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13.1.2016 A8-0371/1 

Τροπολογία  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεση A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Πνξεία πξνο κηα λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά  

2015/2147(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 8α. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα παξνπζηάζνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

πξόιεςε ησλ θαηαρξεζηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρόιεζεο, θαζώο θαη ηεο ςεπδνύο 

απηναπαζρόιεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηε ζπλεξγαηηθή 

νηθνλνκία θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο πιεζεξγαζίαο θαη ηνπ 

πιεζνπνξηζκνύ· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

ζπγθξνηήζεη έλα επξσπατθό θόξνπκ πνπ 

ζα δηνξγαλώλεη ηαθηηθέο αληαιιαγέο κε 

ελδηαθεξόκελα κέξε, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθό ξόιν ζηε 

κεηάβαζε πξνο ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία 

ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο, κε 

ζηόρν ηελ πξνώζεζε ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα 

ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, παξάιιεια κε ηε 

δηαζθάιηζε πνηνηηθώλ ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Τροπολογία  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεση A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Πνξεία πξνο κηα λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

2015/2147(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 88 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 88α. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δηαζθαιίζεη 

πσο ε λνκνζεζία γηα ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο δελ ζα 

παξαθάκπηεηαη νύηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηαρξεζηηθά κέζσ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο, θαζώο θαη 

λα εμαζθαιίζεη όηη απηό, καδί κε ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν, ζα 

απνηειέζεη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ γηα ηελ ςεθηαθή 

εληαία αγνξά·  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Τροπολογία  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεση A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Πνξεία πξνο κηα λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

2015/2147(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 125 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

125. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα αλαλεώζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο 

όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020», σο 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα κηα αληαγσληζηηθή 

ςεθηαθή εληαία αγνξά, γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, κε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε 

πξνο ηελ αλνηθηή επηζηήκε, ηελ αλνηθηή 

θαηλνηνκία, ηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη ηε 

κεηαθνξά γλώζεσλ· ζεσξεί όηη απηό ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα αλαζεσξεκέλν 

λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ εμόξπμε 

θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηελ απμεκέλε 

ρξήζε ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ αλνηρηήο 

πεγήο, ηδηαηηέξσο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα θαη ζηηο δεκόζηεο δηνηθήζεηο, θαη 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ 

θαη ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Οξίδνληαο 2020», πξνζαξκνζκέλεο ζηε 

κηθξή δηάξθεηα ησλ θύθισλ θαηλνηνκίαο 

ηνπ ηνκέα ησλ ΤΠΕ· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ 

ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ όιεο νη ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, από ζπκπξάμεηο δεκόζηνπ 

θαη ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ζπλεξγαηηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο θαηλνηνκίαο ζηα επξσπατθά 

ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πάξθα, 

ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 

125. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα αλαλεώζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο 

όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020», σο 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα κηα αληαγσληζηηθή 

ςεθηαθή εληαία αγνξά, γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, κε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε 

πξνο ηελ αλνηθηή επηζηήκε, ηελ αλνηθηή 

θαηλνηνκία, ηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη ηε 

κεηαθνξά γλώζεσλ· ζεσξεί όηη απηό ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα αλαζεσξεκέλν 

λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ εμόξπμε 

θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηελ απμεκέλε 

ρξήζε ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ αλνηρηήο 

πεγήο, ηδηαηηέξσο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα θαη ζηηο δεκόζηεο δηνηθήζεηο, θαη 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ 

θαη ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Οξίδνληαο 2020», πξνζαξκνζκέλεο ζηε 

κηθξή δηάξθεηα ησλ θύθισλ θαηλνηνκίαο 

ηνπ ηνκέα ησλ ΤΠΕ· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ 

ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ όιεο νη ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, από ζπκπξάμεηο δεκόζηνπ 

θαη ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ζπλεξγαηηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο θαηλνηνκίαο ζηα επξσπατθά 

ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πάξθα, 

ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 
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πεξηθέξεηεο ηεο Επξώπεο, κέρξη 

πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο γηα 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλέο 

ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο, θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα λα ιακβάλνπλ άδεηα γηα εληαία 

δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο νπζηώδνπο 

ζεκαζίαο, εληόο ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνύ, 

ππό δίθαηνπο, εύινγνπο θαη ακεξόιεπηνπο 

όξνπο αδεηνδόηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζνύλ ηα θίλεηξα Ε&Α θαη 

ηππνπνίεζεο θαη λα πξνσζεζεί ε 

θαηλνηνκία· 

πεξηθέξεηεο ηεο Επξώπεο, κέρξη 

πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο γηα 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλέο 

ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο, θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα νπζηαζηηθήο αδεηνδόηεζεο 

γηα εληαία δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

νπζηώδνπο ζεκαζίαο, εληόο ησλ 

πεξηνξηζκώλ ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο 

πεξί αληαγσληζκνύ, ππό δίθαηνπο, 

εύινγνπο θαη ακεξόιεπηνπο όξνπο 

αδεηνδόηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζνύλ ηα θίλεηξα Ε&Α θαη 

ηππνπνίεζεο θαη λα πξνσζεζεί ε 

θαηλνηνκία· 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Τροπολογία  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεση A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Πνξεία πξνο κηα λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

2015/2147(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 56 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

56. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί όηη 

ηα δηθαηώκαηα ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηειεπηθνηλσληώλ 

είλαη ζπλεθηηθά, αλαινγηθά θαη αλζεθηηθά 

ζηνλ ρξόλν, θαη, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

δέζκεο «Σπλδεδεκέλε Ήπεηξνο», 

πεξηιακβάλνπλ δπλαηόηεηα επθνιόηεξεο 

αιιαγήο παξόρνπ θαη ηε δηαθάλεηα ησλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο· 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

επηθείκελε αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο γηα 

ηελ θαζνιηθή ππεξεζία παξάιιεια κε ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επξπδσληθή 

πξόζβαζε πςειήο ηαρύηεηαο ζην 

Δηαδίθηπν, λα κεησζεί ην ςεθηαθό ράζκα 

θαη λα εμεηαζηεί ε δηαζεζηκόηεηα ηεο 

ππεξεζίαο 112· 

56. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί όηη 

ηα δηθαηώκαηα ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηειεπηθνηλσληώλ 

είλαη ζπλεθηηθά, αλαινγηθά θαη αλζεθηηθά 

ζηνλ ρξόλν, θαη, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

δέζκεο «Σπλδεδεκέλε Ήπεηξνο», 

πεξηιακβάλνπλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηηο 

ελδνελσζηαθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο, ηε 
δπλαηόηεηα επθνιόηεξεο αιιαγήο παξόρνπ 

θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηθείκελε 

αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ θαζνιηθή 

ππεξεζία παξάιιεια κε ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαηαιιειόηεηα ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ επξπδσληθή πξόζβαζε πςειήο 

ηαρύηεηαο ζην Δηαδίθηπν, λα κεησζεί ην 

ςεθηαθό ράζκα θαη λα εμεηαζηεί ε 

δηαζεζηκόηεηα ηεο ππεξεζίαο 112· 

Or. en 

 

 


