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Πρόταση ψηυίσματος 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νηθνδόκεζε 

κηαο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκό από ηελ ύπαξμε λνκηθνύ 

πιαηζίνπ πνπ λα ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε, 

ηελ επηκέιεηα, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αύμεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη όηη 

εμαξηάηαη, θαηά ζπλέπεηα, από ηελ ύπαξμε 

θηιηθνύ πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη 

πξαθηηθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νηθνδόκεζε 

κηαο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκό από ηελ ύπαξμε λνκηθνύ 

πιαηζίνπ πνπ λα ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε, 

ηελ επηκέιεηα, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αύμεζε ησλ βάζεσλ θαη ησλ θέληξσλ 

δεδνκέλσλ θαη όηη εμαξηάηαη, θαηά 

ζπλέπεηα, από ηελ ύπαξμε λνκηθνύ 

πιαηζίνπ ην νπνίν είλαη πξαθηηθό θαη 

θηιηθό πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη εληζρύεη 

ηελ ςεθηαθή θπξηαξρία ησλ θξαηώλ 

κειώλ· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πςειό θαη 

ζπλεπέο επίπεδν πξνζηαζίαο, ελίζρπζεο 

ηεο ζέζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα 
επηινγέο, πνηόηεηα, επειημία, δηαθάλεηα, 

πιεξνθόξεζε, δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη έλα 

πξνζβάζηκν, αζθαιέο δηαδηθηπαθό 

πεξηβάιινλ κε πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ύπαξμε 

πξνγξακκάησλ καδηθήο εζσηεξηθήο 

θαηαζθνπείαο ππό ηε δηαρείξηζε 

θξαηηθώλ ππεξεζηώλ απεηιεί ηε 

ζηξαηεγηθή αζθάιεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, 

κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη έλα 

ζεκειηώδεο θαη ζπλεπέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε επίηεπμε 

πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

ζπλεπάγεηαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο θαη 

ηθαλνπνίεζε, επηινγέο, πνηόηεηα, επειημία, 

δηαθάλεηα, πιεξνθόξεζε θαη έλα 

πξνζβάζηκν, αζθαιέο δηαδηθηπαθό 

πεξηβάιινλ· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Σηξαηεγηθή γηα ηελ 

ςεθηαθή εληαία αγνξά ηεο Επξώπεο»· 

ζεσξεί όηη ε νινθιήξσζε κηαο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξάο, κε βάζε έλα θνηλό ζύλνιν 

θαλόλσλ, ζα κπνξνύζε λα πξνσζήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ΕΕ, λα έρεη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρόιεζε, λα δώζεη λέα ώζεζε ζηελ 

εληαία αγνξά θαη λα ελζαξξύλεη ηελ 

αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο ρσξίο 

απνθιεηζκνύο, πξνζθέξνληαο λέεο 

επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο κε ηελ αληαιιαγή θαη 

ηελ θνηλή ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο, θαη 

πηζηεύεη όηη πξέπεη πιένλ λα εληζρπζεί 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ε νξηδόληηα 

πξνζέγγηζε πνπ έρεη πηνζεηεζεί, κεηαμύ 

άιισλ κε ηελ έγθαηξε έγθξηζε ησλ 16 

πξσηνβνπιηώλ, δεδνκέλνπ όηη νη 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ ςεθηαθνύ ηνκέα 

επεξεάδνπλ όινπο ηνπο πνιίηεο θαη όιεο 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο· 

1. ζεκεηώλεη ηελ αλαθνίλσζε κε ηίηιν 

«Σηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία 

αγνξά ηεο Επξώπεο»· ζεσξεί όηη ε 

νινθιήξσζε κηαο ςεθηαθήο αγνξάο, κε 

βάζε έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ ζα 

ζπκθσλεζεί έπεηηα από δηαπξαγκάηεπζε, 

ζα κπνξνύζε λα πξνσζήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ, λα 

έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ απαζρόιεζε θαη λα δώζεη λέα 

