet

α) Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα:
• το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσουν το σύνολο της
εκκρεµούσας νοµοθεσίας σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο έως το τέλος του 2000·
τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιταχύνουν την µεταφορά τους στην εθνική νοµοθεσία,
που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2001·
• η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα
αυξηθεί η εµπιστοσύνη του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ιδίως µέσω
εναλλακτικών συστηµάτων επίλυσης διαφορών
• η Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, έως το
2003, θα έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια των κοινοτικών και των κρατικών
προµηθειών επιγραµµικά (σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση)
• η ταχύτητα των τεχνολογικών µεταβολών ενδέχεται να απαιτήσει στο µέλλον νέες
και πιο ευέλικτες απαιτήσεις.

Η πρόκληση
Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται ήδη δυναµικά στις συναλλαγές µεταξύ των
επιχειρήσεων (το λεγόµενο ενδοεπιχειρησιακό ή ηλεκτρονικό εµπόριο B2B), µε
εταιρείες που προβαίνουν σε µείζονα αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους σε
πολλούς τοµείς – τράπεζες, ασφάλειες, αυτοκινητοβιοµηχανία κ.λπ. Τούτο
συνεπάγεται θεµελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών, σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, ‘παλαιούς’ και ‘νέους’. Είναι σηµαντικό για τις ΜΜΕ να
µην υστερήσουν σ’ αυτή τη διαδικασία και να δραστηριοποιηθούν πέραν των εθνικών
συνόρων.
Ωστόσο, στο πεδίο που αφορά τις σχέσεις επιχειρήσεων µε καταναλωτές
(ηλεκτρονικό εµπόριο B2C) τίθενται ορισµένες προκλήσεις κανονιστικού χαρακτήρα:
i.

Συνεχίζουν να υπάρχουν παραλλαγές στο νοµικό καθεστώς, γεγονός που
προκαλεί δυσχέρειες για εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ii.

Πρέπει να βελτιωθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών ώστε το ηλεκτρονικό
εµπόριο να αναπτύξει πλήρως το δυναµικό του.

Το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει το δυναµικό για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
των κρατικών προµηθειών. Επίσης, αυξάνει τις ευκαιρίες των ΜΜΕ να συµµετέχουν
στην αγορά αυτή, σε κοινοτική κλίµακα. Οι ηλεκτρονικές προµήθειες δεν έχουν
ακόµα επεκταθεί ευρύτερα στις δηµόσιες υπηρεσίες. Απαιτούνται προσπάθειες για
αποσαφήνιση του νοµικού καθεστώτος και για τη αναδιάρθρωση του διοικητικού
συστήµατος.
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Η απόκριση της eEurope
Για να διασφαλιστεί η καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εµπορίου, η
Επιτροπή πρότεινε ήδη σειρά νοµοθετικών µέτρων. Η επικείµενη θέσπιση, από το
Συµβούλιο, του «κανονισµού για αγαθά διπλής χρήσης», που µεταξύ άλλων
προβλέπει εσωτερική αγορά για προϊόντα ασφάλειας, καθώς και η ταχεία θέσπιση της
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο, αποτελούν πολύ θετικά σήµατα. Οι υπόλοιπες
προτάσεις πρέπει να θεσπιστούν το ταχύτερο δυνατό, ενώ τα κράτη µέλη πρέπει να
επιταχύνουν τη µεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο. Η καθιέρωση του ονόµατος τοµέα
«.eu» θα συµβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό
εµπόριο.
Όσον αφορά την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, ο ιδιωτικός τοµέας αναπτύσσει
διάφορες πρωτοβουλίες – διατάξεις σήµανσης και ασφάλειας, δηλώσεις περί
προστασίας της ιδιωτικής ζωής κ.λπ., είναι όµως δύσκολο να αξιολογηθούν από τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη κοινών κριτηρίων και
διαφάνειας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις είναι αναγκασµένες να επενδύουν σηµαντικούς
πόρους και προσπάθειες για την ανάπτυξη αυτορρύθµισης και εναλλακτικών τρόπων
επίλυσης διαφορών. Οι προσπάθειες αυτές θα αναληφθούν µόνον εάν υφίστανται
επαρκή κίνητρα.
Οι ηλεκτρονικές προµήθειες πρέπει να επεκταθούν στο δηµόσιο τοµέα. Όλες οι
απαιτούµενες νοµοθετικές αλλαγές πρέπει να εξασφαλιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στα κράτη µέλη και θα
καταβάλει παράλληλα µείζονες προσπάθειες για την προώθηση σηµαντικών
στοιχείων του συστήµατός της για προµήθειες σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση.

∆ράση

Φορείς

Θέσπιση εκκρεµούσας κοινοτικής νοµοθεσίας Συµβούλιο,
σχετικά µε:
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
• δικαιώµατα δηµιουργού,
•

εξ
αποστάσεως
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,

•

ηλεκτρονικό χρήµα,

•

δικαιοδοσία.

