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Εκτενής περίληψη
Στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για
τις ιδιωτικές επενδύσεις και για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να δοθεί ώθηση
στην παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι δηµόσιες υπηρεσίες, και να δοθεί σε
όλους η δυνατότητα συµµετοχής στην παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας. Το σχέδιο
eEurope στοχεύει κατά συνέπεια στην ενθάρρυνση της εµφάνισης ασφαλών υπηρεσιών,
εφαρµογών και περιεχοµένου βάσει ευρύτερα διαθέσιµης ευρυζωνικής υποδοµής.
I.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο
δράσης eEurope, εστιάζοντας στην: “εκτεταµένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών
δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2005 και στην ανάπτυξη του Πρωτοκόλλου
IPv6 του διαδικτύου… καθώς και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το
ηλεκτρονικό κράτος, την ηλεκτρονική µάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και το
ηλεκτρονικό εµπόριο”1.
Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα διαδεχθεί το σχέδιο δράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα. τον Ιούνιο του 2000. Το σχέδιο δράσης
eEurope 2002 αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας, µε την οποία
αποσκοπείται να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της
γνώσης έως το 2010.
Το σχέδιο eEurope 2002, µε τις κοινές προσπάθειες όλων των ενδιαφεροµένων, επέφερε
ήδη µείζονες αλλαγές και αυξήθηκε ο αριθµός των πολιτών και των επιχειρήσεων που
είναι συνδεδεµένοι µε το Ίντερνετ. Συνέβαλε στην αναδιαµόρφωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος στα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνιών και στο ηλεκτρονικό εµπόριο,
ενώ άνοιξε το δρόµο για νέες γενιές κινητών και πολυµεσικών υπηρεσιών. Παρέχει σε
άτοµα ευκαιρίες κοινωνικής συµµετοχής και συµβάλλει ώστε το εργατικό δυναµικό να
αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται µέσα σε µια οικονοµία της γνώσης. Εισάγει
τους υπολογιστές και το Ίντερνετ στα σχολεία, σε κοινοτική κλίµακα, συνδέει τις
κυβερνήσεις ηλεκτρονικά και εστιάζει την προσοχή στην ανάγκη επίτευξης ενός
ασφαλέστερου ηλεκτρονικά συνδεδεµένου κόσµου.
II.
Η κοινωνία της πληροφορίας διαθέτει µεγάλο αναξιοποίητο δυναµικό για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας και της ποιότητας της ζωής. Το δυναµικό αυτό αυξάνεται χάρις
στις τεχνολογικές εξελίξεις της ευρυζωνικής τεχνολογίας και της πολυπλατφορµικής
πρόσβασης, δηλαδή της δυνατότητας σύνδεσης µε το Ίντερνετ µε άλλα µέσα εκτός του
1
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προσωπικού υπολογιστή, όπως η ψηφιακή τηλεόραση και οι συσκευές κινητής
τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G). Με τις εξελίξεις αυτές διανοίγονται σηµαντικές
οικονοµικές και κοινωνικές δυνατότητες. Οι νέες υπηρεσίες, εφαρµογές και περιεχόµενο
θα δηµιουργήσουν νέες αγορές και θα παράσχουν τα µέσα για την αύξηση της
παραγωγικότητας, κατά συνέπεια και της µεγέθυνσης και απασχόλησης σε ολόκληρη την
οικονοµία. Θα εξασφαλίσουν επίσης στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση σε εργαλεία
πληροφοριών και επικοινωνιών.
Οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται από την αγορά για την ανάπτυξη νέων
απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις, οι περισσότερες από τον ιδιωτικό τοµέα. Υφίσταται
όµως ένα πρόβληµα: η χρηµατοδότηση περισσότερο ανεπτυγµένων πολυµεσικών
υπηρεσιών εξαρτάται από τη διάθεση ζωνικού εύρους για τη λειτουργία τους, ενώ η
χρηµατοδότηση της ευρυζωνικής υποδοµής εξαρτάται από τη διάθεση νέων υπηρεσιών
που θα το χρησιµοποιήσουν. Απαιτείται ανάληψη δράσης για την ενθάρρυνση και
τόνωση υπηρεσιών και υποδοµής ώστε να δηµιουργηθεί το δυναµικό όπου η µία πλευρά
θα εξελίσσεται από την αύξηση της άλλης. Τόσο η ανάπτυξη υπηρεσιών όσο και η
δηµιουργία υποδοµών αποτελούν κατά κύριο λόγο εργασίες του ιδιωτικού τοµέα· το
σχέδιο eEurope θα δηµιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Τούτο
δεν σηµαίνει µόνο την ανάπτυξη ευνοϊκού νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις, αλλά
επίσης και την ανάληψη δράσης για την τόνωση της ζήτησης και, εποµένως, τον
περιορισµό της αβεβαιότητας των επενδυτών από τον ιδιωτικό τοµέα.
Με το σχέδιο eEurope 2005 εφαρµόζονται διάφορα µέτρα που απευθύνονται ταυτόχρονα
και στις δύο πλευρές της εξίσωσης: στην πλευρά της ζήτησης, δράσεις για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική µάθηση και το
ηλεκτρονικό εµπόριο, προβλέπονται για την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.
Εκτός από την παροχή καλύτερων και φθηνότερων υπηρεσιών στους πολίτες, οι
δηµόσιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την αγοραστική τους αξία για την
συγκέντρωση της ζήτησης και την εξασφάλιση της καθοριστικής ώθησης για την
δηµιουργία νέων δικτύων. Στην πλευρά της προσφοράς, δράσεις που αφορούν την
ευρυζωνική τεχνολογία και την ασφάλεια αναµένεται ότι θα προωθήσουν την εξάπλωση
της υποδοµής.
Η στρατηγική της Λισαβόνας δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγικότητα και την
ανάπτυξη, αλλά αφορά επίσης την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Το σχέδιο
eEurope 2005 θέτει τους χρήστες στο κέντρο. Θα ενισχύσει τη συνοχή, θα προσφέρει
ευκαιρίες για όλους και θα βελτιώσει τις δεξιότητες. Περιέχει µέτρα που αφορούν την
ηλεκτρονική ένταξη (καταπολέµηση του ηλεκτρονικού αποκλεισµού) σε όλες τις γραµµές
δράσεις. Ένα σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η εξασφάλιση
παροχής υπηρεσιών σε πολλαπλές πλατφόρµες. Είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν πρόκειται
όλοι να θελήσουν να αποκτήσουν προσωπικό υπολογιστή. Η εξασφάλιση ότι οι
υπηρεσίες, ιδίως οι δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες, διατίθενται µέσω διαφόρων
τερµατικών, όπως οι τηλεοπτικές συσκευές ή τα κινητά τηλέφωνα, είναι καθοριστικής
σηµασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλειστεί κανένας πολίτης.

III.
Το σχέδιο δράσης eEurope βασίζεται σε δύο οµάδες δράσεων που αλληλοενισχύονται.
Αφενός αποσκοπεί στην τόνωση υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου,
καλύπτοντας τόσο τις δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες όσο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν·
αφετέρου, αντιµετωπίζει την υποκείµενη ευρυζωνική υποδοµή και θέµατα ασφάλειας.
Έως το 2005, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει:
–

σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας

–

δυναµικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν

και, ως καταλύτη για αυτές,
–

διαδεδοµένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές

–

ασφαλή υποδοµή πληροφοριών

Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει τέσσερα διακριτά αλλά αλληλοσυνδεόµενα εργαλεία.
Πρώτον, µέτρα πολιτικής για την ανασκόπηση και προσαρµογή νοµοθεσίας σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο· για να εξασφαλιστεί ότι η νοµοθεσία δεν προβάλει περιττά
εµπόδια σε νέες υπηρεσίες· για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της
διαλειτουργικότητας· για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληθώρα δικτύων· και, για να
υπογραµµιστεί η πολιτική βούληση. Στο σχέδιο eEurope προσδιορίζονται τα πεδία όπου
η παρέµβαση του δηµοσίου µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία και εποµένως
εστιάζει σε περιορισµένη δέσµη µέτρων σε πεδία προτεραιοτήτων. Ορισµένοι βασικοί
στόχοι είναι:
•

Η ευρυζωνική
περίθαλψης

σύνδεση δηµοσίων διοικήσεων,

σχολείων, υγειονοµικής

•

Αναλογικές δηµόσιες υπηρεσίες, προσβάσιµες σε όλους και παρεχόµενες σε
πολλαπλές πλατφόρµες

•

Η δικτυακή παροχή υπηρεσιών υγείας

•

Η άρση εµποδίων για την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων

•

Ανασκόπηση της νοµοθεσίας που αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν

•

Η συγκρότηση οµάδας ειδικού έργου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

∆εύτερον, θα διευκολυνθούν οι ανταλλαγές εµπειριών, ορθής πρακτικής και έργων
επίδειξης, αλλά επίσης και η κοινοποίηση των διδαγµάτων από τις αποτυχίες. Θα
δροµολογηθούν έργα επιτάχυνση της εξάπλωσης εφαρµογών και υποδοµών αιχµής.
Τρίτον, τα µέτρα πολιτικής θα παρακολουθούνται και θα εστιάζονται καλύτερα µέσω
συγκριτικής αξιολόγησης της πορείας για την επίτευξη των στόχων και των πολιτικών
που στηρίζουν τους στόχους.
Τέταρτον, ο συνολικός συντονισµός των υφιστάµενων πολιτικών θα έχει ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνεργίας µεταξύ προτεινόµενων δράσεων. Μια διευθύνουσα
οµάδα θα εξασφαλίζει την καλύτερη εποπτεία των εξελίξεων πολιτικής και την καλή
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ πολιτικών ιθυνόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
και του ιδιωτικού τοµέα. Η εν λόγω διευθύνουσα οµάδα θα καταστήσει επίσης δυνατή
την έγκυρη συµµετοχή των υποψήφιων χωρών.
IV.
Το παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί πρόταση προς τα κράτη µέλη ώστε να αναλάβουν
ορισµένες µακρόπνοες δεσµεύσεις. Αποτελεί πρόσκληση που απευθύνεται στον ιδιωτικό
τοµέα, για να εργαστεί µαζί µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στην κατεύθυνση
πραγµατοποίησης των στόχων του eEurope. Καθορίζει τις πρωτοβουλίες που πρόκειται ή
προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή. Συνολικά, µε το σχέδιο δράσης καθορίζεται το πεδίο
για µια συντονισµένη ευρωπαϊκή µεθοδολογία πολιτικής σε θέµατα της κοινωνίας της
πληροφορίας. Το σχέδιο δράσης eEurope θα πρέπει να επικυρωθεί ως κύριο στοιχείο της
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Εάν επιτύχει, το σχέδιο αυτό θα ασκήσει σηµαντική
επίδραση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή στην Ευρώπη.
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1. Στόχοι
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο
δράσης eEurope, εστιάζοντας στην:
“εκτεταµένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την
Ένωση έως το 2005 και στην ανάπτυξη του Πρωτοκόλλου IPv6 του διαδικτύου
… καθώς και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό
κράτος, την ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό
εµπόριο”2

