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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 12

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης και της συνοχής εντός της ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του Διαδικτύου και της ευρείας ζώνης αυξάνει 
εκθετικά με κάθε νέο χρήστη, κάτι που είναι ουσιώδους σημασίας για να καταστεί η 
Ευρώπη πρωτοπόρος κοινωνία βασιζόμενη στη γνώση· λαμβάνοντας υπόψη ότι με 
την ανακατανομή του ραδιοφάσματος δίνεται η ευκαιρία να μπουν στην ψηφιακή 
κοινωνία ζώνες που  εμφανίζουν έλλειμμα ως προς την κάλυψη,

Or. fr

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 εκατομμύρια πολίτες, που παίζουν ρόλο στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν μια μοναδική στον κόσμο κρίσιμη 
μάζα που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών, 
συνακόλουθο της οποίας είναι η αύξηση των ευκαιριών σε ολόκληρη την Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό τονίζει το κοινό ευρωπαϊκό όφελος που 
απορρέει από την πρόσβαση όλων των πολιτών στις ευρυζωνικές συνδέσεις,

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις όσον αφορά τα 
σχέδια στον ευρυζωνικό τομέα που χρηματοδοτούνται από δημόσιο χρήμα στις 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές,.

Or. it

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εμφανής σχέση μεταξύ ευρυζωνικής 
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διείσδυσης και πληθυσμιακής πυκνότητας,

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Γ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. ότι ωστόσο η διάδοση της ευρυζωνικότητας δεν έχει πραγματοποιηθεί στον ίδιο 
βαθμό σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης· ότι η 
πρόσβαση σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες (νησιωτικές, ορεινές κτλ) και 
αγροτικές περιοχές παραμένει περιορισμένη εξαιτίας του υψηλού κόστους των 
ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών· ότι η ασθενής ζήτηση έξω από τα 
μητροπολιτικά κέντρα της ΕΕ συνεπάγεται χαμηλότερη απόδοση των επενδύσεων 
και μπορεί να αποθαρρύνει τους παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών λόγω έλλειψης 
εμπορικού ενδιαφέροντος,

Or. el

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρήθηκε μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός στην ευρυζωνική αγορά εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό ευρυζωνικής 
κάλυψης· ότι, ωστόσο, ο ανταγωνισμός δεν αποτελεί από μόνος του τη λύση στο 
πρόβλημα του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ περιφερειών της Ένωσης και ότι 
χρειάζεται ανάληψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών,

Or. el
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρήθηκε (διαγραφή)
ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων στην ευρυζωνική αγορά εμφανίζουν 
υψηλότερο βαθμό ευρυζωνικής διείσδυσης,

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες όπως e-κυβέρνηση, e-μάθηση,  
e-προμήθειες μπορούν να αποδειχθούν πραγματικοί παράγοντες ένταξης και να 
ενισχύσουν τη συνοχή μόνον εάν διατεθούν ευρέως στους πολίτες της ΕΕ και στην 
επιχειρηματική κοινότητα μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων,

Or. en

Τροπολογία: Mary Honeyball

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι όλες οι ευρυζωνικές συνδέσεις εξίσου ταχείες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
απαιτούν ταχύτερες συνδέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες τεχνολογίες 
παρέχουν μικρότερη ταχύτητα εάν είναι πιο απομακρυσμένες από τις τηλεφωνικές 
γραμμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μειονεκτική θέση ορισμένα γεωγραφικά σημεία,

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις της χαμηλότερης δυνατής 
ταχύτητας δεν είναι πλέον επαρκείς για τη λειτουργική χρήση των πιο απαιτητικών 
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υπηρεσιών του διαδικτύου και του περιεχομένου βίντεο,

Or. sl

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις διαδικτύου μπορούν να 
συμβάλουν σε ένα πιο εκσυγχρονισμένο και πιο συνολικό σύστημα υγειονομικής 
φροντίδας, με τη χρήση της τηλε-διάγνωσης και της τηλε-θεραπείας, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες,