Προθεσµία
τέλος 2000

µάρκετινγκ

Ενθάρρυνση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών
στο ηλεκτρονικό εµπόριο σε συνεργασία µε οµάδες
καταναλωτών, τη βιοµηχανία και τα κράτη µέλη.
Προώθηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης
διαφορών, διατάξεων σήµανσης και ασφάλειας και
αποτελεσµατικών κωδίκων δεοντολογίας, σε
συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους για την
ανάπτυξη γενικών αρχών καθώς και µε δηµιουργία
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Ιδιωτικός
τοµέας,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
Κράτη µέλη

τέλος 2000

κατάλληλων κινήτρων. Λειτουργία ενός ‘φόρουµ
ηλεκτρονικής εµπιστοσύνης σε απευθείας σύνδεση’
διαχειριζόµενου από την Επιτροπή και µε
συµµετοχή του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού
ενδιαφεροµένων στη διαδικασία αυτή. Η Επιτροπή
και τα κράτη µέλη αναπτύσσουν περαιτέρω το EEJnet13 για τη σύνδεση εναλλακτικών συστηµάτων
επίλυσης διαφορών και δροµολόγηση πιλοτικών
έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω του
προγράµµατος IST.
Αύξηση της ευελιξίας στην κανονιστική ρύθµιση
του ηλεκτρονικού εµπορίου µε τόνωση της
αυτορρύθµισης, µεταξύ άλλων µέσω συνεργασίας
µε σχετικές επιχειρηµατικές οµάδες, όπως η Global

Business Dialogue14.

Ευρωπαϊκή
τέλος 2000
Επιτροπή,
Κράτη µέλη,
Ιδιωτικός
τοµέας

Βελτίωση της ασφάλειας δικαίου για τις ΜΜΕ που Ευρωπαϊκή
προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου σε Επιτροπή
κοινοτική κλίµακα, µέσω επιγραµµικής (σε
απευθείας σύνδεση) υπηρεσίας πληροφόρησης και
δράσεων ευαισθητοποίησης.

τέλος 2000

Ενθάρρυνση της ‘ψηφιακής στροφής’ των ΜΜΕ
µέσω συντονισµένων δραστηριοτήτων δικτύωσης
για την ανταλλαγή γνώσης σε θέµατα βέλτιστης
πρακτικής, ηλεκτρονικών συναλλαγών και
συγκριτικής αξιολόγησης

Ιδιωτικός
τοµέας,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
Κράτη µέλη

Τέλος 2002

Καθιέρωση ονόµατος τοµέα ανωτάτου επιπέδου Ευρωπαϊκή
«.eu»
Επιτροπή,
Συµβούλιο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Τέλος 2000

Θέσπιση δύο οδηγιών όσον αφορά τις προµήθειες Συµβούλιο,
του δηµοσίου, όπου θα περιλαµβάνονται διατάξεις Ευρωπαϊκό
σχετικά µε την άρση νοµικών εµποδίων για την Κοινοβούλιο
ηλεκτρονική διεξαγωγή τους.

Μέσα 2001

Θέσπιση οδηγίας για ΦΠΑ σε ορισµένες υπηρεσίες
που παρέχονται ηλεκτρονικώς, ώστε να
εξασφαλιστεί η συµβατότητα του συστήµατος
ΦΠΑ της ΕΕ µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, ιδίως για
διεξαγωγή ανταγωνισµού µε ίσους όρους για τους
ευρωπαίους παρόχους περιεχοµένου.

Τέλος 2000

13
14

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
Συµβούλιο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

European Extra-Judicial network (ευρωπαϊκό εξωδικαστικό δίκτυο).
www.gdbe.org
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β) Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση: ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες
υπηρεσίες
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας ζήτησε στα συµπεράσµατα:
•

οι δηµόσιες διοικήσεις να καταβάλλουν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για
εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών, για τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις
πληροφορίες.

•

τα κράτη µέλη θα πρέπει, έως το 2003, να εξασφαλίσουν γενικευµένη ηλεκτρονική
πρόσβαση στις σηµαντικότερες βασικές δηµόσιες υπηρεσίες.