Πρόοδος κατά τη διάρκεια του σχεδίου eEurope 2002
_ ∆ιπλασιάστηκε η διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά
_ Εγκαταστάθηκε το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες
_ Μειώθηκαν οι τιµές πρόσβασης στο Ίντερνετ
_ Σύνδεση σχεδόν όλων των εταιρειών και σχολείων
_ Η Ευρώπη διαθέτει πλέον το ταχύτερο ερευνητικό δίκτυο κορµού παγκοσµίως
_ Λειτουργεί το µεγαλύτερο µέρος του νοµικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο
_ Περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες παρέχονται δικτυακά
_ Αναδύεται υποδοµή για τις έξυπνες κάρτες
_ Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και συνιστούνκατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον
Παγκόσµιο Ιστο

Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα διαδεχθεί το σχέδιο δράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα. τον Ιούνιο του 2000. Το σχέδιο δράσης
eEurope 2002 αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Λισσαβόνας, µε την οποία
αποσκοπείται να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της
γνώσης έως το 2010. Συµπληρώθηκε από την πρωτοβουλία eEurope3 που
δροµολογήθηκε από τις υποψήφιες χώρες σε ανταπόκριση στην πρόσκληση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να υιοθετήσουν τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Πολλοί από
τους στόχους του eEurope2002 έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν σε
µεγάλο βαθµό ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους4.
2
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Το πλήρες κείµενο του σχεδίου δράσης eEurope 2002, άλλα έγγραφα αναφοράς και τα αποτελέσµατα
της συγκριτικής αξιολόγησης eEurope βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/eeurope.

Για τη δηµιουργία οικονοµίας της γνώσης, το σχέδιο eEurope 2002 εστίαζε στην
επέκταση της ιντερνετικής συνδετικότητας στην Ευρώπη. Για τη δηµιουργία ανάπτυξης
πρέπει η συνδετικότητα να µεταγλωττιστεί σε οικονοµική δραστηριότητα. Εδώ εστιάζει
το σχέδιο eEurope 2005: τόνωση υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου που
δηµιουργούν νέες αγορές και περιορίζουν το κόστος, τελικά δε αυξάνουν την
παραγωγικότητα µέσω της οικονοµίας. Η ανάπτυξη περιεχοµένου, υπηρεσιών και
εφαρµογών, καθώς και η εξάπλωση της συναφούς υποδοµής αποτελεί κατά κύριο λόγο
υπόθεση της αγοράς. Το σχέδιο δράσης θα συγκεντρωθεί κατά συνέπεια στα πεδία όπου
η δηµόσια πολιτική µπορεί να συνεισφέρει προστιθέµενη αξία και να συµβάλει στη
δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Η ταχεία πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών και η πτώση των τιµών εξοπλισµού
τεχνολογίας πληροφοριών είχαν ως αποτέλεσµα να αποκτήσουν επιχειρήσεις και
καταναλωτές ισχυρότερες συσκευές. Οι επενδύσεις ψηφιακού εξοπλισµού παρουσίασαν
αύξηση κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, όταν όµως οι υπολογιστές διασυνδέθηκαν,
µε την εδραίωση του Παγκόσµιου Ιστού στα µέσα του 1990, παρατηρήθηκε σηµαντική
αύξηση της παραγωγικότητας. Τη συµβολή του Ίντερνετ στην παραγωγικότητα και την
οικονοµική µεγέθυνση, ιδίως στην Ευρώπη, είναι κατά συνέπεια σχετικά πρόσφατη και
δεν έχει ακόµα εξαντληθεί. ∆ύο νέες εξελίξεις θα έχουν µείζονα αντίκτυπο για την
περαιτέρω εξέλιξη του Ίντερνετ: η πρόσβαση ανεξαρτήτως πλατφόρµας (σύγκλιση) και η
ευρυζωνική σύνδεση5.
∆ιατίθενται πλέον νέες επικοινωνιακές πλατφόρµες, εκτός της ιντερνετικής πρόσβασης
βάσει προσωπικού υπολογιστή. Ιδιαίτερα η διαλογική ψηφιακή τηλεόραση και οι
συσκευές κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (3G) που διέπονται από κοινά πρότυπα,
διανοίγουν δυνατότητες πολυπλατφορµικής πρόσβασης σε υπηρεσίες µπορούν να είναι
ταυτόχρονα υποκατάστατο και συµπλήρωµα των υφισταµένων δυνατοτήτων. Το ίδιο
ισχύει για τα δίκτυα υποστήριξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης τόνισε τη
σηµασία των ανοικτών πλατφορµών για τη σύγκλιση6.
Με τις ευρυζωνικές συνδέσεις αυξάνεται σηµαντικά η ταχύτητα της µετάδοσης µεταξύ
υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, τηλεοπτικών αποκωδικοποιητών και άλλων
5

∆εν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός του 'ευρυζωνικού', τα κύρια όµως χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή ταχύτητα
και η συνεχής σύνδεσης. Ευρυζωνική πρόσβαση παρέχεται επί του παρόντος κυρίως µέσω του χάλκινου τηλεφωνικού
δικτύου, µε χρήση τεχνολογίας ADSL ή µέσω καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων µε χρήση καλωδιακού
διαποδιαµορφωτή. Ευρυζωνική πρόσβαση µπορεί επίσης να παρασχεθεί µέσω νέας υποδοµής, κυρίως οπτικής ίνας,
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (FWA), συστηµάτων κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς, τοπικών ραδιοδικτύων (RLAN) που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων ελεύθερες αδείας, καθώς και µέσω δορυφορικών συστηµάτων
επικοινωνιών

6

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε "την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν τη
χρησιµοποίηση ανοικτών προτύπων ώστε να παρέχεται στους πολίτες ελευθερία επιλογής όσον αφορά την πρόσβαση
σε εφαρµογές και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, και δη µέσω των προτύπων ψηφιακής τηλεόρασης και
κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς άλλων µέσων που πιθανόν να προσφέρει στο µέλλον η τεχνολογική σύγκληση.”
Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να υποβάλει "έκθεση όπου θα αναλύονται συνολικά τα εµπόδια που αποµένουν για: την
επίτευξη διαδεδοµένη πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες και επιλογές της κοινωνίας της πληροφορίας µέσω ανοικτών
προτύπων της ψηφιακής τηλεόρασης και των κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς, την πλήρη διάδοση των κινητών
επικοινωνιών τρίτης γενιάς, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και του ηλεκτρονικού κράτους και το ρόλο τον
οποίο θα µπορούσαν να παίξουν στη συνάρτηση αυτή τα εθνικά συστήµατα ταυτοποίησης και αναγνώρισης της
γνησιότητας" (παράγραφος 41).

ψηφιακών συσκευών. Βελτιώνεται έτσι η ποιότητα της πρόσβασης στο Ίντερνετ, γίνεται
περισσότερο εύχρηστη και εξυπηρετική για τους χρήστες ενώ καθίσταται δυνατή η
υλοποίηση ολόκληρου του φάσµατος των πολυµεσικών εφαρµογών.
Η επόµενη γενιά υπηρεσιών θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά αυτά. Με την πλήρη
εκµετάλλευσή τους, οι ευρυζωνικές τεχνολογίες θα βελτιώσουν την αποδοτική χρήση
των δικτύων αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Η πρόσβαση σε
πληροφορίες οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε σηµείο θα συµβάλει σε µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα. Ωστόσο, η επίτευξη µεγαλύτερης παραγωγικότητας µέσω
αποδοτικής χρήσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί __________µόνο µε την τροποποίηση της
οικονοµικής συµπεριφοράς όσον αφορά την εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών και
την προσαρµογή των επιχειρηµατικών διεργασιών, τη δικτυακή παροχή των δηµόσιων
υπηρεσιών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων.
Για την υλοποίηση του ευρυζωνικού δυναµικού απαιτείται καθένας να έχει τη
δυνατότητα και την ευκαιρία να απολαύσει και να αξιοποιήσει τον πλούτο και τα οφέλη
που παρέχει (λόγου χάρη όσον αφορά την υγειονοµική περίθαλψη, την εκπαίδευση και
τις επιχειρήσεις). Τούτο σηµαίνει ότι ο στόχος του σχεδίου δράσης eEurope 2002
'επίτευξη της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους' παραµένει ισχυρός και για το
eEurope 2005. Υποστηρίζοντας την εµφάνιση εναλλακτικών πλατφορµών πρόσβασης,
όπως η ψηφιακή τηλεόραση ή τα συστήµατα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς, το νέο
σχέδιο
δράσης
θα
διευκολύνει
περαιτέρω
την
ηλεκτρονική
ένταξη,
συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Στο βαθµό που τα δίκτυα και οι υπολογιστές καθίστανται ουσιώδες τµήµα της
επαγγελµατικής και της καθηµερινής ζωής, αποκτά και η ασφάλεια επιτακτικότερο
χαρακτήρα. Εξαιτίας της αξίας των τρεχουσών και των αναµενόµενων ηλεκτρονικών
συναλλαγών, πρέπει τα δίκτυα και τα συστήµατα πληροφοριών να είναι ασφαλή. Η
ασφάλεια αναδεικνύεται έτσι σε κύριο καταλύτη για τον ηλεκτρονικό επιχειρείν και
προαπαιτούµενο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Η διεθνοποίηση της διαχείρισης του Ίντερνετ θα αποτελέσει επίσης βασική παράµετρο
για την αρµονική ανάπτυξή του· η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά προς την
κατεύθυνση αυτή του στόχου.
Συνοψίζοντας, οι ευρυζωνικές επικοινωνίες, σε συνδυασµό µε τη σύγκλιση, θα
αποδώσουν οφέλη, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Θα συµβάλουν
στην ηλεκτρονική ένταξη των πολιτών, στη συνοχή και στην πολιτιστική ποικιλοµορφία.
Θα προσφέρουν το δυναµικό για τη βελτίωση και την απλοποίηση της ζωής όλων των
Ευρωπαίων και θα µεταβάλουν τον τρόπο επαφής και αλληλεπίδρασης, όχι µόνο στην
εργασία αλλά και µε τους φίλους, την οικογένεια, την κοινότητα και τους θεσµούς και
τους τρόπους λειτουργίας των εταιρειών. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τους χρήστες και
από εκεί ξεκινά το σχέδιο eEurope 2005. Στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι η
τόνωση της προσφοράς ασφαλών υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένων βάσει
ευρύτερα διαθέσιµης ευρυζωνικής υποδοµής.

