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Αναδυόμενες τάσεις, μελλοντικές προοπτικές και
συνεχής χρηματοδότηση για ένα ανθρωποκεντρικό
διαδίκτυο για την ψηφιακή δεκαετία
Ευρωπαίοι οραματιστές παρείχαν πληροφορίες για το μέλλον του διαδικτύου
και για το πώς αυτό θα γίνει πιο ανοιχτό, αξιόπιστο και βιώσιμο, ενώ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε περαιτέρω χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο φόρουμ NGI 2021.
Η διαδικτυακή εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 800
συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 χώρες, παρουσίασε μερικούς από τους
κορυφαίους πρωτοπόρους του διαδικτύου στην Ευρώπη, την κοινότητα ανοιχτού
κώδικα και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν
στο πώς θα ανοίξει ο δρόμος για ένα ανοιχτό, αξιόπιστο και βιώσιμο μελλοντικό
διαδίκτυο. Η εκδήλωση παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα των προγραμμάτων
NGI (Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς) που ξεκίνησαν τα τελευταία δύο χρόνια και δόθηκε
η αφορμή να συζητηθούν τα πρώτα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας και τα επόμενα
βήματα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανανέωση της χρηματοδότησης της ΕΕ για
το NGI και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για την περίοδο 20212022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει 62 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να
υποστηρίξει κορυφαίους πρωτοπόρους του διαδικτύου στους τομείς της
εμπιστοσύνης και της κυριαρχίας των δεδομένων στο διαδίκτυο· να υποστηρίξει την
αξιόπιστη ανοιχτή αναζήτηση και εξερεύνηση· την αρχιτεκτονική διαδικτύου και τις
αποκεντρωμένες τεχνολογίες· και την ενίσχυση της συνεργασίας και της σύμπραξης
ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά.
Ο Thierry Breton, Επίτροπος αρμόδιος για την Ενιαία Αγορά, άνοιξε τις εργασίες
του φόρουμ NGI και δήλωσε: «Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη
έχουμε μπροστά μας μια επένδυση επτά ετών και ανυπομονώ να δω την
Κοινότητα του Διαδικτύου Επόμενης Γενιάς να δημιουργήσει βασικές
τεχνολογίες, να συμβάλλει στα παγκόσμια πρότυπα του διαδικτύου και στις
εξελίξεις του ανοιχτού κώδικα, να συμμετέχει στη συζήτηση για τη χάραξη
πολιτικής, καθώς και να γίνει μέρος του μεγαλύτερου οράματος της Ευρώπης
για το μέλλον του διαδικτύου.»
Η Εύα Καϊλή, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπενθύμισε στους
συμμετέχοντες τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η καινοτομία, σε συνδυασμό
με τη θέσπιση κανόνων, στον ψηφιακό χώρο και υπενθύμισε ότι οι πρόσφατες
κανονιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφάνειας, του
ιδιωτικού απορρήτου και της λογοδοσίας στον ψηφιακό τομέα.
Η αρχική επένδυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έρευνα και την καινοτομία του
NGI (2018-2020) έχει ήδη στηρίξει περισσότερους από 600 ερευνητές και
πρωτοπόρους του διαδικτύου που συμμετέχουν σε περισσότερα από 400
προγράμματα.
Μπορείτε να βρείτε τις μαγνητοσκοπήσεις εδώ:
Ολομέλεια του φόρουμ NGI 2021 | Ημέρα 1 & Ημέρα 2
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Υποψήφιοι του διαγωνισμού σύντομης ομιλίας (Elevator Pitches Contest)
του Φόρουμ NGI 2021
Για συνεντεύξεις απευθυνθείτε στη διεύθυνση press@ngi.eu
Σημείωση των συντακτών
Το διαδίκτυο επόμενης γενιάς (NGI) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
στοχεύει στη διαμόρφωση του διαδικτύου σε ένα διαδίκτυο για τους ανθρώπους. Το NGI ενώνει
μια ζωντανή κοινότητα πρωτοπόρων και ενδιαφερόμενων φορέων του διαδικτύου γύρω από
έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία ενός διαδικτύου που ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες
των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της ένταξης, και
αντικατοπτρίζει τις αξίες και τους κανόνες που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη.
Οι αρχικές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έρευνα και την καινοτομία του NGI στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» έχουν στηρίξει περισσότερους από 600 ερευνητές
και πρωτοπόρους του διαδικτύου που συμμετέχουν σε περισσότερα από 400 προγράμματα,
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών τομέων. Τα προγράμματα παρουσιάζονται από
τους ίδιους τους πρωτοπόρους στο φόρουμ NGI.
Το φόρουμ NGI παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες ευκαιρίες
χρηματοδότησης για κορυφαίους πρωτοπόρους του διαδικτύου, προκειμένου να συνεχίσουν το
έργο τους και να ενταχθούν στην αναπτυσσόμενη κοινότητα NGI.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαμόρφωση ενός
συνόλου ψηφιακών αρχών για την προώθηση και την υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ στον
ψηφιακό χώρο. Η διαβούλευση, η οποία διαρκεί έως τις 2 Σεπτεμβρίου, επιδιώκει να ξεκινήσει
έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο και να συγκεντρώσει απόψεις πολιτών, μη κυβερνητικών
οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων, διοικητικών αρχών και
όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Αυτές οι αρχές θα καθοδηγήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη
στον σχεδιασμό ψηφιακών κανόνων και κανονισμών που διασφαλίζουν τα οφέλη της
ψηφιοποίησης για όλους τους πολίτες. Μάθετε περισσότερα για τη δημόσια διαβούλευση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Σημεία επικοινωνίας για τον Τύπο & μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Ιστότοπος: www.ngi.eu
Email: press@ngi.eu
Facebook και Twitter: @NGI4EU #NGIForum21
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