Η πρόκληση
Με τις ψηφιακές τεχνολογίες παρέχεται η ευκαιρία ευκολότερης πρόσβασης και
χρήσης του πλούτου των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. Με την ηλεκτρονική
κυβέρνηση θα µπορούσε να µετασχηµατισθεί η παλαιά οργάνωση του δηµόσιου
τοµέα, ανταποκρινόµενη ταχύτερα στις υπηρεσίες που παρέχει. Μπορεί να αυξηθεί η
απόδοση, να περιοριστούν οι δαπάνες και να επιταχυνθούν οι συνήθεις διοικητικές
διαδικασίες, για πολίτες και επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική πρόσβαση θα αποτελούσε
επίσης µείζονα συµβολή στην επιτάχυνση της µετάβασης προς την κοινωνία των
πληροφοριών ενισχύοντας τις σηµαντικότερες για τους ευρωπαίους ιντερνετικές
υπηρεσίες. Η πρόκληση για τις δηµόσιες υπηρεσίες είναι η ταχεία προσαρµογή τους
στις νέες µεθόδους εργασίας και η θέσπιση νέων, καινοτόµων τρόπων εργασίας
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοπραξιών µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Ωστόσο, το δυναµικό αυτό δεν υλοποιείται πλήρως, Η µετάβαση προς τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεπάγεται µείζονα µεταβολή των εσωτερικών
διεργασιών στις δηµόσιες υπηρεσίες, η διαχείριση των οποίων µπορεί να αποδειχθεί
περίπλοκη. Επιπλέον, η ύπαρξη στην Ένωση διαφορετικών κανόνων πρόσβασης
περιορίζουν την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Η απόκριση της eEurope
Στο πόρισµα της διαβούλευσης που διεξήχθη σε σχέση µε την Πράσινη Βίβλο
σχετικά µε τις «πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα στην κοινωνία των πληροφοριών»,
επισηµαίνεται ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης, της διάδοσης και αξιοποίησης των
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα στην Ευρώπη. Ανταποκρινόµενη, η πρωτοβουλία
eEurope στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε
βασικά δηµόσια δεδοµένα, καθώς και να προωθήσει την δικτυακή συναλλαγή µεταξύ
πολιτών και κυβέρνηση.
Η πρόκληση της βελτίωσης της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα απαιτεί αναστοχασµό
της εσωτερικής οργάνωσης και των ηλεκτρονικών ανταλλαγών µεταξύ διαφόρων
υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στο πεδίο αυτό µε το
πρόγραµµα IDA (ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών), που θα
χρησιµοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και την
ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί νέες εφαρµογές µέσω
του προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ, που διαθέτουν το δυναµικό υποστήριξης
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καινοτόµων λύσεων. Τέλος, η Επιτροπή πρόκειται η ίδια να αντιµετωπίσει την
ανάγκη αναθεώρησης των εσωτερικών της διαδικασιών µε σκοπό την καλύτερη
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της εσωτερικής της
µεταρρύθµισης.

∆ράση

Φορείς

Βασικά δηµόσια δεδοµένα µέσω δικτύου,
περιλαµβανοµένων
νοµικών,
διοικητικών,
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και πληροφοριών
κίνησης.

Προθεσµία

Κράτη µέλη, τέλος 2002
µε υποστήριξη
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Απλοποιηµένες επιγραµµικές (άµεσης δικτυακής Κράτη µέλη, τέλος 2002
σύνδεσης) διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
π.χ. συνοπτικές διαδικασίες ίδρυσης εταιρείας.
Ανάπτυξη συντονισµένης διαδικασίας για Ευρωπαϊκή
πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα, και σε Επιτροπή
ευρωπαϊκό επίπεδο

τέλος 2000

Ίδρυση πανευρωπαϊκών πυλών διαλογικών Ευρωπαϊκή
δηµόσιων υπηρεσιών (µέσω του προγράµµατος Επιτροπή,
IDA)
Κράτη µέλη

µέσα 2001

Προώθηση της χρήσης λογισµικού ελεύθερης Ευρωπαϊκή
πρόσβασης στον δηµόσιο τοµέα και βέλτιστη Επιτροπή,
πρακτική ηλεκτρονικής κυβέρνησης µε ανταλλαγή Κράτη µέλη
εµπειρίας σε κοινοτική κλίµακα (µέσω των
προγραµµάτων IST και IDA).

εντός

Όλες οι βασικές συναλλαγές µε την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (π.χ. χρηµατοδότηση, ερευνητικές Επιτροπή
συµβάσεις, προσλήψεις, προµήθειες) πρέπει να
διεξάγονται επιγραµµικά (σε άµεση δικτυακή
σύνδεση.

τέλος 2001

του

2001

γ) Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας επισήµανε ότι οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει

να καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα ώστε να αξιοποιήσουν τις
νέες τεχνολογίες προκειµένου να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη η πρόσβαση στις
πληροφορίες.

Η πρόκληση
Οι υπηρεσίες υγείας σε όλα τα κράτη µέλη αποτελούν µεγάλους, δαπανηρούς και
πολυσύνθετους τοµείς ως προς τη διαχείρισή τους. Κύριος στόχος της εν λόγω
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δράσης είναι η ανάπτυξη υποδοµής εύχρηστων, επικυρωµένων και διαλειτουργικών
συστηµάτων για υγειονοµική εκπαίδευση, πρόληψη ασθενειών και ιατρική
περίθαλψη. Υφίστανται ήδη πολλά από τα εργαλεία που απαιτούνται για την υποδοµή
αυτή, ωστόσο πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες σε επίπεδο κράτους µέλους για να
πραγµατοποιηθεί η µετάβαση προς την κατεύθυνση υλοποίησης της υποδοµής κατά
συνεκτικό τρόπο που θα επιτρέψει τη χρήση τεχνολογίας για την επίτευξη των
στόχων που αφορούν την υγεία.
Παράλληλα µε την απαίτηση υποδοµής για επιγραµµική (απευθείας ηλεκτρονική)
σύνδεση πολιτών, γιατρών και αρχών, υπάρχουν τέσσερις καίριες προκλήσεις για την
πλήρη αξιοποίηση της υγειονοµικής περίθαλψης σε απευθείας σύνδεση:
i.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
καθώς και παγκοσµίως. Πρέπει, ανάλογα, να προσδιοριστούν και να
διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθούν
κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ii.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την υγεία συγκαταλέγονται στις
πληροφορίες για τις οποίες σηµειώνεται η συχνότερη ζήτηση στο Internet.
Επί του παρόντος όµως οι ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν πολύ περιορισµένους
πόρους για αξιολόγηση της ποιότητας και της γνησιότητας των ζωτικών
αυτών πληροφοριών.

iii.