2. Η µέθοδος
Το σχέδιο δράσης eEurope 2002 απεδείχθη χρήσιµο και επιτυχηµένο όχηµα και βάση για
παρόµοιες δράσεις όχι µόνο στις υποψήφιες χώρες (eEurope+), αλλά και σε τρίτες χώρες.
Η µέθοδός του, αποτελούµενη από i) επιτάχυνση της θέσπισης νέων νοµοθετικών
µέτρων, ii) επανεστίαση υφιστάµενων προγραµµάτων υποστήριξης και iii) καθορισµός
σαφών στόχων προς επίτευξη, σε συνδυασµό µε τη συγκριτική αξιολόγηση είχαν
σηµαντικό αντίκτυπο. Το νέο σχέδιο δράσης θα στηριχθεί στις επιτυχίες αυτές και το
eEurope θα διατηρηθεί ως σύµβολο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Πρέπει, ωστόσο, να προσαρµοστεί όσον αφορά
τις απαιτήσεις.
1. Η ευρυζωνική τεχνολογία µετασχηµατίζει το Ίντερνετ και διανοίγει νέες
δυνατότητες για διαλογικές πολυµεσικές υπηρεσίες που είναι δυνατές µόνο σε
πολύ υψηλές ταχύτητες µετάδοσης. Οι επενδύσεις σε υποδοµή εξαρτώνται από τη
διάθεση περιεχοµένων και υπηρεσιών, ενώ η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και
περιεχοµένων εξαρτάται από την εξάπλωση της υποδοµής. Η υποδοµή
εξελίσσεται και αναβαθµίζεται στο βαθµό που εµφανίζονται νέες υπηρεσίες και
εφαρµογές και 10 αντιστρόφως. Με το σχέδιο eEurope 2005 θα επιδιωχθεί η
δηµιουργία θετικής ανάδρασης µεταξύ αναβάθµισης της υποδοµής - τόσο
ευρυζωνικής όσο και πολυπλατφορµικής - και ανάπτυξης των υπηρεσιών.
2. Εφαρµόζονται ήδη πολλά µέτρα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
για τη στήριξη της οικονοµίας της γνώσης. Τα περισσότερα κράτη µέλη
διαθέτουν εθνικά σχέδια δράσης για την πολιτική τους στην κοινωνία της
πληροφορίας, πολλά από τα οποία εµπνεύσθηκαν από το eEurope 2002. Οι
δράσεις του eEurope 2005 θα πρέπει εποµένως να υπερακοντίζουν τις
τρέχουσες πολιτικές θέτοντας τη δική τους σφραγίδα. Πρέπει επίσης να
συµβαδίζουν µε τα συµπεράσµατα της Βαρκελώνης7 και να λαµβάνουν υπόψη τις
συζητήσεις του άτυπου Συµβουλίου Τηλεπικοινωνιών8 στη Vitoria της Ισπανίας.
3. Πριν από το τέλος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι πιθανό ότι ορισµένες από
τις υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ θα έχουν καταστεί µέλη της. Θα
αποτελέσει πρόκληση για αυτές (καθώς και για τα σηµερινά κράτη µέλη) η
εκπλήρωση των στόχων και η υλοποίηση των δράσεων που περιέχονται στο
eEurope 2005. Το σχέδιο eEurope 2005 χρειάζεται εποµένως να διαθέτει
εγγενή ευελιξία ενώ θα πρέπει να προβλέπεται ενδιάµεση ανασκόπηση των
δράσεων ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή ένταξη των νέων µελών στο σχέδιο
δράσης.

7

http://ue.eu.int/el/Info/eurocouncil/index.htm
Αποτελέσµατα της u940 άτυπης συνεδρίασης των υπουργών τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της
πληροφορίας, Φεβρουάριος 2002 – Vitoria, http://www.ue2002.es/
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Για την κάλυψη των εν λόγω στόχων, το σχέδιο δράσης eEurope βασίζεται σε δύο
οµάδες δράσεων που αλληλοενισχύονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Η πρώτη αφορά
υπηρεσίες, εφαρµογές και περιεχόµενο, και καλύπτει δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες
και ηλεκτρονικό επιχειρείν, ενώ η δεύτερη αφορά την υποκείµενη ευρυζωνική υποδοµή
και θέµατα ασφαλείας. Οι στόχοι του eEurope 2005 µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
Έως το 2005, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει:
–

_

σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας
δυναµικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν

και, ως καταλύτη για αυτές,
–
–

διαδεδοµένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές
ασφαλή υποδοµή πληροφοριών

Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις αλληλοσυνδεόµενες γραµµές:
Πρώτον, µέτρα πολιτικής για την ανασκόπηση και προσαρµογή της νοµοθεσίας σε
εθνικο και περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της
διαλειτουργικότητας για την ευαισθητοποίηση, καθώς και για την υπογράµµιση της
πολιτικής βούλησης.
∆εύτερον, η εφαρµογή µέτρων πολιτικής υποστηρίζεται από την ανάπτυξη, ανάλυση και
διάδοση ορθής πρακτικής. Θα δροµολογηθούν έργα για την επιτάχυνση της εξάπλωσης
εφαρµογών και υποδοµής αιχµής.
Τρίτον, τα µέτρα πολιτικής θα παρακολουθούνται και θα εστιάζονται καλύτερα µέσω
συγκριτικής αξιολόγησης της επιτευχθείσας προόδου στην επίτευξη των στόχων και
των πολιτικών που υποστηρίζουν τους στόχους αυτούς.
Τέταρτον, ο συνολικός συντονισµός των υφιστάµενων πολιτικών θα επιφέρει
συνέργεια µεταξύ προτεινόµενων δράσεων. Μια διευθύνουσα επιτροπή θα παρέχει
καλύτερη εποπτεία των εξελίξεων όσον αφορά τις πολιτικές και θα εξασφαλίζει
ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ πολιτικών ιθυνόντων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο και του ιδιωτικού τοµέα.

3. Οι δράσεις

3.1 Μέτρα πολιτικής
3.1.1. Σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες
i) ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αφετηρία
Βάσει του σχεδίου δράσης eEurope 2002, τα κράτη µέλη συµφώνησαν ότι, έως το τέλος
του 2002, θα έχει εξασφαλισθεί η δικτυακή παροχή όλων των βασικών υπηρεσιών. Στο
πεδίο αυτό επετεύχθησαν πολλά, πολλές όµως από τις υπηρεσίες παρουσιάζουν
περιορισµένο διαλογικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή και η βελγική Προεδρία διοργάνωσαν
το Νοέµβριο του 2000 διάσκεψη σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
αποσκοπώντας στον εντοπισµό και τη διάδοση υποδειγµάτων ορθής πρακτικής. Οι
υπουργοί που συµµετείχαν στη διάσκεψη ενέκριναν δήλωση9 όπου υπογραµµίζεται η
ανάγκη περαιτέρω εξέλιξης της ανταλλαγής ορθής πρακτικής καθώς και ότι, η παροχή
δικτυακών δηµόσιων υπηρεσιών θα γίνεται µε ασφάλεια και χωρίς κοινωνικό
αποκλεισµό. Η ανάπτυξη ασφαλούς και οµαλής πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης εξαρτάται από την εξάπλωση και την αποτελεσµατική χρήση
ηλεκτρονικών µέσων επαλήθευσης της ταυτότητας. Θα συνεχισθεί η δράση που αφορά
την υποστήριξη της εδραίωσης της έξυπνης κάρτας, που θα µπορούσε να συµβάλει στο
σκοπό αυτό παρέχοντας επίσης ασφαλή διάταξη υποστήριξης της ηλεκτρονικής
υπογραφής.
Η βελτίωση της πρόσβασης σε δηµόσιους δικτυακούς τόπους για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες αποτελεί στόχο του eEurope 2002. Τον Οκτώβριο του 2001, το Συµβούλιο
ενέκρινε ψήφισµα για την «ηλεκτρονική ένταξη»10 και, το Μάρτιο του 200211, περαιτέρω
ψήφισµα όπου δηλώνεται ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να επισπεύσουν τις προσπάθειές
τους για υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραµµών της ‘πρωτοβουλίας για την
προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό’ 12. Η πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες
µπορεί να διευκολυνθεί µε την παροχή πολυγλωσσικού περιεχοµένου και τη διάθεσή του
σε διάφορες πλατφόρµες.
Πρωτοβουλίες αναφορικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση υφίστανται σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές πλαισιώνονται από δράσεις
που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: το πρόγραµµα IDA13 υποστηρίζει τη
διαλειτουργικότητασε διεργασίες γραφείου διεκπεραίωσης, τυποποίηση και παροχή
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, ενώ µε το πρόγραµµα ΤΚΠ (IST)14 χρηµατοδοτούνται
9