ώζεζε ζηελ νηθνλνκία, πξνζθέξνληαο 

λέεο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο κε ηελ αληαιιαγή θαη 

ηελ θνηλή ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο· ζεσξεί, 

θαηά ζπλέπεηα, όηη ε αλάπηπμε ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο είλαη πξάγκαηη έλα 

απνηειεζκαηηθό εξγαιείν, αιιά δελ ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα λέν κέζν γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο πεξαηηέξσ πνιηηηθήο 

νινθιήξσζεο ηεο ΕΕ· 
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10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζνύληαη έσο ζήκεξα από ηα θξάηε 

κέιε όζνλ αθνξά ηε ξύζκηζε ηνπ 

Δηαδηθηύνπ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο 

νηθνλνκίαο· παξνηξύλεη ηελ Επηηξνπή λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ΕΕ, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ, ηελ άξζε ησλ 

θξαγκώλ ζην ςεθηαθό εκπόξην, θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο εληαίαο 

αγνξάο· θαιεί επίζεο ηελ Επηηξνπή λα 

ζπκβάιεη ζην λα δηαηεξεζεί ην Δηαδίθηπν 

σο αλνηθηή, νπδέηεξε, αζθαιήο, ρσξίο 

απνθιεηζκνύο, παγθόζκηα πιαηθόξκα γηα 

ηελ επηθνηλσλία, ηελ παξαγσγή, ηε 

ζπκκεηνρή, ηε δεκηνπξγία, ηελ πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πνιηηώλ, ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ηεο επηηπρίαο ησλ επξσπατθώλ 

επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο· 

10. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζνύληαη από ηα θξάηε κέιε, θαη ηηο 

ζεσξεί έθθξαζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο 

αλαγθώλ· ππνζηεξίδεη θάζε 

πξσηνβνπιία, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνπ ζεκηηνύ 

αληαγσληζκνύ, ηελ πξνώζεζε ηνπ 

ςεθηαθνύ εκπνξίνπ, θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο αγνξάο θάζε 

θξάηνπο κέινπο· δεηεί λα δηαηεξεζεί ην 

Δηαδίθηπν σο αλνηθηή, νπδέηεξε, αζθαιήο, 

δηεζλήο πιαηθόξκα γηα ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ παξαγσγή, ηε ζπκκεηνρή, ηε 

δεκηνπξγία, ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία 

θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

πνιηηώλ, ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηεο 

επηηπρίαο ησλ επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ 

παγθνζκίσο· 
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26. επηζεκαίλεη ην γεγνλόο όηη ελώ νη 

ππεξεζίεο παξάδνζεο δεκάησλ 

ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, νη 

κε απνδνηηθέο ππεξεζίεο παξάδνζεο, ηδίσο 

όζνλ αθνξά ηελ παξάδνζε ζην «ηειεπηαίν 

ρηιηόκεηξν», απνηεινύλ έλα από ηα θύξηα 

εκπόδηα γηα ην δηαζπλνξηαθό ειεθηξνληθό 

εκπόξην ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη έλαλ 

από ηνπο ζπρλόηεξνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη θαηαλαισηέο θαη νη 

επηρεηξήζεηο εγθαηαιείπνπλ ηηο 

δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο· πηζηεύεη όηη νη 

αλεπάξθεηεο ηεο δηαζπλνξηαθήο παξάδνζεο 

δεκάησλ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ 

κόλν από ηελ νπηηθή κηαο επξσπατθήο 

εληαίαο αγνξάο, θαη ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ ηνκέα 

απηόλ θαζώο θαη ηελ αλάγθε λα 

πξνζαξκνζηεί ν θιάδνο ησλ δεκάησλ ζηνλ 

ζύγρξνλν ηξόπν δσήο θαη λα παξέρεη 

επέιηθηεο επηινγέο παξάδνζεο, όπσο 

δίθηπα ζεκείσλ ζπιινγήο θαη ζεκείσλ 

δεκάησλ, θαζώο θαη κέζα ζύγθξηζεο 

ηηκώλ· 

26. επηκέλεη όηη νη ππεξεζίεο παξάδνζεο 

δεκάησλ ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε· ζεκεηώλεη όηη νη πηζαλόλ κε 