Οι δηµόσιες δαπάνες για τηλεµατικά εργαλεία και συσκευές συνιστούν
σηµαντικό κονδύλι των προϋπολογισµών υγείας. Επί του παρόντος
υφίσταται όµως πολύ περιορισµένη ανεξάρτητη αξιολόγηση τεχνολογίας,
ώστε να καθοδηγούνται οι αγοραστές κατά την λήψη των αποφάσεών τους.
Παροµοίως, το ιατρικό προσωπικό χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε
ενηµερωµένες, δικτυωµένες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε δεδοµένα
δηµόσιας υγείας που θα τους υποβοηθούν τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά
τη διαχείριση ασθενειών.

iv.

Η Ευρώπη κατέχει επί του παρόντος ισχυρή θέση στην αναδυόµενη
ηλεκτρονική βιοµηχανία υγείας, που αποτελεί ποσοστό περίπου 6% της
παγκόσµιας αγοράς ΤΠ. Συνεχίζει ωστόσο να υφίσταται ιδιαίτερη
ανασφάλεια στον συναφή µε την τηλεµατική της υγείας κλάδο όσον αφορά
ευθύνη και προστασία δεδοµένων, τη νοµιµότητα παροχής ιατρικής γνώµης
σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, καθώς και την παροχή φαρµακευτικών
πληροφοριών και προϊόντων σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση.

Η απόκριση της eEurope
Η διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας αποτελούν αρµοδιότητα των
κρατών µελών, υπάρχει ωστόσο θέση για κοινοτικό ρόλο, συµπληρωµατικό των
δραστηριοτήτων τους, που αποσκοπεί στην βελτίωση της δηµόσιας υγείας, την
πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις µορφές της και στην αποτροπή των
πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία (άρθρο 152 της συνθήκης Άµστερνταµ).
Μέσω του προγράµµατος IST θα δροµολογηθεί δράση για τον προσδιορισµό και
διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα της υγείας, καθώς και για την ανάπτυξη
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης. Εξάλλου, σε συνεργασία µε βασικούς
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εµπειρογνώµονες, θα καθιερωθεί σειρά ποιοτικών κριτηρίων για ιστοθέσεις συναφείς
µε θέµατα υγείας, που θα αποτελέσει τη βάση για σήµα αξιοπιστίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά µε «νοµικές πτυχές της υγείας σε
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση» το 2001. Στόχος θα είναι η ανασκόπηση της
ισχύουσας οικείας νοµοθεσίας στο πεδίο, µε αποσαφήνιση της υφιστάµενης
νοµοθεσίας και οικοδόµηση µέτρων εµπιστοσύνης για την είσοδο της βιοµηχανίας
στην αγορά. Η απόκριση της eEurope θα στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης
της αγοράς.
Εις βάθος αξιολογήσεις τεχνολογίας σε ευρωπαϊκή κλίµακα σχετικά µε καίριες
εφαρµογές στην τηλεµατική υγεία, µε σκοπό την αποτίµηση της σκοπιµότητάς τους
ως προς διαλειτουργικότητα και συνδυασµό κόστους – αποτελεσµατικότητας. Θα
συγκροτηθούν επίσης ειδικά δίκτυα αποτίµησης δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου
ενός δικτύου αποτελεσµατικότητας φαρµακευτικών ουσιών, που θα συµβάλει ώστε
τα συστήµατα υγείας των κρατών µελών να προβαίνουν σε ενηµερωµένες αποφάσεις
αγοράς, καθώς και δικτυωµένες βάσεις δεδοµένων σχετικά µε τη συχνότητα
µεταδοτικών ασθενειών στα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα διευκολύνει τη συγκρότηση
δικτύων από τα κράτη µέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας ποιοτική διασφάλιση
σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

∆ράση

Φορείς

∆ιασφάλιση ότι οι πάροχοι πρωτοβάθµιας και Κράτη µέλη
δευτεροβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης
διαθέτουν τηλεµατική υποδοµή υγείας,
συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών
δικτύων.

