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Οι προτάσεις της Βιομηχανίας Τεχνολογιών
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη δυνατότητα της Ευρώπης
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να
προχωρήσει στο μέλλον. Ο κλάδος της
τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στην
καλύτερη απόδοση των δημόσιων υπηρεσιών, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εργατικό δυναμικό με νέες δεξιότητες για την οικονομία
του 21ου αιώνα και να ενισχύει τη δυνατότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί
στη διεθνή αγορά. Με αυτό το στόχο,
πρέπει να δοθούν προτεραιότητες και
να ληφθούν σε μέτρα σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς.
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Παραγωγικότητα και
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της, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
καλά τοποθετημένη για να υπερνικήσει τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ο

Α

DIGITAL EUROPE STR ATEGY

Π

ερισσότερες από 1,2 εκατομμύρια
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, αριθμεί ο κλάδος της τεχνολογίας
στην Ευρώπη. Πρόκειται για σημαντική
δύναμη που μπορεί να δημιουργήσει
καινοτομία και να συμβάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας διεθνώς. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην Ε.Ε. το 2008 έφτασε τα €718
δις. Το 40% της αύξησης της παραγωγικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής
οικονομίας οφείλεται στον κλάδο ΤΠΕ.
Η οικονομία της γνώσης που βασίζεται
στην ευρυζωνικότητα και την καινοτομία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μέχρι ένα εκατομμύριο πρόσθετες
θέσεις εργασίες και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά €849 δις
μέχρι το 2015. Ο κλάδος ΤΠΕ στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει περισσότερους
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από 6 εκατομμύρια εργαζόμενους και
υπολογίζεται πως έχει δαπανήσει περισσότερα από €35 δις σε έρευνα και
ανάπτυξη (R&D).

Προκλήσεις και Στρατηγική
Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες
προκλήσεις την επόμενη δεκαετία. Η οικονομική κρίση και η ύφεση, η αλλαγή
κλίματος, ο πληθυσμός της Ευρώπης που
γερνάει και η μη αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού είναι μερικές από τις
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η
Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, επικρατεί η αισιόδοξη
άποψη σύμφωνα με την οποία η πρόσφατη υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισσαβόνας, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια
πολιτική και πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης, η ποικιλομορφία του συνόλου
των πολιτών της Ευρώπης και της δυνατότητας για καινοτομίες των βιομηχανιών

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη διάχυση των νέων
τεχνολογιών τόσο στο δημόσιο, όσο και
στον ιδιωτικό τομέα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η βιομηχανία ΤΠΕ πρέπει να
αποτελέσει κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής 2020 της Ευρώπης. Η επίτευξη
αυτού του στόχου, απαιτεί μέτρα για να
καταργηθούν τα εμπόδια στην εκμετάλλευση των πανευρωπαϊκών δικτύων και
των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, να ενισχυθούν οι
ηλεκτρονικές δεξιότητες του εργατικού
δυναμικού της Ε.Ε., να ενισχυθεί η κινητικότητα εντός της Ε.Ε. για εργασία και
υπηρεσίες και να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας για επενδύσεις σε R&D.

Βιωσιμότητα
Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι κοινοί κανόνες τυποποίησης
μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή καλύτερων προϊόντων και οι υπηρε-
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Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς την Ε.Ε.
σιών από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ. Επίσης, η
εφαρμογή και η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι
ουσιαστικές για τη μείωση των εκπομπών
του CO2 και τη συμβολή της Ευρώπης
στο φιλόδοξο στόχο αποτροπής της αλλαγής του κλίματος. Απαραίτητα βήματα
για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος
είναι η υποστήριξη προγραμμάτων που
να αναδεικνύουν το ρόλο των ΤΠΕ ως
μοχλό της ενεργειακής αποδοτικότητας
και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο κλάδος ΤΠΕ στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει
περισσότερους από 6 εκατομμύρια
εργαζόμενους και υπολογίζεται πως έχει
δαπανήσει περισσότερα από €35 δις
σε έρευνα και ανάπτυξη

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Για να απολαμβάνουν οι καταναλωτές τα
οφέλη του ψηφιακού περιβάλλοντος, η
Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξει μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, όπου θα αρθούν οι φραγμοί και θα επιτρέψουν στη
βιομηχανία να αναπτύξει και να προσφέρει νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο
και αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα.
Κατά συνέπεια, αν και αναγνωρίζεται η
σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας για τη χρηματοδότηση δημιουργίας και ανάπτυξης περιεχομένου,
είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν τα κατακερματισμένα επαχθή συστήματα χορήγησης αδειών και οι παρωχημένες εισφορές πνευματικών δικαιωμάτων και
πρέπει να προωθηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία των Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης.

Εμπιστοσύνη
Για να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η
ηλεκτρονική υγεία και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι χρήστες πρέπει να
έχουν την εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο.
Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών και των χρηστών του Διαδικτύου απαιτεί, μεταξύ άλλων μέτρων,
ένα εναρμονισμένο καθεστώς που να
προστατεύει τους καταναλωτές στα 27
κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο τήρησης ενός συνεπούς συστήματος κανό-
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νων. Ισχυρή προστασία των προσωπικών δεδομένων, συνεργασία μεταξύ των
κυβερνήσεων, ενισχυμένη ασφάλεια,
που επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση
της έρευνας, προαγωγή και ανάπτυξη
των καλύτερων πρακτικών ασφάλειας
και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικών με το θέμα, είναι μερικές από τις
απαραίτητες πρωτοβουλίες για την τόνωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
της ηλεκτρονικής αγοράς.

Συμμετοχή για Όλους
Οι ΤΠΕ έχουν φέρει αναρίθμητα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης. Για να εξασφαλιστεί ότι
όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά σε μια ψηφιακή Ευρώπη, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την
ενίσχυση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, δηλαδή την πρόσβαση στην
Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ευρεία εμπορική ανάπτυξη ευρυζωνικών
δικτύων με την αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών που επιτυγχάνουν τα
μέγιστα οφέλη για τους καταναλωτές,
χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους
που εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες
με την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων για την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και προώθηση

υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική εκπαίδευση σε
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόσβαση στην Αγορά
Για να παραμείνει ανταγωνιστική, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιομηχανία τεχνολογίας πρέπει να έχει πλήρη και επαρκή
πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Τα αγαθά
και οι υπηρεσίες του κλάδου πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών
καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να
αποτελούν προτεραιότητα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου αλλά και
σε διμερές επίπεδο, μεταξύ της Ε.Ε. και
άλλων κρατών.

Μείωση της Γραφειοκρατίας
Για να αναπτυχθούν οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες είναι απαραίτητο να αρθούν τα ανεπαρκή και περιττά διοικητικά εμπόδια στην παροχή τέτοιου
είδους υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει άρση κωλύματος για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων, αποφυγή αμοιβών, τελών και δασμών που εμποδίζουν την λήψη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το σύνολο των πολιτών και
των καταναλωτών της Ε.Ε. και αποβολή
αντιπαραγωγικών φορολογικών υποχρεώσεων στους προμηθευτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
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