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Έκκληση σε τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς ηγέτες
να αξιοποιήσουν τις νέες χρηματοδοτήσεις και τη στήριξη
που παρέχει η ΕΕ για ευρυζωνικές συνδέσεις
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά την πρωτοβουλία «Συνδεδεμένες κοινότητες», η οποία
καλύπτει διάφορα συστήματα και έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει σε πόλεις, τοπικές
συμπράξεις και φορείς εκμετάλλευσης του κλάδου των ευρυζωνικών συνδέσεων τις
συμβουλές που χρειάζονται για να βρουν χρηματοδοτήσεις και να αναπτύξουν τα
επιχειρηματικά μοντέλα που θα φέρουν την ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στην περιοχή τους.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, καλούνται να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδέες και τα σχέδιά τους για
έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 15
Οκτωβρίου 2014. Οι καλύτερες ιδέες θα λάβουν «σφραγίδα έγκρισης» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και θα έχουν πρόσβαση σε πιο ενισχυμένη στήριξη.
Ορισμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών:
Reggefiber στις Κάτω Χώρες, ένα έργο που ξεκίνησε το 2010 και έχει συμβάλει σημαντικά
στην ανάπτυξη ινών εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας στα οικιακά δίκτυα (FttH), χάρη σε
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και έξι εμπορικών τραπεζών·
και
Iliad στη Γαλλία, που από κοινού με την ΕΤΕπ υπέγραψε το 2012 έργο ύψους 200 εκατ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς στη Γαλλία, το 65% των
οποίων προορίζεται για δίκτυα FttH.
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε σχετικά: «Αν είστε τοπική
αρχή, περιφέρεια ή ένθερμος υποστηρικτής των ευρυζωνικών συνδέσεων, είμαστε εδώ για
να σας στηρίξουμε. Θέλουμε να σας δώσουμε πρόσβαση σε πρακτική υποστήριξη και
χρηματοδότηση για να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε το όραμα που έχετε για τον τόπο
σας.»
Τα διαθέσιμα είδη στήριξης περιλαμβάνουν τα εξής:
Εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά: αρχική αξιολόγηση κάθε τοπικού σχεδίου
ευρυζωνικών συνδέσεων για να προσδιοριστεί το είδος της υποστήριξης που μπορεί να δοθεί.
Τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας: η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάζεται με
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη
επιχειρηματικών μοντέλων και θα σας δώσουν συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να
διαμορφώσετε ένα σχέδιο επιλέξιμο για ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση.
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη», έχει χορηγήσει κεφάλαια εκκίνησης στην ΕΤΕπ προκειμένου
αυτή, χάρη στην πιστοληπτική της αξιολόγηση ΑΑΑ, να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα σχέδια
ευρυζωνικών συνδέσεων.

IP/14/819

Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF): Η ΕΕ θα διαθέσει 453 δισ.
ευρώ σε όλες τις περιφέρειες από σήμερα μέχρι το 2020. Η πρόσβαση σε ΤΠΕ, καθώς και η
ποιότητα και η χρήση τέτοιων τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για
ευρυζωνικά δίκτυα) είναι, για πρώτη φορά, μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες για τις εν
λόγω επιχορηγήσεις.
Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή έχει καθορίσει ειδικούς κανόνες χορήγησης κρατικών
ενισχύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, με τρόπο που δεν βλάπτει τον
ανταγωνισμό. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του ύψους των κρατικών
ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια. ∆ιατίθεται εγχειρίδιο με
οδηγίες για την αίτηση νόμιμων κρατικών ενισχύσεων (IP/14/535).
Γιατί χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία για τις συνδεδεμένες κοινότητες;
• Οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου είναι: ευρυζωνική σύνδεση 30 Mbps για το
100% των νοικοκυριών της ΕΕ και 100 Mbps και άνω για το 50% των νοικοκυριών,
μέχρι το 2020.
• Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα είναι λιγότερες από όσες χρειαζόμαστε και τα
σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι το 64% των νοικοκυριών της ΕΕ έχουν στη διάθεσή
τους 30 Mbps ενώ υπάρχουν μόνον 3% συνδέσεις 100 Mbps.
• Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας είναι αργή, ιδιαίτερα στις
ημιαστικές και αγροτικές καθώς και τις οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές. Μόνο το
18% των ευρωπαϊκών αγροτικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ιστορικό
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποτελεί σημαντική πηγή για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων στην ΕΕ. Μια άλλη σημαντική πηγή χρηματοδότησης είναι τα
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
αναπτύξει μια εργαλειοθήκη για το ψηφιακό θεματολόγιο, με στόχο τη χρήση των ESIF στον
τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης μια σειρά βέλτιστων
πρακτικών για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.
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