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/egovconf/index_en.htm
ΕΕ αριθ. C 292 της 18.10.2001.
11
EE αριθ. C 86 της 10.4.2002.
12
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
13
Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων διοικήσεων http://europa.eu.int/ispo/ida
14
Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας www.cordis.lu/ist
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ερευνητικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή προετοιµάζει πρωτοβουλία που θα διαδεχθεί
την ανακοίνωση σχετικά µε τη δηµιουργία κοινοτικού πλαισίου για την εκµετάλλευση
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα15. Κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, οι
επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν τη δηµιουργία ενιαίας
(µονοαπευθυντικής)
‘ιστοσελίδας
ευρωπαϊκής
πληροφόρησης
για
θέµατα
επαγγελµατικής κινητικότητας’. Η δικτυακή πύλη των υπηρεσιών της ΕΕ, που έχει
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος IDA, θα αποτελέσει πολυγλωσσικό σηµείο
πρόσβασης για δικτυακή πληροφόρηση και υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις που
υποστηρίζουν διασυνοριακή κινητικότητα. Η δικτυακή πύλη IDA θα χρησιµεύσει ως
κλίνη δοκιµών για πολυπλατφορµικές τεχνολογίες. Σηµαντική σχετικά θα είναι η χρήση
και η βελτίωση συστηµάτων αυτόµατης µετάφρασης για την πλήρη κάλυψη της
γλωσσικής ποικιλοµορφίας των ευρωπαίων πολιτών που χρησιµοποιούν ανάλογες
ιστοθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε επίσης την Επιτροπή να
αναλύσει το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου
γνησιότητας για την άρση εµποδίων στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Προτεινόµενες δράσεις
Ευρυζωνική σύνδεση. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν ως στόχο την εξασφάλιση
ευρυζωνικής σύνδεσης για όλες τις δηµόσιες διοικήσεις έως το 2005. ∆εδοµένου ότι οι
ευρυζωνικές υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται σε διαφορετικές τεχνολογικές
πλατφόρµες, δεν θα πρέπει οι εθνικές και περιφερειακές αρχές να προβαίνουν σε
διακρίσεις µεταξύ τεχνολογιών κατά την αγορά των συνδέσεων (π.χ. σε ανοικτούς
διαγωνισµούς υποβολής προσφορών).
∆ιαλειτουργικότητα: Έως τα τέλη του 2003 η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει
συµφωνηµένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη της παροχής
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες και επιχειρήσεις.
Θα αφορά περιεχόµενο πληροφοριών και συνιστώµενες τεχνικές πολιτικές καθώς και
προδιαγραφές για τη σύγκλιση των συστηµάτων πληροφοριών των δηµόσιων διοικήσεων
σε κοινοτική κλίµακα. Θα βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και θα ενθαρρύνεται η χρήση
λογισµικού ανοικτής πηγής.
∆ιαλογικές δηµόσιες υπηρεσίες. Έως το τέλος του 2004, θα πρέπει τα κράτη µέλη να
έχουν εξασφαλίσει ότι οι βασικές δηµόσιες υπηρεσίες παρέχονται σε διαλογική βάση,
όπου αρµόζει είναι προσβάσιµες για όλους, και ότι αξιοποιούν τόσο το δυναµικό των
ευρυζωνικών δικτύων όσο και της πολυπλατφορµικής πρόσβασης. Προς τούτο θα
απαιτηθεί αναδιοργάνωση16 των γραφείων διεκπεραίωσης που θα αντιµετωπισθεί κατά
τη διάρκεια της εκστρατείας προαγωγής της ορθής πρακτικής. Συνεπάγεται επίσης την
αντιµετώπιση της πρόσβασης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως οι µειονεκτούντες ή οι
ηλικιωµένοι. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα καταρτίσουν κοινό κατάλογο δηµόσιων
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COM(2001) 607 τελικό, της 23.10.2001.
Ο ανασχεδιασµός εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών που αναφέρονται π.χ. στη συλλογή και
διαχείριση δεδοµένων, την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, το συντονισµό µεταξύ υπηρεσιών.
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υπηρεσιών, επιθυµητό στοιχείο των οποίων θα είναι ο διαλογικός χαρακτήρας και η
διαλειτουργικότητα.
∆ηµόσιες συµβάσεις. Έως το τέλος του 2005 θα πρέπει τα κράτη µέλη να έχουν επιτύχει
την ηλεκτρονική διεξαγωγή σηµαντικού µέρους των δηµοσίων συµβάσεων. Από την
εµπειρία του ιδιωτικού τοµέα προκύπτει ότι ο πλέον αποδοτικός τρόπος για τον
περιορισµό του κόστους επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης του Ίντερνετ στη διαχείριση της
αλυσίδας εφοδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών προµηθειών. Το
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσουν το ταχύτερο δυνατό την
νοµοθετική δέσµη σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις.
∆ηµόσια σηµεία πρόσβασης στο Ίντερνετ: Όλοι οι πολίτες θα πρέπει στους δήµους ή
τις κοινότητές τους να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στα εν λόγω σηµεία, εξοπλισµένα
κατά προτίµηση µε ευρυζωνική σύνδεση. Κατά τη δηµιουργία των εν λόγω σηµείων θα
πρέπει τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν διαρθρωτικούς πόρους και να συνεργάζονται σε
συνεργασία µε τον ιδιωτικό ή/και εθελοντικό τοµέα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η
Επιτροπή επιδιώκει να συνεχίσει την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης στο
πρόγραµµα έρευνας και υποδειγµατικών περιπτώσεων ορθής πρακτικής, στο βαθµό του
δυνατού µέσω του προγράµµατος που θα διαδεχθεί το πρόγραµµα PROMISE.
Πολιτισµός και τουρισµός. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τον ιδιωτικό
τοµέα και τις περιφερειακές αρχές θα καθορίσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την
προώθηση της Ευρώπης και για την παροχή εύχρηστων δηµόσιων πληροφοριών. Οι εν
λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως το 2005 και να
βασίζονται σε διαλειτουργικές διεπαφές, να χρησιµοποιούν ευρυζωνικές επικοινωνίες και
να είναι προσβάσιµες από κάθε τύπο ψηφιακού τερµατικού.
ii) ηλεκτρονική µάθηση

Αφετηρία
Τα κράτη µέλη ανταποκρίθηκαν θετικά στους φιλόδοξους στόχους του eEurope 2002. Τα
περισσότερα σχολεία είναι πλέον συνδεδεµένα, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την
παροχή πρόσφορης πρόσβασης στο Ίντερνετ και σε πολυµεσικούς πόρους για σχολεία,
διδάσκοντες και µαθητές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ως στόχο
προς επίτευξη έως το τέλος του 2003, αναλογία 15 µαθητών ανά συνδεδεµένο
υπολογιστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς17 στα σχολεία της ΕΕ. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα
που συνδέουν εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα αναβαθµίστηκαν σηµαντικά
αλλά λίγα µόνο σχολεία είναι µέχρι στιγµής συνδεδεµένα.
17

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε επίσης την ανάπτυξη της ψηφιακής εγγραµατοσύνης µέσω της
γενίκευσης ενός πιστοποιητικού χρήστη υπολογιστή και Ίντερνετ για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
καθώς και να πραγµατοποιηθεί µελέτη σκοπιµότητας για να εντοπιστούν διάφορες δυνατότητες υποβοήθησης των
σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να εγκαινιάσουν ή να ενισχύσουν τη διαδικτυακή σύνδεση µε αδελφά
σχολεία σε άλλα µέρη της Ευρώπης (παράγραφος 44).

Η Επιτροπή συνέβαλε στη χρηµατοδότηση ορισµένων από τις δράσεις αυτές µέσω του
προγράµµατος ΤΠΚ (IST), της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική µάθηση και άλλων
δράσεων που συντονίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική
µάθηση. Στα κοινοτικά µέτρα περιλαµβανόταν υποστήριξη για την παροχή εξοπλισµού,
συνεργασία και ανταλλαγή ορθής πρακτικής, κατάρτιση διδασκόντων, παιδαγωγική
έρευνα, καθώς και η ανάπτυξη περιεχοµένου και υπηρεσιών για την ηλεκτρονική
µάθηση.
Προτεινόµενες δράσεις
Ευρυζωνικές συνδέσεις. Έως το τέλος του 2005, θα πρέπει τα κράτη µέλη να έχουν ως
στόχο ότι όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήµια θα διαθέτουν ιντερνετική πρόσβαση για
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, µέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Μουσεία,
βιβλιοθήκες, αρχεία και παρεµφερή ιδρύµατα που διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην
ηλεκτρονική µάθηση θα πρέπει επίσης να συνδεθούν µε ευρυζωνικά δίκτυα.
Πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης. Έως το τέλος του 2002, η Επιτροπή προτίθεται να
εγκρίνει πρόταση για ειδικό πρόγραµµα που θα αφορά την ηλεκτρονική µάθηση. Το
πρόγραµµα θα εστιάζει στην υλοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης για την
ηλεκτρονική µάθηση από εκπαιδευτική σκοπιά και θα διαρκέσει από το 2004 έως το
2006. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει επίσης ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς για την
ηλεκτρονική µάθηση, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού τοµέα. Θα προβεί σε
ανασκόπηση της κατάστασης στην αγορά και θα αναλύσει νοµικά, οικονοµικά και
κοινωνικά θέµατα µε σκοπό τον προσδιορισµό εµποδίων στην ανάπτυξη της αγοράς
ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα διατυπώσει
προτάσεις για την αποκατάστασή τους.
Εικονική πανεπιστηµιούπολη για όλους τους φοιτητές. Έως το τέλος του 2005, τα
κράτη µέλη, υποστηριζόµενα από τα προγράµµατα eLearning και eTEN18, θα πρέπει να
έχουν εξασφαλίσει ότι όλα τα πανεπιστήµια παρέχουν δικτυακή πρόσβαση για φοιτητές
και ερευνητές για τη µεγιστοποίηση της ποιότητας και απόδοσης των µαθησιακών
διεργασιών και δραστηριοτήτων.
Σύστηµα συνεργασίας µε τη βοήθεια υπολογιστή, σε πανεπιστήµια και στην έρευνα:
Έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή θα δροµολογήσει δράσεις που θα καταστήσουν
δυνατή την εξάπλωση δικτύων και πλατφορµών µε τη βοήθεια υπολογιστών σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, βάσει υπολογιστικής υποδοµής υψηλών επιδόσεων και τεχνολογιών
πλέγµατος (GRID)19. Θα παράσχουν τη δυνατότητα συλλογικής εργασίας για επίλυση
σύνθετων προβληµάτων, εικονικής πρόσβασης, κοινής χρήσης µαθησιακών πόρων και
υπολογιστικής ισχύος σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
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το πρώην πρόγραµµα TEN-Telecom (διευρωπαϊκά δίκτυα στις τηλεπικοινωνίες).
κατανεµηµένοι υπολογιστές ευρείας περιοχής που χρησιµοποιούν το παγκόσµιο Ίντερνετ για τη
δηµιουργία υποδοµών κατανεµηµένων υπολογιστών και επικοινωνιών
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Επανεκπαίδευση-απόκτηση δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης: Έως το τέλος
του 2003, τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση χρησιµοποιώντας διαρθρωτικούς πόρους και
µε την υποστήριξη της Επιτροπής, θα πρέπει να δροµολογήσουν δράσεις για την παροχή
σε ενήλικες (π.χ. άνεργους, γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας κλπ.) µε τις
βασικές δεξιότητες 20 που απαιτούνται για την κοινωνία της γνώσης, ώστε να βελτιωθεί η
απασχολησιµότητά τους και η εν γένει ποιότητα ζωής τους. Οι δράσεις αυτές θα
επωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική µάθηση.
iii) ηλεκτρονική υγεία

Αφετηρία
Το έργο του ιατρικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα αποκτά µεγαλύτερη ένταση
πληροφοριών µε την συνεχώς ευρύτερη χρήση εξελιγµένου ιατρικού εξοπλισµού και
εφαρµογών υπολογιστών. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι απαιτήσεις των προϋπολογισµών
για την υγεία ενόψει της προόδου στην ιατρική και την επιστήµη, της γήρανσης του
πληθυσµού και των µεταβαλλόµενων προσδοκιών των ασθενών. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες καθίστανται σηµαντικότερες στη διαχείριση της υγείας, τόσο σε επίπεδο
µεµονωµένου ιατρού όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχουν τη
δυνατότητα µείωσης των διοικητικών δαπανών, παροχής υπηρεσιών υγειονοµικής
περίθαλψης εξ αποστάσεως, αποφυγή περιττής επανάληψης εξετάσεων. Επιπλέον, το
Ίντερνετ χρησιµοποιείται διαρκώς περισσότερο από τους πολίτες για τη λήψη ιατρικών
πληροφοριών. Με βάση τα παραπάνω είναι καθοριστικής σηµασίας η αποτελεσµατική
ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχοµένου και υπηρεσιών για την υγεία και η διάθεσή του σε
όλους, καθώς και η συµµόρφωση των συναφών µε την υγεία ιστοθέσεων µε
καθιερωµένα ποιοτικά κριτήρια.
Έχει πραγµατοποιηθεί υπερδεκαετής έρευνα και ανάπτυξη στην τηλεµατική της υγείας,
στο πλαίσιο του προγράµµατος ΤΠΚ (IST). Παραδείγµατα αποτελεσµάτων είναι τα
ενοποιηµένα δίκτυα πληροφοριών υγείας, τα τυποποιηµένα ηλεκτρονικά µητρώα υγείας,
αξιόπιστες και αποτελεσµατικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής (τηλεπίσκεψη και
τηλεπαρακολούθηση κατ’οίκον), καθώς και προσωπικά συστήµατα ώστε οι πολίτες να
υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται την κατάσταση της υγείας τους. Άλλη σηµαντική
δράση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα συµβάλει στο eEurope 2005 είναι η
βελτίωση της χρήσης της τηλεµατικής στο κοινοτικό ρυθµιστικό σύστηµα
φαρµακευτικών ουσιών (π.χ. Eudravigilance για την ασφάλεια των φαρµάκων, βάση
δεδοµένων Europharm ή ηλεκτρονική υποβολή για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
ρυθµιστικών αρχών και βιοµηχανίας) τα πρώτα αποτελέσµατα της οποίας αναµένονται
στα τέλη του 2003. Το σχέδιο eEurope προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασµού των
προσπαθειών σε µια στρατηγική που θα αποφέρει ορατά αποτελέσµατα µε την
ολοκλήρωση u964 του σχεδίου δράσης. Τα σχετικά µε την υγεία δεδοµένα έχουν
ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα και όλες οι δράσεις στο πεδίο αυτό πρέπει να
20

Στις βασικές δεξιότητες περιλαµβάνονται οι βασικές δεξιότητες υπολογιστή (ψηφιακή εγγραµµατοσύνη) και
δεξιότητες ανώτερης τάξης, όπως οµαδική εργασία, επίλυση προβληµάτων, διαχείριση έργων κλπ.