Προθεσµία
τέλος 2002

Προσδιορισµός και διάδοση βέλτιστης πρακτικής Κράτη µέλη,
τέλος 2001
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή
καθορισµός κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης Επιτροπή, Ιδιωτικός
τοµέας
Καθορισµός δέσµης ποιοτικών κριτηρίων για Ευρωπαϊκή
συναφείς µε την υγεία ιστοθέσεις
Επιτροπή, Κράτη
µέλη
Ιδιωτικός τοµέας,

τέλος 2001

Καθορισµός δικτύων τεχνολογίας υγείας και Ευρωπαϊκή
αξιολόγησης δεδοµένων
Επιτροπή Κράτη
µέλη
Ιδιωτικός τοµέας

τέλος 2002

δ) Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο για παγκόσµια δίκτυα
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας διαπίστωσε ότι :
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• Οι βιοµηχανίες περιεχοµένου δηµιουργούν προστιθέµενη αξία µε την αξιοποίηση και
δικτύωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλοµορφίας
• Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση περιεχοµένου
για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

Η πρόκληση
Οι βιοµηχανίες περιεχοµένου αποτελούν ταχέως αναπτυσσόµενο τµήµα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή βάση όπου µπορεί να
οικοδοµήσει δυναµική βιοµηχανία ψηφιακού περιεχοµένου – έναν τυπογραφικό
κλάδο µε µακρά παράδοση και ευρεία πολιτιστική κληρονοµιά όπως και γλωσσική
ποικιλοµορφία, που µπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς και σηµαντικό και
αναπτυσσόµενο οπτικοακουστικό τοµέα. Μια καίρια πρόκληση για τις ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες περιεχοµένου είναι η πλήρης εκµετάλλευση των ευκαιριών που
προκύπτουν από τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι κατά συνέπεια ουσιαστικής σηµασίας
η υποστήριξη της ψηφιοποίησης της παραγωγής και η διανοµή ευρωπαϊκού ψηφιακού
περιεχοµένου. Εξάλλου, η Ευρώπη διαθέτει 100.000 πολιτιστικά ιδρύµατα (µουσεία,
βιβλιοθήκες και αρχεία) όπου απασχολούνται περισσότερα από 1 εκατ. άτοµα. Τα
ιδρύµατα αυτά περιλαµβάνουν πλούτο πληροφοριών που θα µπορούσε να γίνει
προσιτότερος και να αξιοποιηθεί αποδοτικότερα.
Οι κύριες προκλήσεις είναι η εδραίωση νέων τεχνολογιών για τη δηµιουργία νέου
περιεχοµένου, η ψηφιοποίηση του υλικού, η διασφάλιση διαρκούς προσβασιµότητας
και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, µεταξύ των σηµαντικών στόχων περιλαµβάνεται η
ισχυρότερη υποστήριξη και στενότερη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών κοινοτήτων
και βιοµηχανίας περιεχοµένων µε συνακόλουθη κινητοποίηση υλικών και άυλων
πόρων.
Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες συµβάλουν στη δηµιουργία του κινδύνου ότι το
ευρωπαϊκό δυναµικό στο πεδίο αυτό δεν θα υλοποιηθεί.
i.

Η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών είναι άνιση, περιορίζοντας την
ικανότητα της βιοµηχανίας για ανάπτυξη ευρωπαϊκών προϊόντων. Μια
κατακερµατισµένη ευρωπαϊκή αγορά εµποδίζει την ταχύτερη ανάπτυξη.

ii.

Κύριο παράδειγµα αποτελεί η έλλειψη σαφήνειας και οµοιογένειας σε κανόνες
σχετικά µε πρόσβαση και αξιοποίηση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.

iii.

Ανεπαρκής γλωσσική και πολιτιστική προσαρµογή του ψηφιακού περιεχοµένου.
Η εν λόγω προσαρµογή θα µπορούσε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να
αποκτήσουν παγκόσµια παρουσία και να εκµεταλλευτούν νέες αγορές.

iv.

Ανεπαρκής συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυµάτων και
κοινοτήτων αφενός και της βιοµηχανίας περιεχοµένου αφετέρου.

v.

Ο χαρακτήρας των περιεχοµένων µεταβάλλεται – η Ευρώπη παρουσιάζει
αδυναµία στην επιγραµµική (απευθείας ηλεκτρονική) διανοµή περιεχοµένου και
πληροφοριών σε παγκόσµια δίκτυα. Το περιεχόµενο είναι ουσιώδες συστατικό
για την τόνωση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στην
κινητή πρόσβαση στο Internet και η αυξανόµενη σηµασία του κινητού
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ηλεκτρονικού εµπορίου, συνεπάγονται ότι οι πάροχοι περιεχοµένου θα πρέπει
να προσαρµόσουν τα προϊόντα τους σε νέες διατάξεις/συσκευές πρόσβασης.