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των αγροτικών και απομακρυσμένων
περιοχών είναι περιορισμένη λόγω υψηλού κόστους και ότι τα εμπορικά κίνητρα 
για επενδύσεις στην ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων στις ζώνες αυτές είναι 
συχνά ανεπαρκή,

Or. it

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να παρατηρείται ουσιαστική διαφορά όσον 
αφορά την ευρυζωνική ανάπτυξη μεταξύ αστικών κέντρων και απομακρυσμένων 
περιοχών καθώς και μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το γεγονός αυτό προβάλλει την ανάγκη για τεχνολογική ανάπτυξη, την ανάγκη 
να δοθούν στους νέους επιχειρηματίες καλύτερες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά και 
την ανάγκη για σαφείς στρατηγικές με στόχο την επιτάχυνση των καινοτομιών 
ώστε να διευκολυνθούν οι αγροτικές περιοχές και χώρες να καλύψουν την 
καθυστέρηση που εμφανίζουν,

Or. en
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις διαδικτύου μπορούν να 
συμβάλουν σε ένα πιο εκσυγχρονισμένο και πιο συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
παρέχοντας εφαρμογές τηλε- μάθησης στις περιοχές που δεν διαθέτουν 
ικανοποιητική σχολική υποδομή,

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών και του περιεχομένου 
του διαδικτύου γεννά την ανάγκη για υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές συνδέσεις,

Or. sl

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση για κοινωνικώς 
μειονεκτούσες ομάδες, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα κατάρτισης και 
υποστήριξης ώστε να διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες,

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις λειτουργικής 
απόδοσης είναι σημαντική για όλους τους κοινοτικούς χρήστες, ανεξαρτήτως του 
που ευρίσκονται από γεωγραφική άποψη,
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Or. sl

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή του σημερινού πλαισίου 
αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας ανοικτής, ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
αγοράς υπηρεσιών  ηλεκτρονικής επικοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδικασίες μεταφοράς και εφαρμογής του πλαισίου ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών, προκαλώντας κατακερματισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 
επικοινωνιών,

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σχολείο πρέπει να διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση, με 
στόχο μια στιγμή στο μέλλον όταν 'κανένα παιδί δεν θα στερείται επιγραμμικής 
σύνδεσης στην Ευρώπη',

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ε στ (νέα)

Εστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ψηφιακή αλλαγή και τη μετάβαση από το 
αναλογικό στο ψηφιακό σύστημα, θα αποδεσμευθούν αρκετές εκατοντάδες 
μεγαχέρτς φάσματος και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα ανακατανομής του και η 
δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινότητας ραδιοφάσματος για όλους,

Or. en
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Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. θεωρεί ότι η γενικευμένη πρόσβαση στις ευρυζωνικές συνδέσεις αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνίας, την ενίσχυση των 
δημοσίων υπηρεσιών και την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, 
και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
διασφαλισθεί σε όλους η πρόσβαση στις ευρυζωνικές συνδέσεις, ιδίως δε στις 
λιγότερες ανεπτυγμένες περιοχές της Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε να προγραμματισθεί το μέγεθος της 
ευρυζωνικής ανάπτυξης, αλλά μπορεί να προωθηθεί και να υποστηριχθεί από ένα 
δημιουργικό και ανοικτό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2

2. δηλώνει ότι κάποια δέσμη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ευρώπη θα μπορούσε ως 
πυρήνας να χρησιμεύσει για την περαιτέρω ολοκλήρωση και ενίσχυση της συνοχής 
καθώς και τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής αγοράς μέσω της χρήσης 
της ευρείας ζώνης και ζητεί να καταστεί ο τομέας αυτός ειδική προτεραιότητα στη 
χρήση διαρθρωτικών και αγροτικών ταμείων· τονίζει περαιτέρω τον ρόλο που 
παίζουν αυτού του τύπου τα αναπτυξιακά ταμεία στην υποστήριξη περιοχών στον 
τομέα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2