συνοδεύονται από την ανάπτυξη τεχνικών και οργανωτικών µέσων για την εξασφάλιση
της προστασίας των πληροφοριών υγείας των πολιτών από µη εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση, αποκάλυψη και παραποίηση.
Προτεινόµενες δράσεις
Ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Με βάση τη συµφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης, ότι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας θα
αντικαταστήσει τα έντυπα σε χαρτί που έως τώρα απαιτούνταν για υγειονοµική
περίθαλψη σε άλλο κράτος µέλος, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση πριν από το εαρινό
Συµβούλιο του 2003. Η Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει κοινή µέθοδο για µέσα
ταυτοποίησης ασθενών και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού µητρώου υγείας µέσω
τυποποίησης και θα υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθής πρακτικής αναφορικά µε πιθανά
πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως στοιχεία για επείγοντα ιατρικά περιστατικά και ασφαλή
πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες υγείας.
∆ίκτυα πληροφοριών υγείας. Έως το τέλος του 2005, θα πρέπει τα κράτη µέλη να
έχουν αναπτύξει δίκτυα πληροφοριών υγείας µεταξύ σηµείων περίθαλψης (νοσοκοµεία,
εργαστήρια και κατοικίες), κατά περίπτωση µε ευρυζωνική συνδετικότητα. Παράλληλα,
πρόκειται η Επιτροπή να καταρτίσει πανευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών για δεδοµένα
δηµόσιας υγείας και να συντονίσει δράσεις για ταχεία απόκριση σε απειλές για την υγεία,
σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
∆ικτυακές υπηρεσίες υγείας. Έως το τέλος του 2005, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
έχουν εξασφαλίσει ότι παρέχονται στους πολίτες δικτυακά υπηρεσίες υγείας (π.χ.
πληροφορίες για υγιεινή διαβίωση και πρόληψη ασθενειών, ηλεκτρονικά µητρώα υγείας,
τηλεπίσκεψη, ηλεκτρονική επιστροφή δαπανών). Ορισµένες από τις υπηρεσίες υγείας και
τις συναφείς προληπτικές υπηρεσίες (π.χ. δικτυακή πληροφόρηση για την ποιότητα του
αέρα και των νερών) θα µπορούσαν να επεκταθούν σε διευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω του
προγράµµατος eTEN. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει δράσεις που αναλαµβάνουν τα
κράτη µέλη για την µέγιστη δυνατή προσβασιµότητα πληροφοριών υγείας στους πολίτες,
καθώς επίσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή ποιοτικών κριτηρίων όσον αφορά
ιστοθέσεις.

3.1.2. ∆υναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Αφετηρία
Στο ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνονται το ηλεκτρονικό εµπόριο (ηλεκτρονικές
αγορές και πωλήσεις) και η αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών διεργασιών ώστε να
γίνεται η βέλτιστη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Έπειτα από τη δηµοσίευση της
ανακοίνωσης για το ηλεκτρονικό εµπόριο, το 199721, η Επιτροπή ανέπτυξε σφαιρική
πολιτική στο εν λόγω πεδίο. Μεταξύ των επιτευγµάτων ήταν και η ταχεία θέσπιση από
21

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εµπόριο, COM(1997) 157 τελικό, 16.4.1997.

την ΕΕ σειράς οδηγιών22, που στόχευαν στην καθιέρωση εσωτερικής αγοράς για
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και σειρά πρωτοβουλιών που δεν
έχουν νοµοθετικό χαρακτήρα και στόχευαν στην προώθηση της αυτορρύθµισης, ιδίως
στο πεδίο της ‘ηλεκτρονικής εµπιστοσύνης’ και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
(ODR)23, καθώς και τη δροµολόγηση της πρωτοβουλίας ‘Go Digital’ που θα συµβάλλει
στην καλύτερη χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΜΜΕ. Επίσης,
προσαρµόστηκε και απλουστεύτηκε το φορολογικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού
εµπορίου, κυρίως µέσω της θέσπισης οδηγίας για την ηλεκτρονική τιµολόγηση24, καθώς
και οδηγίας και κανονισµού σχετικά µε τον ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται
ηλεκτρονικά25. διαφορών µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η Επιτροπή δροµολόγησε επίσης26 συζήτηση σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής για τον
καταναλωτή, για τον κανονισµό και την εφαρµογή του. Τονίζεται η ανάγκη εξάλειψης
των κανονιστικών διακρίσεων µεταξύ ηλεκτρονικού και µη ηλεκτρονικού κόσµου,
καθώς επίσης και ότι η µελλοντική κανονιστική ρύθµιση πρέπει να δηµιουργηθεί κατά
τρόπο ώστε να µην καταστεί περιττή ούτε να καταπνίξει την καινοτοµία και την νέα
τεχνολογία.
Η Επιτροπή βασιζόµενη στην ευρωπαϊκή έκθεση για την ανταγωνιστικότητα27 και στην
ανακοίνωση για την ηλεκτρονική οικονοµία28, συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη για την
υποστήριξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη. Σκοπός είναι η προώθηση της
εδραίωσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, της παραγωγικότητας και της οικονοµικής µεγέθυνσης
µέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, ανθρώπινων πόρων
(ιδίως των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων) και νέων επιχειρηµατικών µοντέλων, µε
παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το σχέδιο eEurope 2005 θα
προσφέρει τα µέσα για την εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής.
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Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για το ηλεκτρονικό
εµπόριο, ΕΕ αριθ. L 178 της 17.7.2000, Οδηγία 1999/93/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, ΕΕ αριθ. L 13 της 19.1.2000,
Οδηγία 2001/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση
ορισµένων πτυχών το δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ
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για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, ΕΕ αριθ. L144 της 4.6.1997.
23
Η Επιτροπή έχει καθιερώσει ένα εναλλακτικό δίκτυο επίλυσης διαφορών (ΕΕJ net) για τη χρησιµοποίηση και
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25
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Πράσινη Βίβλος για την προστασία των καταναλωτών 2001, COM(2001) 531 τελικό, η συνέχεια της
ανακοίνωσης βρίσκεται υπό κατάρτιση.
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Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
2001, SEC(2001) 1705.
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«Ο αντίκτυπος της ηλεκτρονικής οικονοµίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: οικονοµική ανάλυση και
συνέπειες πολιτικής» - COM(2001) 711 τελικό, 29.11.2001.

Προτεινόµενες δράσεις
Νοµοθεσία. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα προβεί σε ανασκόπηση
της συναφούς νοµοθεσίας, κατά περίπτωση αποσκοπώντας στον προσδιορισµό και την
άρση των παραγόντων που εµποδίζουν τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τις
µεθόδους του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η ανασκόπηση αυτή θα στοχεύει ιδιαίτερα στην
επέκταση των υφιστάµενων ευνοϊκών κανόνων για το ηλεκτρονικό εµπόριο και στην µη
ηλεκτρονική διανοµή αγαθών και υπηρεσιών ώστε να υπάρξουν ισότιµες συνθήκες
µεταξύ των διαφόρων τρόπων εµπορίου (ηλεκτρονικό/µη ηλεκτρονικό). Η ανασκόπηση
που θα είναι ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα αρχίσει µε µια σύνοδο κορυφής
για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το 2003, όπου υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων θα
έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν κατά τη
διεξαγωγή του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
ΜΜΕ. Έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή προτίθεται να καθιερώσει ευρωπαϊκό δίκτυο
υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, συνενώνοντας υφιστάµενους ευρωπαϊκούς,
εθνικούς και περιφερειακούς συντελεστές στο πεδίο αυτό µε σκοπό την ενδυνάµωση και
τον συντονισµό δράσεων υποστήριξης των ΜΜΕ στο πεδίο του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει γεωγραφικές και κλαδικές δέσµες ΜΜΕ που εργάζονται σε
ηλεκτρονική δικτύωση ώστε να ενθαρρυνθεί η καινοτοµία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, η
κοινή χρήση ορθής πρακτικής και η προώθηση κατευθυντηρίων γραµµών και προτύπων.
Ηλεκτρονικές δεξιότητες. Έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε
τα κράτη µέλη, θα δηµοσιεύσει ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρονικών
δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενισχύσουν
κοινοπραξίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τη συνεργασία όλων των σχετικών
ενδιαφεροµένων µε σκοπό την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού ορισµού όσον αφορά τις
ηλεκτρονικές δεξιότητες.
∆ιαλειτουργικότητα. Έως το τέλος του 2003, θα πρέπει ο ιδιωτικός τοµέας, µε την
υποστήριξη της Επιτροπής και των κρατών µελών, να έχει αναπτύξει διαλειτουργικές
λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν για συναλλαγές, ασφάλεια, υπογραφές, συµβάσεις και
πληρωµές. Τούτο θα διευκολύνει τις υπηρεσίες καθιστώντας εφικτή τη διεξαγωγή
οµαλών, ασφαλών και εύκολων διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών και εµπορίου
µέσω κινητών επικοινωνιών.
Αξιοπιστία και εµπιστοσύνη. Έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή, από κοινού µε τον
ιδιωτικό τοµέα, οργανώσεις καταναλωτών και τα κράτη µέλη, θα εξετάσει δυνατότητες
καθιέρωσης πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήµατος επίλυσης διαφορών. Για τη
διευκόλυνση διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών για ΜΜΕ, πρόκειται η
Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω την καθιέρωση ηλεκτρονικών συστηµάτων
πληροφόρησης σε νοµικά θέµατα. Η Επιτροπή θα εργαστεί µαζί µε τους
ενδιαφερόµενους όσον αφορά απαιτήσεις για σήµατα εµπιστοσύνης µε σκοπό την
έκδοση σύστασης για θέµατα εµπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
".eu company". Έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες
παροχής σε ευρωπαϊκές εταιρείες πρόσθετων χαρακτηριστικών που συνδέονται µε την