Η απόκριση της eEurope
Ανταποκρινόµενη στο αίτηµα που διατύπωσε η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας, η
Επιτροπή ενισχύει και ανανεώνει επί του παρόντος τις πρωτοβουλίες που παρέχουν
στήριξη στις βιοµηχανίες περιεχοµένου της ψηφιακής εποχής. Από τη σκοπιά της
δηµιουργίας πολιτιστικού περιεχοµένου, πρόκειται για την MEDIA plus για τον
οπτικοακουστικό τοµέα και για το νέο πρόγραµµα πλαίσιο CULTURE 2000. Ως
συνέχεια στα προγράµµατα INFO2000 και πολυγλωσσία και κοινωνία των
πληροφοριών (MLIS), η Επιτροπή δροµολογεί πρόγραµµα που θα υποστηρίζει
ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο σε παγκόσµια δίκτυα και θα προωθεί την γλωσσική
ποικιλοµορφία στην κοινωνία των πληροφοριών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υποστήριξη της δηµιουργίας ενός πλαισίου,
ενισχυτικού της εµπορικής εκµετάλλευσης των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
καθώς και της ανάπτυξης πολυγλωσσικών υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη,
διανοµή και προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και πολυµεσικών
προϊόντων, καθώς και την προώθηση της διάδοσης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε
απευθείας σύνδεση µέσω του Internet. Θα εξασφαλιστεί ευρύτερος συντονισµός
προγραµµάτων ψηφιοποίησης σε ευρωπαϊκή κλίµακα ώστε να υπάρξει ευρύτερη
πρόσβαση στην κοινή ευρωπαϊκή κληρονοµιά.

∆ράση

Φορείς

∆ροµολόγηση προγράµµατος για τόνωση της ανάπτυξης
και χρήσης ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου στα
παγκόσµια δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής
ποικιλοµορφίας στην κοινωνία των πληροφοριών,
συµπεριλαµβανοµένης δράσης για υποστήριξη της
αξιοποίησης πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και για
καθιέρωση ευρωπαϊκών ψηφιακών συλλόγων σηµαντικών
αρχείων.15

Ευρωπαϊκή
τέλος 2000
Επιτροπή,
Κράτη µέλη,
Ιδιωτικός
τοµέας

∆ηµιουργία µηχανισµού συντονισµού για προγράµµατα Ευρωπαϊκή
ψηφιοποίησης στα κράτη µέλη – καθορισµός κοινών Επιτροπή,
θεµάτων, καταλογογράφηση διαθέσιµων πόρων, Κράτη µέλη
διασφάλιση διαλειτουργικότητας.

Προθεσµία

τέλος 2000

ε) Ευφυή συστήµατα µεταφορών
Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας ζήτησε :
15

Σχέδιο πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς
κοινοτικού προγράµµατος για την τόνωση της ανάπτυξης και χρήσης ευρωπαϊκού ψηφιακού
περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλοµορφίας

.

στην κοινωνία των πληροφοριών
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• την επιτάχυνση της ελευθέρωσης των µεταφορών µε σκοπό την επίτευξη πλήρως
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς.
• Προώθηση το ταχύτερο δυνατό, εκ µέρους της Επιτροπής, των προτάσεών της
αναφορικά µε τη χρήση και διαχείριση του εναέριου χώρου.

Η πρόκληση
Η καίρια πρόκληση για την Ευρώπη είναι η ανταπόκριση στην αύξουσα ζήτηση
κινητικότητας µέσα σε πεπερασµένα δίκτυα υποδοµής µεταφορών. Όλα τα δίκτυα
µεταφορών αντιµετωπίζουν τις τρεις βασικές προκλήσεις: συµφόρηση, ασφάλεια και
έλλειψη νέων υπηρεσιών.
Η συµφόρηση αποτελεί µείζον πρόβληµα στις οδικές και εναέριες µεταφορές. Οι
καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία οφείλονται εν µέρει σε διαρθρωτικές
ανεπάρκειες του συστήµατος (διαχείριση του εναέριου χώρου), επίσης όµως και στον
ετερογενή χαρακτήρα των διάφορων υφιστάµενων συστηµάτων διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία δεν συµβαδίζουν πάντοτε µε την τεχνολογική
ανάπτυξη· υπάρχει ανάγκη εισαγωγής εργαλείων αυτοµατισµού για τους ελεγκτές της
εναέριας κυκλοφορίας, µαζί µε την εισαγωγή µετάδοσης δεδοµένων αεροσκάφους
µέσω ζεύξης δεδοµένων. Η συµφόρηση στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα οξυµένη σε
αστικές περιοχές καθώς και σε διευρωπαϊκούς διαδρόµους, µε συνακόλουθο αρνητικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Τα ευφυή συστήµατα και υπηρεσίες για οδικές µεταφορές θα µπορούσαν να
αµβλύνουν τις συµφορήσεις, συχνά όµως αναπτύσσονται κατά υπερβολικά
κατακερµατισµένο τρόπο, ώστε ο τελικός χρήστης να υφίσταται υπέρµετρες
καθυστερήσεις πριν από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών. Τα
κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ τους και µε τον ιδιωτικό τοµέα για να
επιταχυνθεί η ανάπτυξη συστηµάτων ευφυών µεταφορών σε πόλεις και περιφέρεια,
καθώς και για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφοριών κίνησης και
πληροφοριών διαδροµής.
Οι ανησυχίες ως προς την ασφάλεια έχουν προβληθεί ιδιαίτερα έπειτα από µεγάλης
έκτασης σιδηροδροµικά και θαλάσσια ατυχήµατα. Η οδική ασφάλεια συνεχίζει να
αποτελεί µείζον θέµα. Μολονότι δεν έχουν σηµειωθεί πρόσφατα αεροπορικά
ατυχήµατα στην Ευρώπη, ο αριθµός των αναφερόµενων παρ’ ολίγον ατυχηµάτων
αυξάνεται. Η ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών δυσχεραίνεται λόγω έλλειψης
πληροφοριών, ενώ απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός αναγνώρισης και
παρακολούθησης της κίνησης κατά µήκος των ακτών των κρατών µελών, ιδιαίτερα
πλοίων που µεταφέρουν ρυπογόνα προϊόντα.
Για τους οδηγούς και λοιπούς οδικούς χρήστες, τα συστήµατα για βελτίωση της
ασφάλειας αποτελούν το πρώτιστο µέληµά τους, ακολουθούµενο από τα συστήµατα
διευκόλυνσης (συνδροµή/προειδοποίηση). Η πρόκληση συνίσταται στην εισαγωγή
συστηµάτων ενεργού ασφάλειας σε όλα τα νέα οχήµατα. Μείζων παράγων συµβολής
στην δηµόσια ασφάλεια και άνεση θα ήταν και ο καθορισµός θέσης κινητών κλήσεων
µέσω του αριθµού 112 και η επακόλουθη πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσµα
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
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Καίρια ερµηνεία της έλλειψης νέων υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων για
προβλήµατα συµφόρησης και ασφάλειας δίδεται από τον κατακερµατισµό, µεταξύ
των κρατών µελών, της διαχείρισης της υποδοµής µεταφορών. Προκύπτει έτσι ένας
φραγµός στους παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν τις
οικονοµίες κλίµακας στην ενιαία αγορά. Στην περίπτωση των σιδηροδροµικών
µεταφορών, αυστηρές εθνικές απαιτήσεις, τεχνικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα,
παρεµποδίζουν την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων σε διευρωπαϊκή
προοπτική.