2. δηλώνει ότι κάποια δέσμη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ευρώπη θα μπορούσε ως 
πυρήνας να χρησιμεύσει για την περαιτέρω ολοκλήρωση και ενίσχυση της συνοχής 
καθώς και τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής αγοράς μέσω της χρήσης 
της ευρείας ζώνης (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 28
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. τονίζει ότι η ευρύτερη διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων θα αναζωογονούσε 
την εσωτερική αγορά εν γένει, παρέχοντας σε όλες τις περιοχές νέες ευκαιρίες, ενώ 
θα προσέφερε πολύτιμη υπηρεσία  σε κάθε χρήστη, και στην Ευρώπη τη 
δυνατότητα να καταστεί πρωτοπόρος στον κόσμο οικονομία της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 29
Παράγραφος 3

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ευρυζωνική σύνδεση κάθε σχολείου, 
πανεπιστημίου και εκπαιδευτικού κέντρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010, 
καθώς και την τηλε-εκπαίδευση ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες, δύσβατες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές (νησιωτικές, ορεινές κτλ), για ένα μέλλον όπου 
«κανένα παιδί και κανένας πολίτης που συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν 
θα στερείται επιγραμμικής σύνδεσης στην Ευρώπη"·

Or. el

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4

4. κρίνει ότι πρωταρχικής σημασίας μέσο για την κάλυψη του ευρυζωνικού χάσματος 
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είναι η τεχνολογική καινοτομία, δηλαδή η τεχνολογία που επιτρέπει την κατασκευή 
ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής απόδοσης, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νέα 
τεχνολογία έχει παράσχει σε μειονεκτικές περιοχές τη δυνατότητα να προχωρήσουν 
μέσα από πολλές φάσεις ανάπτυξης·

Or. sl

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 31
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεωρήσει τις ευρυζωνικές και ιδίως τις κινητές 
ευρυζωνικές λύσεις ως σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (CIP) και το Έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις 
δραστηριότητες επίδειξης·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι από τη φύση της η νέα τεχνολογία είναι μεγαλύτερης εμβέλειας και πιο 
συμπεριληπτική, καθιστώντας δυνατές περισσότερο προηγμένες υπηρεσίες· τονίζει 
επίσης ότι η ευρυζωνικότητα θα βοηθήσει τις περιφέρειες, και κυρίως τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες, να προσελκύσουν επιχειρήσεις, να καταστήσουν δυνατή την τηλε-
εργασία, να παράσχουν νέες υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσης και περίθαλψης και να 
βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές και δημόσιες υπηρεσίες·

Or. el

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. φρονεί ότι οι επενδύσεις σε εφαρμογές e-υγείας, e-κυβέρνησης και e-μάθησης 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης για 
ευρυζωνικές συνδέσεις και να δημιουργηθεί έτσι η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για 
την ανάδυση μεγάλων αγορών στους τομείς αυτούς·
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Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της ευρείας ζώνης είναι κρίσιμης σημασίας για 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και για την 
ανάδυση νέων μικρών επιχειρήσεων που μπορεί να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους 
τομείς, παραδείγματος χάρη στη φροντίδα της υγείας, τη μεταποίηση και τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·

Or. el

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 35
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της ευρείας ζώνης είναι κρίσιμης σημασίας για 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για την ανάδυση νέων μικρών 
επιχειρήσεων που μπορεί να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος 
χάρη στη φροντίδα της υγείας, τη μεταποίηση και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
συμμετέχοντας στην απαραίτητη αειφόρο χωροταξική  αναδιάρθρωση ολόκληρης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 36
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της ευρείας ζώνης είναι κρίσιμης σημασίας για 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για την ανάδυση νέων μικρών 
επιχειρήσεων που μπορεί να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος 
χάρη στη φροντίδα της υγείας, την παραγωγή περιεχομένου και υπηρεσιών και τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·

Or. it
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Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. πιστεύει ότι είναι άκρως σημαντικό για τους πολίτες να εξασφαλίσουν την ευρύτερη 
δυνατή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και υπηρεσίες, οπουδήποτε 
χρησιμοποιούν τη τεχνολογία της επιλογής τους, και τονίζει την ανάγκη για δίκτυα 
πρόσβασης και για δίκτυα ανοικτά σε διαφόρους φορείς εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. τονίζει ότι η ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων στις αγροτικές περιοχές 
αποτελεί μείζονα παράγοντα όσον αφορά τον στόχο της συμμετοχής όλων στην 
κοινωνία της πληροφορίας· τονίζει εξάλλου ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι 
επίσης αποφασιστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω 
περιοχών και επομένως πρέπει να διαδοθούν όσον το δυνατό ευρύτερα·

