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Από την Ψηφιακή Ατζέντα στην Πολιτεία  

N E E L I E  K R O E S

H τόνωση της εμπιστοσύνης των πο-
λιτών στις νέες τεχνολογίες και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι 
μερικοί από τους βασικούς στόχους της 
ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας, σύμ-
φωνα με την ομιλία της Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επι-
τρόπου για την Ψηφιακή Ατζέντα, κυ-
ρίας Neelie Kroes στην Digital Agenda 
Assembly. Το μήνυμα της κυρίας Kroes 
είναι σαφές, το διαδίκτυο θα αλλάξει τον 
κόσμο μας και η Ευρώπη πρέπει να συν-
δεθεί με αυτή τη δύναμη της αλλαγής. 
Η Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης έχει 
συνταχθεί για την υποστήριξη των πο-

λιτών, για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να το-
νωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπα-
ϊκής οικονομίας. Η Ψηφιακή Ατζέντα έχει 
φτιαχτεί για τους Ευρωπαίους πολίτες με 
τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι χαρακτη-
ριστική η έκφραση της Επιτρόπου πως η 
Ψηφιακή Ατζέντα αντικατοπτρίζει την Πο-
λιτεία της Ψηφιακής Ένωσης. 

Πολιτικό Στοίχημα 
η Ψηφιακή Ατζέντα 
Η σύνταξη και κυρίως η υλοποίηση της 
Ψηφιακής Ατζέντας αποτελεί ένα μεγάλο 
στοίχημα. Όπως τόνισε η κυρία Kroes, 
έπειτα από 50 χρόνια παρουσίας στην 

πολιτική, θεωρεί την παρούσα συγκυρία 
ως από τις πιο κρίσιμες και σημαντικές. 
Η Επίτροπος έκανε λόγο για πάθος στις 
αποφάσεις και στην αντίληψη των πραγ-
μάτων και με ξεκάθαρο τρόπο, υποσχέ-
θηκε πως θα ακούει και θα συνομιλεί με 
την ευρωπαϊκή κοινότητα για τα όλα τα 
θέματα της αρμοδιότητάς της. “Γνωρίζω, 
ότι δεν έχουμε πάντα ακριβώς το ίδιο όρα-
μα. Είμαι, όμως, σε εγρήγορση και ευαι-
σθητοποιημένη από το γεγονός ότι μοι-
ραζόμαστε την ίδια αγωνία για τη σημασία 
των νέων τεχνολογιών. Η γρήγορη ευρυ-
ζωνική πρόσβαση καθίσταται όλο και πιο 
σημαντική στην Ευρώπη, καθώς πολλα-

πλασιάζεται η ζήτηση για υπηρεσίες που 
απαιτούν υψηλότερες ταχύτητες. Οι νέες 
υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, όπως η τηλεόραση υψη-
λής ευκρίνειας (HD) ή τριών διαστάσεων 
(3D), η μεταφόρτωση μουσικής ή ταινιών 
βίντεο σε έξυπνα τηλέφωνα και οι μονά-
δες βιντεο-διασκέψεων, απαιτούν πολύ 
ταχύτερο διαδίκτυο από εκείνο που είναι 
εν γένει διαθέσιμο στην Ευρώπη”. 

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώ-

πης 2020, έχει ως στόχο να σώσει την 
Ευρώπη από μία χαμένη δεκαετία υπο-
τονικής ανάπτυξης της οικονομίας και να 
δώσει θέσεις εργασίας, οι οποίες θα βα-
σίζονται στην οικονομία που προωθεί 
την καινοτομία. Οι ΤΠΕ αποτελούν το 
μέσο για να επιτευχθεί αυτό. Σύμφωνα 
με την κυρία Kroes, “Η Ευρώπη βρίσκε-
ται σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα σταυ-
ροδρόμι. Οι ΤΠΕ δημιουργούν περισσό-
τερες από δύο θέσεις εργασίας για την 
απώλεια κάθε μία θέσης εργασίας. Και 
σε ορισμένα κράτη μέλη, το Διαδίκτυο 
αποτελεί ήδη πάνω από 6% του ΑΕΠ. 
Αν δεν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες 