ονοµασία τοµέα .eu, όπως την πιστοποιηµένη κυβερνοταυτότητα και άλλες λειτουργίες
υποστήριξης, π.χ. σήµατα εµπιστοσύνης και πρόγραµµα επαλήθευσης ταυτότητας.
3.1.3. Ασφαλής υποδοµή πληροφοριών

Αφετηρία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δροµολογήσει σφαιρική στρατηγική, βασισµένη στις
ανακοινώσεις για την ασφάλεια των δικτύων29, τις αξιόποινες πράξεις στον
κυβερνοχώρο30, καθώς και στην ισχύουσα31 και στην επόµενη οδηγία για την προστασία
των δεδοµένων όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η υποδειχθείσα µέθοδος
υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 200232 και στην πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για απόφαση πλαίσιο του
Συµβουλίου όσον αφορά επιθέσεις εναντίον συστηµάτων πληροφοριών33.
Βάσει του ψηφίσµατος της 28ης Ιανουαρίου θα πρέπει µέχρι τα τέλη του 2002 να έχει
ολοκληρωθεί µια σειρά πρωτοβουλιών (π.χ. η συγκρότηση οµάδας ειδικού έργου για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προώθηση ορθής
πρακτικής και βελτιωµένη ανταλλαγή µηχανισµών πληροφόρησης). Τούτο θα
αποτελέσει τη βάση για τις εργασίες προς την κατεύθυνση ασφαλούς υποδοµής
πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες για τη δηµιουργία υποδοµής
για ασφαλή ευρωπαϊκή έξυπνη κάρτα καθώς και να εντατικοποιηθεί η εξάπλωση των
εφαρµογών.
Η κοινοτική ερευνητική δραστηριότητα σε θέµατα ασφάλειας θα συνεχιστεί στο 6ο
πρόγραµµα πλαίσιο. Προτεραιότητες θα είναι: αξιόπιστες υποδοµές δικτύων και
πληροφοριών µε έµφαση στις αναδυόµενες τεχνολογίες (π.χ. ευρυζωνική, ασύρµατες
αρχιτεκτονικές, νοήµον περιβάλλον)· ο εντοπισµός ευπαθών σηµείων και
αλληλεξαρτήσεων σε υποδοµές. Επιδιώκεται επίσης η υποστήριξη της τυποποίησης
αποσκοπώντας σε ευρύτερη χρήση ανοικτών προτύπων και λογισµικού ανοικτής πηγής.
Στις ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να συνεκτιµηθεί ο ‘ανθρώπινος
παράγοντας’ στην ασφάλεια, π.χ. βασικά πρότυπα ασφάλειας, ευχρηστία συστηµάτων.
Προτεινόµενες δράσεις
Οµάδα ειδικού έργου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (CSTF). Έως τα µέσα του
2003 θα πρέπει να έχει καταστεί επιχειρησιακή. Με βάση πρόταση την οποία η Επιτροπή
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προτίθεται να υποβάλει µέσα στο 2002, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο θα είναι σε
θέση να θεσπίσουν το ταχύτερο δυνατό την απαραίτητη νοµική βάση, λαµβάνοντας
υπόψη τη διάσταση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών που αφορά όλους τους
πυλώνες της κοινοτικής πολιτικής. Τα κράτη µέλη και ο ιδιωτικός τοµέας θα πρέπει να
υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της CSTF, ώστε να καταστεί κέντρο τεχνογνωσίας σε
θέµατα ασφάλειας, π.χ. να αναπτύξει µαζί µε κράτη µέλη αρχές σχεδιασµού για ένα
ευρωπαϊκό σύστηµα συναγερµού σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά υπολογιστών· να
διευκολύνει τη σχετική συζήτηση ευρύτερα, συµπεριλαµβάνοντας όλους τους πυλώνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να προαγάγει τη διασυνοριακή συνεργασία.
Εµπέδωση ‘κλίµατος ασφάλειας’. Έως το τέλος του 2005 θα πρέπει να έχει εµπεδωθεί
‘κλίµα ασφάλειας’ στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προϊόντων πληροφοριών και
επικοινωνιών. Ο ιδιωτικός τοµέας θα πρέπει να αναπτύξει πρότυπα και ορθή πρακτική
προωθώντας την συνεπή εφαρµογή τους. Η Επιτροπή επιδιώκει να υποστηρίξει έργα και
θα εργαστεί για την περαιτέρω συνειδητοποίηση όλων των χρηστών όσον αφορά τους
κινδύνους για την ασφάλεια. Στα τέλη του 2003 θα εκδοθεί ενδιάµεση έκθεση της
πραγµατοποιηθείσας προόδου, ενώ η τελική αξιολόγηση θα δηµοσιευθεί στο τέλος του
2005.
Ασφαλείς επικοινωνίες µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών. Έως το τέλος του 2003 η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα εξετάσουν τις δυνατότητες καθιέρωσης ασφαλούς
περιβάλλοντος επικοινωνιών για την ανταλλαγή διαβαθµισµένων κυβερνητικών
πληροφοριών.
3.1.4. Ευρυζωνική τεχνολογία

Αφετηρία
Οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν σε παγκόσµια κλίµακα και σε διαρκώς µεγαλύτερο
βαθµό ότι η ευρυζωνική πρόσβαση θα είναι κεντρικής σηµασίας για την οικονοµική
ανάπτυξη των χωρών τους. Η ευρύτερη διάθεση ευρυζωνικών επικοινωνιών θα έχει
σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµία, διάφορα δε κράτη της ΕΕ έχουν αρχίσει την
επανεξέταση της κατάστασης όσον αφορά την ευρυζωνική προσφορά στην επικράτειά
τους. Κοινός τους στόχος είναι η επιτάχυνση της εξάπλωσής του. Η σηµασία της
’ευρείας διάθεσης και χρήσης ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση έως το
2005’ αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης. Οι προτεινόµενες
δράσεις στο παρόν σχέδιο ανταποκρίνονται στην προτεραιότητα αυτή.
Οι επενδύσεις για ευρυζωνική πρόσβαση θα προέλθουν κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα.
Στις ευρύτερες κατευθύνσεις οικονοµικής πολιτικής, η Επιτροπή συνέστησε ότι "τα
κράτη µέλη 20 θα πρέπει:…να ενθαρρύνουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στα
τοπικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (‘τοπικός βρόχος’) για την επιτάχυνση της εξέλιξης του
ευρωπαϊκού ευρυζωνικού δικτύου". Ο ανταγωνισµός αναµένεται ότι θα ωθήσει τις
επενδύσεις, θα δηµιουργήσει καινοτοµία και θα συµπιέσει τις τιµές. Η δηµόσια πολιτική
θα πρέπει κατά συνέπεια να εστιάσει σε θέµατα όπου ο ανταγωνισµός δεν είναι
αποτελεσµατικός ή όπου πρέπει να εξασφαλισθούν πολιτικοί στόχοι, π.χ. η κάλυψη της
επικράτειας αποβλέποντας στη συνοχή.

Το νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη µέλη από τον
Ιούλιο του 2003 λαµβάνει πλήρως υπόψη τον συγκλίνοντα χαρακτήρα της ευρυζωνικής
τεχνολογίας. Ρητοί στόχοι των ρυθµιστικών αρχών είναι η ενθάρρυνση αποτελεσµατικών
επενδύσεων σε υποδοµή (από νεοεισερχόµενους και εγκατεστηµένους φορείς
εκµετάλλευσης) καθώς και η προώθηση της καινοτοµίας. Τούτο σηµαίνει να ληφθεί
υπόψη η ανάγκη επαρκούς απόδοσης των επενδύσεων, ανάλογα µε τους επενδυτικούς
κινδύνους που αναλαµβάνονται. Τούτο σηµαίνει επίσης ότι πρέπει να περιοριστεί κατά
το δυνατό η αβεβαιότητα των επενδυτών όσον αφορά τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθµίσεις.
Στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας, η Επιτροπή υποστηρίζει την
πλήρη εκµετάλλευση ευρυζωνικών δικτύων από την ερευνητική κοινότητα. Τούτο θα
συνεχισθεί και στο 6ο πρόγραµµα πλαίσιο, χρησιµοποιώντας τα νέα µέσα
προτεραιότητας - τα δίκτυα αριστείας και τα ενοποιηµένα έργα. Συγκεκριµένα, θα
υποστηριχθεί η αναβάθµιση και απόδοση τεχνολογίας για δίκτυα πρόσβασης οπτικής
ίνας, κινητές ευρυζωνικές ασύρµατες υπηρεσίες (πέραν της τρίτης γενιάς), ευρυζωνικά
δορυφορικά συστήµατα πρόσβασης (συνεκτιµώντας τις ανάγκες του συστήµατος
Galileo), σύγκλιση σταθερών και κινητών δικτύων, συµπεριλαµβανοµένης της
µετάβασης στο πρωτόκολλο του Ίντερνετ νέας γενιάς (IPv6) και λαµβάνοντας υπόψη
θέµατα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής (ασύρµατο, συνεχής σύνδεση)
κλπ. Η Επιτροπή έχει ήδη καθορίσει τα απαιτούµενα βήµατα για την υποστήριξη του
Ίντερνετ της επόµενης γενιάς, στην ανακοίνωσή της34, "Ίντερνετ νέας γενιάς προτεραιότητες της δράσης για µετάβαση στο νέο πρωτόκολλο Ίντερνετ IPv6"· οι
συστάσεις αυτές πρέπει να ακολουθηθούν.
Η ευρυζωνική στρατηγική αποτελεί σύνθετο καθήκον καθώς επηρεάζεται από πολλές και
διαφορετικές πολιτικές: πολεοδοµία και χωροταξία, ερευνητική πολιτική, φορολόγηση
και κανονιστική ρύθµιση. Οι πολιτικές αυτές διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα: διεθνές,
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και από φάσµα διαφόρων
συντελεστών, στον ιδιωτικό αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. Η Επιτροπή θα εµβαθύνει την
ανάλυση των πολιτικών επιλογών και των υφιστάµενων εµποδίων για την ανάπτυξη των
ευρυζωνικών επικοινωνιών, ιδίως αποβλέποντας στην ευρύτερη πρόσβαση στις νέες
υπηρεσίες µέσω ανοικτών πλατφορµών, στην ψηφιακή τηλεόραση και στις επικοινωνίες
τρίτης γενιάς, σύµφωνα µε την απαίτηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης.
Προτεινόµενες δράσεις
Πολιτική ραδιοφάσµατος. Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει το νέο πλαίσιο κανονιστικών
ρυθµίσεων για την πολιτική ραδιοφάσµατος ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση και
αποδοτική χρήση του φάσµατος από ασύρµατες ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. W-LAN)
και για τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη όσον αφορά την εισαγωγή των υπηρεσιών
αυτών. Η Επιτροπή θα προκαλέσει συζήτηση σχετικά µε τις νέες µεθόδους αποτίµησης
του φάσµατος και εµπορίας δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων.
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Ευρυζωνική πρόσβαση σε λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες. Τα κράτη µέλη, σε
συνεργασία µε την Επιτροπή, θα πρέπει, όπου απαιτείται, να υποστηρίζουν την
εξάπλωση σε λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, και κατά το δυνατόν να χρησιµοποιούν
διαρθρωτικούς πόρους ή/και οικονοµικά κίνητρα (µε την επιφύλαξη τήρησης των
κανόνων περί ανταγωνισµού). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πλέον
απόµακρες περιφέρειες.
Περιορισµός των φραγµών για την εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δικαιώµατα διάβασης, ιστούς και αγωγούς
για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, λόγου χάρη µέσω της άρσης νοµοθετικών
εµποδίων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει σχετικά, ενθαρρύνοντας και οργανώνοντας
ανταλλαγή εµπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και κοινοπραξίες
ιδιωτών/δηµοσίου.
Πολυπλατφορµικό περιεχόµενο. Οι δηµόσιες αρχές στα κράτη µέλη και ο ιδιωτικός
τοµέας θα πρέπει να στοχεύουν στην προσφορά του περιεχοµένου τους σε διάφορες
τεχνολογικές πλατφόρµες, όπως η διαλογική ψηφιακή τηλεόραση, οι επικοινωνίες τρίτης
γενιάς κλπ. Η Επιτροπή επιδιώκει να υποστηρίξει έργα επίδειξης και έρευνας. Πρόκειται
επίσης να εντοπίσει κανονιστικά εµπόδια που αφορούν τη χρήση ψηφιακής τηλεόρασης
για παροχή διαλογικών υπηρεσιών35.
Μετάβαση στην ψηφιακή εκποµπή. Για την επιτάχυνση της µετάβασης στην ψηφιακή
τηλεόραση, θα πρέπει τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν συνθήκες διαφάνειας όσον
αφορά τους όρους της σκοπούµενης µετάβασης. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, έως τα τέλη
του 2003, να δηµοσιεύσουν τις προθέσεις τους όσον αφορά την ενδεχόµενη µετάβαση:
θα µπορεί να περιλαµβάνεται χρονοδιάγραµµα και αξιολόγηση των συνθηκών της
αγοράς, καθώς και ενδεχοµένως ηµεροµηνία τερµατισµού των αναλογικών επίγειων
τηλεοπτικών εκποµπών, που θα επέτρεπε την ανάκτηση και τον αναδασµό των
συχνοτήτων. Τα εθνικά σχέδια µετάβασης θα πρέπει επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα
για ψηφιακή τηλεόραση ανεξάρτητα από πλατφόρµα, λαµβάνοντας υπόψη
ανταγωνιστικούς µηχανισµούς µετάδοσης (κυρίως δορυφορικά, καλωδιακά και επίγεια).