Or. de

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 39
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη της καινοτομίας και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών με την 
πρόβλεψη κανονιστικού πλαισίου που συντελεί στον ανταγωνισμό και τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και με τη χρήση σχετικών οικονομικών μέσων για την τόνωση της 
ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και, όπου αυτό δικαιολογείται, για τη στήριξη της 
αναγκαίας υποδομής·

Or. en
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 40
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον εκεί όπου η 
ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διπλασιασμό της ήδη 
υπάρχουσας υποδομής που είναι ικανή να παράσχει ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 41
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. φρονεί ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στην εθελοντική,  από κοινού 
χρήση δικτύων από διαχειριστές υποδομής με στόχο την επίτευξη ταχύτερης 
ευρυζωνικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι αυτές οι συμφωνίες 
μεταξύ διαχειριστών υποδομής συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης 
μεγαλύτερης ευρυζωνικής διάδοσης σε περιοχές που δεν διαθέτουν την αναγκαία 
για τη μετάδοση ευρυζωνικών υπηρεσιών υποδομή και όπου η μελλοντική ζήτηση 
δεν αρκεί για τη συντήρηση πολλών διαφορετικών δικτύων·

Or. de

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 42
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς κατά πόσον το κανονιστικό 
πλαίσιο υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και 
αγροτικά ταμεία σε επενδύσεις ευρείας ζώνης· επισημαίνει επίσης ότι αυτή η χρήση 
των πόρων της ΕΕ πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές 
και όπου είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές επενδύσεων σε ευρυζωνική 
υποδομή· τονίζει ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι διαφανείς και να 
δημοσιεύονται σε εθνική και ευρωπαϊκή ιστοσελίδα που να συνδέεται με τις 
αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές·

Or. en
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 43
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει (διαγραφή) κατά πόσον το κανονιστικό πλαίσιο 
υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και αγροτικά ταμεία σε 
επενδύσεις ευρείας ζώνης καθώς επίσης να μεριμνήσει ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ 
να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του ποσοστού διείσδυσης των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να ευνοεί τις ήδη κατεστημένες στην αγορά 
επιχειρήσεις ούτε τα μονοπώλια·

Or. fr

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 44
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς κατά πόσον το κανονιστικό 
πλαίσιο υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και 
αγροτικά ταμεία σε επενδύσεις ευρείας ζώνης καθώς επίσης να μεριμνήσει ώστε η 
χρηματοδότηση της ΕΕ να μην ευνοεί κατεστημένες αγορές ή μονοπώλια· η 
χρηματοδότηση δεν θα θεωρείται ότι ευνοεί κατεστημένους στην αγορά φορείς
εφόσον τηρούνται οι κανόνες για την ισότητα στην πρόσβαση·

Or. sl

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 45
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς κατά πόσον το κανονιστικό 
πλαίσιο υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και 
αγροτικά ταμεία σε επενδύσεις ευρείας ζώνης καθώς επίσης να μεριμνήσει ώστε η 
χρηματοδότηση της ΕΕ να μην ευνοεί συγκεκριμένους παράγοντες της αγοράς ή 
συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές, αλλά μόνον τις πιο αποτελεσματικές λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 46
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς κατά πόσον το κανονιστικό 
πλαίσιο υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και 
αγροτικά ταμεία σε επενδύσεις ευρείας ζώνης καθώς επίσης να εξασφαλίσει ότι αυτό 
δεν θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 47
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς κατά πόσον το κανονιστικό 
πλαίσιο υλοποιείται πλήρως και εάν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαρθρωτικά και 
αγροτικά ταμεία σε επενδύσεις ευρείας ζώνης καθώς επίσης να μεριμνήσει ώστε η 
χρηματοδότηση της ΕΕ να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 48
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. τονίζει τη σημασία δημιουργίας ευρυζωνικής υποδομής σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης δημοσίου/ιδιωτικού τομέα 
και λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα πρόσβασης·