της Ψηφιακής Ατζέντας, αν δεν προχω-
ρήσουμε σωστά, όταν θα έρθει το 2020 
οι συνθήκες θα είναι χειρότερες από σή-
μερα. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών είναι πλέον πρωταγωνιστές 
και όχι κομπάρσοι της οικονομίας. Η τε-
χνολογική επανάσταση είναι η ευκαιρία 
της εποχής μας. Είναι η ευκαιρία για να 
διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο. Οι 
καταναλωτές μας φωνάζουν ξεκάθαρα, 
ότι είναι προβληματισμένοι επειδή δεν 
απολαμβάνουν τις ταχύτητες και την ποιό-
τητα υπηρεσιών του διαδικτύου που τους 
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της Ψηφιακής Ένωσης 

έχουν υποσχεθεί οι εταιρείες. Οι εθνικές 
αρχές οφείλουν να λάβουν τα ενδεδειγ-
μένα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί, ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης τηρούν τους νέ-
ους κανόνες της Ε.Ε. που απαιτούν από 
αυτούς να είναι διαφανείς σχετικά με τις 
ταχύτητες σύνδεσης και την ποιότητα της 
υπηρεσίας. Αν αυτό δεν επαρκεί, δεν θα 
διστάσω να λάβω και άλλα μέτρα με τη 
μορφή υποχρεωτικών κατευθύνσεων ή 
ακόμη και με νομοθεσία εάν χρειαστεί”.

Διαλειτουργικότητα 
στην Πολιτική 
Η κυρία Κroes δεν διστάζει να τονίσει, 
πως θεωρεί, ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής είναι καταλυτικός για την 
εξέλιξη της εφαρμογής της Ψηφιακής 
Ατζέντας και στο πλαίσιο αυτό μπορεί 
να αποτελέσει και έναν έντιμο διαμε-
σολαβητή σε οποιαδήποτε διαδικασία. 
Η Αντιπρόεδρος προχώρησε ακόμη πε-
ρισσότερο την αντίληψη περί συνεργασί-
ας των Ευρωπαίων στην ψηφιακή εποχή. 
“Και, αν μπορώ, να κλέψω κάποια ορο-
λογία, θα έκανα λόγο για την εφαρμογή 
της «διαλειτουργικότητας», που είναι ου-
σιαστικής σημασίας για το πολιτικό καθή-
κον μας, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
Βρυξελλών, των εθνικών κυβερνήσεων, 
των εταιρειών και των πολιτών. Είναι απα-
ραίτητο να δείξουμε εμείς ότι παίρνουμε 
αυτή την ευκαιρία στα σοβαρά”. Το 2025, 
περισσότερο από το 30% των Ευρω-
παίων θα είναι 65 ετών ή μεγαλύτεροι, 
ενώ ο αριθμός των ατόμων άνω των 80 
ετών σχεδόν θα διπλασιαστεί κατά την 
ίδια περίοδο. Δεκατρείς χώρες έχουν 
έως τώρα δεσμευτεί, να συμμετάσχουν 
στην πρωτοβουλία κοινού προγραμμα-
τισμού που φέρνει σε επαφή τους επι-
φανέστερους επιστήμονες από την οι-
κονομία, τις κοινωνικές επιστήμες, την 
υγεία και την τεχνολογία με εκπροσώ-
πους της βιομηχανίας, υπεύθυνους για 

τη χάραξη πολιτικής και με οργανώσεις 
χρηστών, προκειμένου να προωθηθεί η 
ανάπτυξη καλύτερων γνώσεων σχετικά 
με τις επιπτώσεις από τη γήρανση του 
πληθυσμού. Είναι η πρώτη φορά, που 
τα κράτη - μέλη θα συνεργαστούν για 
τη χρηματοδότηση στρατηγικής έρευνας 
σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού. 
Η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει μεί-
ζονα συμβολή στην ευρωπαϊκή σύμπρα-
ξη καινοτομίας για την υγιή γήρανση και 
την παράταση του επαγγελματικού βίου 
στην Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη. 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες συναφείς 
με τη γήρανση θα ενισχυθούν από το 7o 
Πρόγραμμα πλαίσιο (FP7), το πρόγραμ-
μα για το περιβάλλον και το πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινο-
τομία. Η κυρία Kroes, συνεχάρη τα κρά-
τη - μέλη της ΕΕ που έλαβαν αυτή την 
κοινή πρωτοβουλία, από την οποία θα 
προκύψουν νέες, επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένες γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες 
των δημογραφικών αλλαγών.