3.2. Ανάπτυξη, ανάλυση και διάδοση ορθής πρακτικής
Σε όλα τα πεδία του σχεδίου eEurope 2005 αναπτύσσονται εµπορικές και δηµόσιες
εφαρµογές, λειτουργούν προγράµµατα υποστήριξης και δοκιµάζονται πειραµατικές
εφαρµογές. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν πολύτιµο πόρο γνώσης και
εµπειρογνωµοσύνης. Σηµειώνεται ταχεία αλλά άνιση πρόοδος, λόγου χάρη µία δηµόσια
διοίκηση ή ένα σχολείο ενδέχεται να επιχειρεί την ανάπτυξη ή χρήση µιας εφαρµογής
που λειτουργεί ήδη κάπου αλλού ή για την οποία υφίσταται βιώσιµη λύση στον ιδιωτικό
τοµέα. Σκοπός του σχεδίου eEurope 2005 είναι να βασισθεί στις εµπειρίες αυτές. ∆εν
πρόκειται να περιοριστεί µόνο στον εντοπισµό και την εκµετάλλευση ορθής πρακτικής,
αλλά θα τις προωθήσει περαιτέρω, ως υποδειγµατικές περιπτώσεις, ώστε να
35
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χρησιµεύσουν για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου eEurope. Οι δραστηριότητες
ορθής πρακτικής θα είναι εποµένως συµπληρωµατικές προς τις δράσεις πολιτικής.
Προτείνεται προσέγγιση σε τρία βήµατα:
i. Εντοπισµός και επιλογή υποδειγµάτων ορθής πρακτικής.
Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, υποψήφιες χώρες και τον ιδιωτικό
τοµέα, θα προσδιορίσει υποδείγµατα ορθής πρακτικής σε παγκόσµια κλίµακα. Θα
περιλαµβάνονται συγκεκριµένα παραδείγµατα από τον δηµόσιο τοµέα και εµπορικές
εφαρµογές στα πεδία του σχεδίου δράσης.
ii. Επιλεγµένες περιπτώσεις ορθής πρακτικής πρόκειται κατά περίπτωση να
βελτιωθούν ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα εφαρµογής τους, ενώ θα διεξαχθεί
ανάλυση για την παραγωγή υποδείγµατος ή κατευθυντηρίων γραµµών ορθής
πρακτικής.
Τα σχετικά παραδείγµατα θα επεκταθούν ως προς το πεδίο εφαρµογής (π.χ.
πολυπλατφορµικά αντί µιας µόνο πλατφόρµας ή µε επιπλέον χρήστες) ή θα
συµπληρωθούν µε πρόσθετες εξελίξεις (π.χ. µεγαλύτερη λειτουργικότητα ή
πολυγλωσσική αλληλεπίδραση). Θα ενισχυθούν πτυχές των εν λόγω έργων που αφορούν
την επίδειξη και την αξιολόγηση, ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση εις βάθος
ανάλυσης των αποτελεσµάτων.
Η λεπτοµερής ανάλυση της ορθής πρακτικής θα πρέπει να καταλήγει σε υποδείγµατα ή
κατευθυντήριες γραµµές. Πρόκειται για δοκιµασµένες και καλά τεκµηριωµένες µεθόδους
για εγγυηµένες και δοκιµασµένες εφαρµογές ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο χαρακτήρας
τους θα είναι δοµοστοιχειωτός και προσαρµόσιµος για κάθε επιµέρους χρήστη,
αποτελούµενος τυπικά από µια µεθοδολογία, µια δέσµη συναφών εργαλείων και από
λογισµικό ανοιχτής πηγής. Θα προκύψει έτσι κριτική αξιολόγηση παραγόντων επιτυχίας
και διδαγµάτων από αποτυχίες, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη µεταφορά και διάδοση
ορθής πρακτικής σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ιδίως στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες.
iii. Θα διαδοθούν ορθή πρακτική και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των έργων.
Για τη διάδοση περιπτώσεων ορθής πρακτικής, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις
Προεδρίες του Συµβουλίου, θα διοργανώσει εκστρατείες προώθησης σε ολόκληρη την
ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, βάσει των ακόλουθων µηχανισµών:
•

∆ιασκέψεις/συναντήσεις εργασίας: Η διάσκεψη για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, µε τις σχετικές επιδείξεις υποδειγµάτων ορθής πρακτικής,
αποτελεί επιτυχηµένο µοντέλο αυτό, καθώς επίσης και διάσκεψη για την
ηλεκτρονική µάθηση και δεύτερη διάσκεψη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που
προτείνονται για την ιταλική Προεδρία.
Οι εν λόγω διασκέψεις απευθύνονται κατά κανόνα σε υπεύθυνους για τη χάραξη
πολιτικής. Συνοδεύονται από ειδικές συναντήσεις εργασίας των συντελεστών της

εκάστοτε στρατηγικής. Κατά τη διάρκειά τους θα εξετασθούν λεπτοµερώς
υποδείγµατα, µοντέλα και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής.
•

∆ίκτυα υποστήριξης: Τα αποτελέσµατα θα διαδοθούν µέσω υφιστάµενων
επιχειρηµατικών, πανεπιστηµιακών, ερευνητικών δικτύων και δικτύων χρηστών π.χ. ταδίκτυα υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν για ΜΜΕ ή το ευρωπαϊκό
δίκτυο σχολείων - και µέσω άλλων ανάλογων διαύλων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Θα αναζητηθούν συγκρίσιµα δίκτυα για συντελεστές σε
όλα τα πεδία του σχεδίου eEurope, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη διατήρηση
ανοικτού διαλόγου µε δίκτυα όπως τα TeleCities, Eris@ και Elanet. Τα νέα
προγράµµατα για τις καινοτόµες δράσεις, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν στις περιφέρειες (ιδίως στις
λιγότερο ευνοηµένες και στις περιοχές υπό αναδιάρθρωση) τη δυνατότητα να
δοκιµάσουν καινοτόµα µέσα και να ανταλλάξουν ορθή πρακτική όσον αφορά
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε περιφερειακή κλίµακα. Τούτο θα συµβάλει θετικά
στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης και εποµένως θα διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στο σχέδιο δράσης eEurope 2005.

•

Παρουσία στον παγκόσµιο ιστό: Σε ειδική ιστοθέση θα δηµοσιευθούν συνδέσεις
µε υποδείγµατα ορθής πρακτικής και κατευθυντήριες γραµµές, παρέχοντας
επίσης εργαλεία για τη χρήση τους και µηχανισµούς ανεύρεσης.

