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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

85. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

την πραγματοποίηση επενδύσεων για την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών νέας γενιάς και 

την προώθηση της εγκατάστασής τους· 

υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης 

του ραδιοφάσματος, της αναβάθμισης των 

σταθερών δικτύων και της πύκνωσης των 

κινητών δικτύων, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, 

εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, 

μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες 

περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές, και 

βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, 

τη διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει την 

ανάγκη υποστήριξης του ψηφιακού 

85. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

την πραγματοποίηση επενδύσεων για την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών νέας γενιάς και 

την προώθηση της εγκατάστασής τους· 

υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

αναβάθμισης των σταθερών δικτύων και 

της πύκνωσης των κινητών δικτύων, της 

ανάπτυξης των δικτύων 5G και της 

συνδεσιμότητας σε gigabit, καθώς και με 

την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον 

αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της 

ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, 

εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, 

μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες 

περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές, και 

βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, 

τη διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει την 

ανάγκη υποστήριξης του ψηφιακού 

μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και κοινωνίας και επένδυσης 

σε βασικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά 
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μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και κοινωνίας και επένδυσης 

σε βασικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά 

δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη ή την 

υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, σε 

υποδομές και σε ψηφιακές δεξιότητες, 

προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων 

πολιτών· 

δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη ή την 

υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, σε 

υποδομές και σε ψηφιακές δεξιότητες, 

προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων 

πολιτών· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  89a. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής 

αποτελεί το βασικό εργαλείο με το οποίο 

η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκφράσει 

την αλληλεγγύη της ΕΕ ως μία από τις 

θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, 

επιδιώκοντας το στόχο της, που απορρέει 

από τη Συνθήκη, να προωθήσει την 

αρμονική ανάπτυξη ολόκληρης της 

Ένωσης και να ενισχύσει την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή, με 

πνεύμα αλληλεγγύης και με στόχο την 

προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση 

της καθυστέρησης των λιγότερο 

ευνοημένων περιφερειών· 

Or. en 

 

 