Η απόκριση της eEurope
Σε προγράµµατα των κρατών µελών και της ευρωπαϊκής έρευνας έχουν αναπτυχθεί
τεχνολογικές λύσεις που µπορούν να αµβλύνουν τα παραπάνω αναφερθέντα
προβλήµατα. Υπάρχουν ελπιδοφόρες ενδείξεις ότι έχει αρχίσει η διάδοση και
εφαρµογή των εν λόγω τεχνολογιών. Ο ρόλος της eEurope θα ήταν να δώσει το
έναυσµα για νέες λύσεις και να επιταχύνει τη διάδοσή τους.
Αποµένουν ακόµα να ληφθούν µείζονες αποφάσεις ως προς την ακολουθητέα
πολιτική αναφορικά µε τις ευφυείς µεταφορές. Τούτο ισχύει ιδίως όσον αφορά την
εφαρµογή του ‘ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού’, την ανάπτυξη του συστήµατος Galileo,
την ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων στο οδικό, το σιδηροδροµικό δίκτυο και τις
θαλάσσιες µεταφορές, καθώς και για το µέλλον των αστικών µεταφορών. Η Ευρώπη
πρέπει να επενδύσει περισσότερο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι εν γένει επιδόσεις των
συστηµάτων ευφυών µεταφορών θα επαρκούν για τη διαχείριση της ζήτησης που θα
προκύψει από την αναµενόµενη αύξηση της κίνησης.
Ο ιδιωτικός τοµέας έχει καίριο ρόλο να διαδραµατίσει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών
ευφυών µεταφορών. Τα κράτη µέλη, υλοποιώντας τις δράσεις της eEurope, θα πρέπει
να διασφαλίσουν την άρση των φραγµών στην ανάπτυξη ιδιωτικών υπηρεσιών.

∆ράση

Φορείς(s)

Προθεσµία

Θέσπιση οδηγίας σχετικά µε δικαιώµατα Ευρωπαϊκό
χρηστών µε υποχρεώσεις παρόχων Κοινοβούλιο,
επικοινωνιακών
υπηρεσιών
για Συµβούλιο
πληροφορίες σχετικά µε τη θέση
(εντοπισµός) που θα διατίθενται στις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης µέσω του
αριθµού 112

τέλος 2001

Θέσπιση νέων οδηγιών για την καθιέρωση Ευρωπαϊκό
του ‘ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού’
Κοινοβούλιο,
Συµβούλιο,

τέλος 2001

Υλοποίηση της σύστασης σχετικά µε Κράτη µέλη,
«συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην Ιδιωτικός τοµέας
εισαγωγή υπηρεσιών πληροφοριών
διαδροµής στην Ευρώπη»

τέλος 2000

31

Σχέδιο εισαγωγής συστηµάτων ευφυών Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος 2001
µεταφορών για οδικές µεταφορές
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
Συµβούλιο
Ενίσχυση της ανάπτυξης συστηµάτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος 2002
ενεργού ασφάλειας εντός του οχήµατος Ιδιωτικός τοµέας,
καθώς και της εισαγωγής τους σε νέα Κράτη µέλη
οχήµατα, µέσω σύστασης της Επιτροπής,
και
υποστήριξη
ερευνητικών
δραστηριοτήτων
Υλοποίηση της σύστασης ΕΚ σχετικά µε Κράτη µέλη,
τη διεπαφή ανθρώπου-µηχανής
Ιδιωτικός τοµέας