3.3. Συγκριτική αξιολόγηση
Η συγκριτική αξιολόγηση του σχεδίου eEurope είναι διαδικασία µε 3 φάσεις.
i. Καθορισµός δεικτών
Για το σχέδιο eEurope 2002, χρησιµοποιήθηκαν 23 δείκτες. Το σκεπτικό για τη χρήση
τους ήταν η εστίαση στα αποτελέσµατα, δηλαδή στον τελικό στόχο της πολιτικής και όχι
στην πολιτική αφεαυτή (π.χ. % νοικοκυριών συνδεδεµένων µε το Ίντερνετ και όχι
µέτρηση του βαθµού αποδεσµοποίησης στον τοπικό βρόχο). Ο στόχος της συγκριτικής
αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη πολιτικής· τούτο σηµαίνει ότι έχει ουσιαστική σηµασία η
επίτευξη πολιτικής στήριξης των δεικτών36. Οι δείκτες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν
για το σχέδιο eEurope 2005 ώστε να αντικατοπτρίζουν τους αναθεωρηµένους πολιτικούς
στόχους. Μετά το 2004, δηλ. έπειτα από το τέλος του σχεδίου eEurope+, ο νέος
κατάλογος δεικτών θα χρησιµεύσει επίσης ως βάση και στις υποψήφιες χώρες. Κατά
περίπτωση θα αναπτυχθούν και περιφερειακοί δείκτες.
ii. Μετρήσεις και ανάλυση
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Οι έγκυρες στατιστικές σχετικά µε το Ίντερνετ έχουν µικρή διάρκεια ζωής, ενώ οι
µετρήσεις δεικτών πρέπει να διατίθενται αµέσως ώστε να έχουν σηµασία για την χάραξη
πολιτικής. Είναι αναπόφευκτος ο συµβιβασµός µεταξύ ταχύτητας και ποιότητας. Για τη
βελτίωση της ποιότητας πρέπει η µέτρηση των δεικτών του eEurope 2005 να γίνεται
χρησιµοποιώντας περισσότερο τις επίσηµες στατιστικές των εθνικών στατιστικών
υπηρεσιών και της Eurostat. Για να καταστεί δυνατή τακτική και συγκρίσιµη συλλογή
δεδοµένων στα κράτη µέλη απαιτείται νοµική βάση για τις στατιστικές που αφορούν την
κοινωνία της πληροφορίας. Η Επιτροπή θα προτείνει σχετική νοµική βάση πριν από το
τέλος του 2002.
Η ανάλυση των παραγόντων στις οποίες βασίζονται οι τιµές των δεικτών αποτελεί
καθοριστικό στοιχείο για την αξιοποίηση των δεδοµένων µε σκοπό τη χάραξη πολιτικής.
Η πρώτη ανάλυση δεικτών του eEurope 2002 έγινε στην έκθεση συγκριτικής
αξιολόγησης της Επιτροπής37. Τα αποτελέσµατα επικαιροποιούνται τακτικά στην
ιστοθέση eEurope, ώστε να µπορέσουν τα κράτη µέλη να πραγµατοποιήσουν τις δικές
τους αναλύσεις38. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
περιφερειακής συγκριτικής αξιολόγησης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες,
σχετικά µε την ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για την κοινωνία της
πληροφορίας.
iii. Ανάπτυξη πολιτικής
Η αξία της συγκριτικής αξιολόγησης για την ανάπτυξη και χάραξη πολιτικής προκύπτει
στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο39, καθώς και στην
έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης που απετέλεσαν προωθητική δύναµη για το σχέδιο
δράσης eEurope 2005.
Μπορεί να γίνει περαιτέρω αξιοποίηση της συγκριτικής αξιολόγησης µε την ανταλλαγή
ορθής πρακτικής όσον αφορά επιµέρους πολιτικές. Προς τούτο, η Επιτροπή θα αναλύσει
τα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης για να προσδιορίσει περιπτώσεις ορθής
πρακτικής όσον αφορά επιµέρους πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων περιφερειακών
πολιτικών των κρατών µελών ή άλλων χωρών που, µε βάση τους δείκτες, παρουσιάζουν
τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Προτεινόµενες δράσεις
Έως το τέλος του 2002, βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο θεσπίζει
κατάλογοδεικτών και µεθοδολογία για την συγκριτική αξιολόγηση.
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Στις αρχές του 2003 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει αξιολόγηση του σχεδίου δράσης
eEurope 2002, που θα βασίζεται στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης και θα παρέχει την
αναλυτική βάση για την αποτίµηση της προόδου στο σχέδιο eEurope 2005.
Η Επιτροπή θα διεξαγάγει συγκριτική αξιολόγηση, θα δηµοσιεύσει ενδιάµεση έκθεση
στις αρχές του 2004 και θα επικαιροποιεί τακτικά τα δεδοµένα αυτά στην ιστοθέση
eEurope.

3.4. Μηχανισµός συντονισµού για πολιτικές της κοινωνίας της
Πληροφορίας
Κατά τα τελευταία έτη δροµολογήθηκαν πολλές πρωτοβουλίες πολιτικής, είτε ως άµεση
απόκριση στην ηλεκτρονική οικονοµία είτε για να προσδοθεί ηλεκτρονική διάσταση σε
υφιστάµενες πολιτικές. Παραδείγµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολιτικές, όπως η
περιφερειακή (π.χ. υποστήριξη του σχεδίου eEurope σε διαρθρωτικά ταµεία40), η
αναπτυξιακή (π.χ. dotforce - η πρωτοβουλία της οµάδας G8), εκπαιδευτική (π.χ.
ηλεκτρονική µάθηση), πολιτική απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης (π.χ.
κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση), πολιτική εµπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό
εµπόριο στον ΠΟΕ) και το σχέδιο δράσης eEurope+. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο, έχουν
αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες πολιτικής που αναφέρονται στην δικτυακή οικονοµία.
∆εν είναι πάντοτε δεδοµένο ότι τα διάφορα εθνικά µέτρα γνωστοποιούνται u953
ικανοποιητικά σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Η βελτίωση της εποπτείας καθώς και η ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων συντελεστών θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών που αναφέρονται στην κοινωνία της πληροφορίας.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συγκροτηθεί µια διευθύνουσα οµάδα eEurope,
προεδρευόµενη από την Επιτροπή (και αποτελούµενη από εκπροσώπους κρατών µελών
και υποψηφίων χωρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, όπου κρίνεται απαραίτητο, από
εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα και οµάδων καταναλωτών, χρηµατοδοτούµενη δε από
τη συνέχεια του προγράµµατος PROMISE). Η διευθύνουσα αυτή οµάδα θα
παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου δράσης eEurope, µε σκοπό τη βελτίωση της
εφαρµογής του eEurope 2005. Θα λειτουργεί επίσης ως βήµα ανταλλαγής εµπειριών. Θα
παρέχει τη δυνατότητα συµπερίληψης του ιδιωτικού τοµέα και θα δίνει στις υποψήφιες
χώρες τη δυνατότητα έγκαιρης συµµετοχής τους. Η οµάδα θα συνεδριάζει κατά κανόνα
δύο φορές ετησίως σε υψηλό επίπεδο, ασχολούµενη µε θέµατα στρατηγικής.
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Σηµαντικό ποσό των διαρθρωτικών πόρων, ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, προβλέπεται για δράσεις της
κοινωνίας της πληροφορίας κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006, κυρίως για τη βελτίωση του
ψηφιακού αλφαβητισµού, τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών την προώθηση του
ηλεκτρονικού επιχειρείν και την αναβάθµιση της ψηφιακής υποδοµής.

3.5 Χρηµατοδότηση
Το σχέδιο δράσης θέτει φιλόδοξους στόχους και προτείνει δράσεις για τις οποίες
απαιτούνται σηµαντικοί πόροι. Τούτο θα επιτευχθεί µε τη χρήση και, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, την επανεστίαση υφιστάµενων προγραµµάτων. Για τη χρηµατοδότηση
έργων και δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται η Επιτροπή να χρησιµοποιήσει
πλήρως τα προγράµµατα eTEN και IDA. Και τα δύο προγράµµατα βρίσκονται επί του
παρόντος σε φάση αναπροσανατολισµού για την υποστήριξη των στόχων του eEurope.
Ιδίως ο χρηµατοοικονοµικός κανονισµός όσον αφορά το πρόγραµµα eTEN πρέπει να
προσαρµοστεί ώστε να καταστεί κατάλληλο µέσο.
Όπου αυτό είναι δυνατό, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει επίσης διαθέσιµους πόρους του
προγράµµατος eContent, σε συνέχεια του προγράµµατος PROMISE41, το πολυετές
πρόγραµµα για επιχειρήσεις και επιχειρηµατικότητα, καθώς και τις γραµµές του
προϋπολογισµού που αφορούν την τυποποίηση, την εσωτερική αγορά και τη
βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Το επόµενο πρόγραµµα για την ηλεκτρονική µάθηση
θα υποστηρίξει επίσης συναφείς δραστηριότητες του eEurope. Η χρήση των πόρων των
εν λόγω προγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη βασική βάση τους.
Έργα που χρηµατοδοτούνται µέσω του προγράµµατος ΤΚΠ (IST) έχουν άµεση σχέση µε
το σχέδιο δράσης eEurope 2002· η νέα προτεραιότητα ΤΚΠ (IST) στο 6ο πρόγραµµα
πλαίσιο προορίζεται u957 να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση έργων έρευνας και επίδειξης
που καλύπτουν τα εν λόγω πεδία, συµβάλλοντος έτσι (κυρίως έµµεσα) στους στόχους
του eEurope.
Προτεινόµενες δράσεις
Έως το τέλος του 2002, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της
Επιτροπής, πρέπει να αυξήσουν το όριο χρηµατοδότησης για τη φάση υλοποίησης των
έργων eTEN από 10% σε 30%, µε την επιφύλαξη των λοιπών προγραµµάτων ΤΕΝ.
Έως το τέλος του 2002, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν θεσπίσει
την πρόταση τροποποίησης του προγράµµατος IDA για τον αναπροσανατολισµό του
σύµφωνα µε τους στόχους του eEurope.
Έως το τέλος του 2002,, το Συµβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής και
συνεκτιµώντας τη γνώµη του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχει θεσπίσει το διάδοχο
πρόγραµµα του PROMISE καθώς και τη νοµική βάση για την οµάδα ειδικού έργου που
αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Έως το τέλος του 2002, η Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει πρόταση για ένα
εξειδικευµένο πρόγραµµα eLearning.
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Έως το τέλος του 2002, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη προσαρµογής του δεύτερου
προγράµµατος εργασιών eContent όσον αφορά τους στόχους eEurope και, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, θα διατυπώσει σχετική πρόταση.
Έως το τέλος του 2003, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για διάδοχο πρόγραµµα του
eContent.

4.

Συµπεράσµατα

Το παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί πρόταση ώστε τα κράτη µέλη να αναλάβουν
ορισµένες µακρόπνοες δεσµεύσεις. Συνιστά πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τοµέα ώστε να
εργαστεί µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη για υλοποίηση των στόχων του eEurope.
Καθορίζονται οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή.
Το σχέδιο δράσης ορίζει το γενικό πλαίσιο για µια συντονισµένη ευρωπαϊκή πολιτική
µεθοδολογία σε θέµατα της κοινωνίας της πληροφορίας. Το σχέδιο δράσης eEurope
επιβεβαιώθηκε ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Εφόσον επιτύχει, το
σχέδιο αυτό θα ασκήσει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική µεγέθυνση και την
παραγωγικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη.
Ένα από τα διδάγµατα του eEurope 2002 είναι ότι είναι χρήσιµη η ανασκόπηση των
δράσεων κατά την πορεία του σχεδίου δράσης. Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό
δεδοµένου ότι διάφορα κράτη µέλη θα προσχωρήσουν στην Κοινότητα κατά τη διάρκεια
ισχύος του σχεδίου eEurope 2005. Κατά συνέπεια, προτείνεται η πραγµατοποίηση
ενδιάµεσης ανασκόπησης, που θα συνέβαλε µε την προτεινόµενη ενδιάµεση έκθεση
συγκριτικής αξιολόγησης, που θα υποβληθεί πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του 2004.
Αναµένεται ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης θα εγκρίνει σχέδιο δράσης και θα
καλέσει το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να θεσπίσουν το ταχύτερο δυνατό τα
απαραίτητα νοµικά κείµενα και τα µέσα του προϋπολογισµού για την υλοποίησή του.