Ευρωομόλογα για 
Τεχνολογία και Συνάντηση 
με την Αγορά 
“Οι μέχρι τώρα τρόποι οικονομικής διακυ-
βέρνησης φαντάζουν παρωχημένοι. Χρει-
άζεται μίγμα οικονομικής πολιτικής, όπως 
και μίγμα τεχνολογιών για να επιτευχθεί ο 
στόχος της ανάπτυξης. Απαιτείται ανάληψη 
δράσης σε όλα τα επίπεδα από τα χαμηλό-
τερα μέχρι τα υψηλότερα, η χρήση νέων 
χρηματοδοτικών μέσων όπως είναι τα ευ-
ρωομόλογα τεχνολογίας”. Στο πλαίσιο 
της οριστικοποίησης αυτής της πολιτικής 
εντάσσεται και η συνάντηση των Ευρω-
παίων CEO’s με την Αντιπρόεδρο. Πα-
ράλληλα, με την επιχειρηματική Ψηφι-
ακή Ατζέντα, η Επίτροπος επεσήμανε τη 
σημασία της ψηφιακής ασφάλειας και της 
προστασίας των παιδιών στη χρήση του 
Διαδικτύου. Ήδη η Επιτροπή και οι αντί-

στοιχες ομάδες εργασίας επεξεργάζονται 
τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων που 
θα στοχεύουν στην ηλικιακή διαβάθμι-
ση του περιεχομένου στο διαδίκτυο και 
στην προστασία των παιδιών. Κανείς επί-
σης δεν αμφιβάλει για τη σημασία των 
κοινωνικών δικτύων και τον ενεργό τους 
ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών. 
Ωστόσο, το θέμα έχει άμεση σχέση με 
τη σωστή αντιμετώπιση τόσο των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, όσο και με τη σωστή δι-
αχείριση των προσωπικών δεδομένων. 
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Από την Ψηφιακή Ατζέντα στην Πολιτεία της Ψηφιακής Ένωσης 

N E E L I E  K R O E S

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να 
γνωρίζει τις απόψεις των φορέων πα-
ροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
των φορέων παροχής υπηρεσιών στο 
Διαδίκτυο, των κρατών μελών, των εθνι-
κών αρχών προστασίας δεδομένων, των 

οργανώσεων προστασίας των κατανα-
λωτών και των άλλων ενδιαφερομένων 
μερών, σχετικά με εάν είναι αναγκαίο να 
θεσπισθούν πρόσθετοι πρακτικοί κανό-
νες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι παραβιάσεις των προσωπικών δε-

δομένων θα γνωστοποιούνται με από-
λυτη συνέπεια σε όλη την ΕΕ. Οι πολί-
τες της ΕΕ ανησυχούν για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα - το 88% εκεί-
νων που συμμετείχαν σε έρευνα δήλω-
σε, ότι θα επιθυμούσε να πληροφορη-
θεί εάν τα προσωπικά δεδομένα που 
συγκέντρωσε η επιχείρηση τηλεπικοι-

νωνιών χάθηκαν, εκλάπησαν ή αλλοι-
ώθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σύμφω-
να με τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν 
από τις 25 Μαΐου 2011, οι φορείς εκμε-
τάλλευσης τηλεπικοινωνιών και οι πά-
ροχοι υπηρεσιών διαδικτύου οφείλουν 
να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα ασφα-
λείας για να προστατεύσουν τα ονόμα-
τα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τις 
πληροφορίες για τον τραπεζικό λογα-
ριασμό των πελατών τους, παράλλη-
λα με τα δεδομένα για κάθε τηλεφω-
νική κλήση. Οι νέοι κανόνες απαιτούν 
επίσης από τους φορείς εκμετάλλευ-
σης, εάν παραβιαστεί η ασφάλεια ή/ και 
αν χαθούν ή κλαπούν προσωπικά δε-
δομένα, να πληροφορούν τις αρχές προ-
στασίας δεδομένων και τους πελάτες τους 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Η κυρία Neelie Kroes είναι Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την 
Ψηφιακή Ατζέντα
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