µέσα 2002

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τη Επιτροπή,
θέσπιση προδιαγραφών για ασύρµατες Κράτη µέλη
επικοινωνίες σε τρένα υψηλών ταχυτήτων

τέλος 2000

Θέσπιση οδηγίας για ευρωπαϊκό σύστηµα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος 2001
Ευρωπαϊκό
θαλάσσιων αναφορών και πληροφοριών
Κοινοβούλιο,
Συµβούλιο
Θέσπιση απόφασης για την εισαγωγή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος 2000
υποδοµής Galileo
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
Συµβούλιο
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Παράρτηµα – Ενδεικτικός κατάλογος δεικτών eEurope
1. Φθηνότερο και ασφαλές Internet
α) Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Internet
-

∆ιείσδυση του Internet (συνδεδεµένα νοικοκυριά, χρήστες Internet, πρόσβαση
υψηλών ταχυτήτων)

- Κόστος πρόσβασης στο Internet

β) Ταχύτερο Internet για ερευνητές και φοιτητές
ταχύτητα διασυνδέσεων και διαθέσιµες υπηρεσίες στο εσωτερικό και µεταξύ
εθνικών ερευνητικών δικτύων (στην ΕΕ και παγκοσµίως)
-

- αριθµός καθιερωµένων εσωτερικών πανεπιστηµιακών δικτύων υψηλών ταχυτήτων

γ) Ασφαλή δίκτυα και έξυπνη κάρτα
ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποιεί έξυπνες κάρτες για πρόσβαση ή/και για
συναλλαγές
-

- διείσδυση αγοράς του IPSec
2. Επένδυση σε δεξιότητες και άτοµα

α) Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή
- αριθµός υπολογιστών ανά 100 µαθητές
- ποσοστό σχολείων στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης στο Internet

ποσοστό σχολείων µε ευρυζωνικές ιντερνετικές συνδέσεις (συµπεριλαµβανοµένων
των δορυφορικών)
-

αριθµός επισκέψεων σε εξυπηρετητές στον παγκόσµιο ιστό που λειτουργούν σε
σχολεία και στο το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα
-

β) Η εργασία στην οικονοµία της γνώσης
- ποσοστό του εργασιακού δυναµικού που διαθέτει βασικές δεξιότητες πληροφορικής
- ποσοστό του εργασιακού δυναµικού που απασχολείται σε τηλεργασία
γ) Συµµετοχή για όλους στην οικονοµία της γνώσης

- αριθµός δηµόσιων τερµατικών πρόσβασης στο internet ανά 1.000 άτοµα
-

αριθµός κέντρων αριστείας συνδεδεµένων µε το δίκτυο σχεδιασµός για όλους
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Ενθάρρυνση της χρήσης του Internet
α) Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου

- ποσοστό ιστοθέσεων ηλεκτρονικού εµπορίου µε σήµατα αξιοπιστίας, σήµατα
ασφάλειας ή άλλες πιστοποιήσεις
- επίγνωση των καταναλωτών σχετικά µε ύπαρξη εναλλακτικών συστηµάτων
επίλυσης διαφορών
- ποσοστό επιχειρήσεων που διεξάγουν άνω του 10% των συναλλαγών τους
ηλεκτρονικά
- αριθµός δηµόσιων τερµατικών πρόσβασης στο internet ανά 1.000 άτοµα
- αριθµός κέντρων αριστείας συνδεδεµένων µε το δίκτυο ‘σχεδιασµός για όλους’
β) Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση: ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες
υπηρεσίες

- ποσοστό βασικών συναλλαγών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες που διεξάγεται
επιγραµµικά (σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση)
- ποσοστό κρατικών προµηθειών που διεξάγεται επιγραµµικά (σε απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση)
γ) Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση

- ποσοστό παρόχων πρωτογενούς και δευτερογενούς υγειονοµικής περίθαλψης που
είναι δικτυωµένη σε περιφερειακό επίπεδο
- ποσοστό εγκατεστηµένων ευρωπαϊκών ιστοθέσεων συναφών µε την υγεία που
υπόκεινται σε αξιολόγηση από οµοτίµους
δ) Ψηφιακό περιεχόµενο για παγκόσµια δίκτυα

- ποσοστό ιστοθέσεων της ΕΕ στις 20 δηµοφιλέστερες σε εθνικό επίπεδο (αριθµός
επισκέψεων)
- αριθµός ευρωπαϊκών πολυγλωσσικών πυλών
ε) Ευφυή συστήµατα µεταφορών

- ποσοστό κλήσεων στον αριθµό 112 µε πληροφορίες θέσης (εντοπισµός), στην
Ευρώπη
- ποσοστό µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων µε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης και
σχεδιασµού διαδροµής
- ποσοστό ευρωπαϊκών δικτύων αυτοκινητοδρόµων (ως προς το συνολικό µήκος του
δικτύου) που διαθέτουν συστήµατα πληροφοριών και διαχείρισης κυκλοφοριακής
συµφόρησης
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