απνδνηηθέο ππεξεζίεο παξάδνζεο ζε 

θάπνηα άιια θξάηε κέιε, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ηελ παξάδνζε ζην «ηειεπηαίν 

ρηιηόκεηξν», ελδέρεηαη λα απνηεινύλ έλα 

εκπόδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαζπλνξηαθνύ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ· 
πηζηεύεη όηη νξηζκέλεο αλεπάξθεηεο ηεο 

δηαζπλνξηαθήο παξάδνζεο δεκάησλ 

κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ από ηελ 

νπηηθή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζε ζέκαηα 

αγνξάο κεηαμύ ησλ δύν νηθείσλ θξαηώλ 

κειώλ, θαη ππνγξακκίδεη όηη είλαη 

ζεκαληηθό λα πξνζαξκνζηεί ν θιάδνο ησλ 

δεκάησλ ζηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δσήο θαη λα 

παξέρεη επέιηθηεο επηινγέο παξάδνζεο, 

όπσο δίθηπα ζεκείσλ ζπιινγήο θαη 

ζεκείσλ δεκάησλ, θαζώο θαη κέζα 

ζύγθξηζεο ηηκώλ· 

Or. en 
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113. επηζεκαίλεη όηη ην Δηαδίθηπν θαη νη 

ΤΠΕ έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ 

θνξηηζηώλ· αλαγλσξίδεη όηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθώλ ζηνλ ςεθηαθό ηνκέα έρεη 

ζεηηθό αληίθηππν ζην ΑΕγρΠ ηεο ΕΕ· 

αλαγλσξίδεη ην ζεκαληηθό δπλακηθό ησλ 

γπλαηθώλ ζην πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ηνλ 

ξόιν πνπ κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αξζνύλ ηα 

ζηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ην θύιν θαη 
ππνζηεξίδεη πιήξσο θαη ελζαξξύλεη κηα 

ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε γηα 

γπλαίθεο, θαζώο θαη ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο· 

113. ζεκεηώλεη όηη νη γπλαίθεο θαη ηα 

θνξίηζηα δελ πεξίκελαλ ην Δηαδίθηπν θαη 

ηηο ΤΠΕ γηα λα ρεηξαθεηεζνύλ, αιιά νη ελ 

ιόγσ ηερλνινγίεο έρνπλ ζεηηθό αληίθηππν 

ζηε δσή ηνπο όπσο θαη ζηε δσή όισλ 

ησλ πνιηηώλ· αλαγλσξίδεη όηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ 

ζηνλ ςεθηαθό ηνκέα έρεη ζεκαληηθό 

αληίθηππν ζην ΑΕγρΠ ηεο ΕΕ· αλαγλσξίδεη 

ην ζεκαληηθό δπλακηθό ησλ θνξέσλ 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο 

θνηλσλίαο, θαζώο θαη ηνλ ξόιν πνπ 

κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηνλ ςεθηαθό 

κεηαζρεκαηηζκό· ππνζηεξίδεη πιήξσο θαη 

ελζαξξύλεη κηα ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθή 

αληίιεςε γηα όινπο· 

Or. en 
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118. επηζεκαίλεη όηη νη δεκόζηεο θαη νη 

ηδησηηθέο επελδύζεηο θαη νη λέεο 

δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηά βίνπ 

κάζεζε είλαη αλαγθαίεο ώζηε λα 

εμαζθαιηζηεί όηη νη εξγαδόκελνη, θαη ηδίσο 

νη ιηγόηεξν εηδηθεπκέλνη, είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο 

γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηύμνπλ, από θνηλνύ κε ηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα, ηππνπνηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα 

δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαηάξηηζεο θαη 

θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηηο 

ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, κε εύθνιε πξόζβαζε 

γηα όινπο, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

λα δηδαρζνύλ έλα ειάρηζην επίπεδν 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ· ελζαξξύλεη ηα 

θξάηε κέιε λα κεηαηξέςνπλ απηά ηα 

δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζε αλαπόζπαζην 

ηκήκα ησλ εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία· 

ελζαξξύλεη ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε γηα ηελ 

ακνηβαία αλαγλώξηζε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ θαζηεξώλνληαο έλα 

επξσπατθό πηζηνπνηεηηθό ή ζύζηεκα 

θαηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα 

ηνπ επξσπατθνύ θνηλνύ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία γισζζώλ· ηνλίδεη όηη ε 

118. επηζεκαίλεη όηη νη δεκόζηεο θαη νη 

ηδησηηθέο επελδύζεηο θαη νη λέεο 

δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηά βίνπ 

κάζεζε είλαη αλαγθαίεο ώζηε λα 

εμαζθαιηζηεί όηη νη εξγαδόκελνη, θαη ηδίσο 

νη ιηγόηεξν εηδηθεπκέλνη, είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο 

γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα αλαπηύμνπλ, από θνηλνύ κε 

ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ηππνπνηεκέλα θαη 

πηζηνπνηεκέλα δηαδηθηπαθά καζήκαηα 

θαηάξηηζεο θαη θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ζηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, κε 

εύθνιε πξόζβαζε γηα όινπο, πξνθεηκέλνπ 

νη ζπκκεηέρνληεο λα δηδαρζνύλ έλα 

ειάρηζην επίπεδν ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ· 

ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα κεηαηξέςνπλ 

απηά ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζε 

αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ εγγπήζεσλ γηα ηε 

λενιαία· 
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πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία ζηελ Επξώπε, 

όπσο θαη ε πνιπγισζζία, επσθεινύληαη 

από ηε δηαζπλνξηαθή πξόζβαζε ζε 

πεξηερόκελν· 

Or. en 
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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, 

125. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

ζηξαηεγηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, κε κηα 

δπλακηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ επηζηήκε, 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηα δεδνκέλα· ζεσξεί 

όηη απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ θαη 

ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηνδόηεζε πξνζαξκνζκέλε 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 

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· 
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ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 

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· 

Or. en 
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127. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ελόο 

πιήξσο αλεμάξηεηνπ κεραληζκνύ 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην Δηαδίθηπν 

σο έλα δηαθαλέο θαη πνιπζπκκεηνρηθό 

κνληέιν πνιπκεξνύο δηαθπβέξλεζεο 

ρσξίο απνθιεηζκνύο, ην νπνίν ζα 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηαδηθηύνπ σο 

εληαίαο, αλνηθηήο, ειεύζεξεο θαη 

ζηαζεξήο πιαηθόξκαο· ζεσξεί 

απαξαίηεην λα αμηνπνηεζεί ε 

θαζπζηέξεζε ζηε κεηάβαζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ICANN γηα ηελ 

εμππεξέηεζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ· πηζηεύεη 

αθξάδαληα όηη ε παγθόζκηα δηάζηαζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε 

ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο ηεο ΕΕ θαη 

θαιεί ηελ ΕΥΕΔ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

ςεθηνπνίεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπλεθηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ΕΕ 

ζηηο πιαηθόξκεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Δηαδηθηύνπ θαη λα παξεκβαίλεη πην 

δπλακηθά ζηα παγθόζκηα θόξα, ηδηαίηεξα 

όζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό πξνηύπσλ, ηηο 

ξνέο δεδνκέλσλ, ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 5G θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρώξνπ· 

127. απνξξίπηεη θάζε κεραληζκό 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ· ζεσξεί, 

σζηόζν, απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ε 

εθπξνζώπεζε ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ 

ζηηο πιαηθόξκεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Δηαδηθηύνπ, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκό πξνηύπσλ, ηηο ξνέο δεδνκέλσλ 

θαη ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο 5G θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

θπβεξλνρώξνπ· 

Or. en 
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