Or. sl

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 49
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι η εθνική και η κοινοτική δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικώς ουδέτερη και να συμβάλλει σε εμπορικώς αειφόρες επενδύσεις· 
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τονίζει ότι οι σχετικές συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με διαγωνισμούς μάλλον 
παρά αυτομάτως σε κατεστημένους στην αγορά· εξάλλου, για τις ασύρματες  
συνδέσεις, τις κυψελοειδείς και δορυφορικές επικοινωνίες, τονίζεται ότι οι 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προβλέπουν ότι ένα μέρος του φάσματος θα είναι 
ανοικτό για πειραματισμούς σε νέες μορφές τεχνολογίας και οργάνωσης·

Or. it

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 50
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι η εθνική και η κοινοτική δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να είναι
ανταγωνιστικώς ουδέτερη και να συμβάλλει σε εμπορικώς αειφόρες επενδύσεις· 
τονίζει ότι οι σχετικές συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με διαγωνισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ποιότητας της παρεχομένης υπηρεσίας·

Or. fr

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 51
Παράγραφος 9

9 υπογραμμίζει ότι η εθνική και η κοινοτική δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικώς ουδέτερη και να συμβάλλει σε εμπορικώς αειφόρες επενδύσεις· 
τονίζει ότι οι σχετικές συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με ανοικτούς και 
αμερόληπτους διαγωνισμούς (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 52
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι η εθνική και η κοινοτική δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικώς ουδέτερη και να συμβάλλει σε εμπορικώς αειφόρες επενδύσεις· 
τονίζει ότι οι σχετικές συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με ανοιχτούς και διάφανους 
διαγωνισμούς·

Or. el
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 53
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 54
Παράγραφος 10

10. τονίζει ότι η διάθεση της υποδομής πρέπει να γίνεται με βάση την ισότητα 
πρόσβασης (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 55
Παράγραφος 10

10. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδοτούμενη υποδομή πρέπει να παρέχεται σε ίση βάση,
με ιδιοκτησιακή δομή που δεν ευνοεί συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 56
Παράγραφος 10

10. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδοτούμενη υποδομή πρέπει να παρέχεται σε ίση βάση, 
και δεν πρέπει να ευνοεί συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 57
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. τονίζει ότι οι δημόσια χρηματοδοτούμενες επενδύσεις σε ευρυζωνική υποδομή 
πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των κανόνων περί ανταγωνισμού 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 58
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. φρονεί ότι τα δίκτυα πρόσβασης των κατεστημένων στην αγορά φορέων 
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι λειτουργικά αποδεσμοποιημένα από τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητές τους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση και δίκαιη 
μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 59
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα δίδεται σε όλους τους φορείς 
παροχής υπηρεσιών ίση πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται 
με στήριξη από τα διαρθρωτικά και αγροτικά ταμεία· πιστεύει επίσης ότι, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις, θα πρέπει να 
δοθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές το δικαίωμα να επιβάλλουν στους 
κανονισμούς απαιτήσεις σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση και να είναι 
εντεταλμένες να επιβάλλουν την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 60
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο που έχει παίξει η αγορά στην εξάπλωση και στην 
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ανάπτυξη καινοτομικών υπηρεσιών· τονίζει πάντως τη σημασία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των αρμοδίων για τον ανταγωνισμό αρχών και της εθνικής 
και τοπικής διοίκησης όσον αφορά την εφαρμογή ενημερωτικής πολιτικής που 
συμβάλλει στην τόνωση του ανταγωνισμού, των επενδύσεων και των καινοτομιών
στις ευρυζωνικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 61
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο που έχει παίξει η αγορά στην εξάπλωση και στην 
ανάπτυξη καινοτομικών υπηρεσιών· τονίζει πάντως ότι είναι επιτακτικό τόσο οι 
κανονιστικοί φορείς όσο και οι κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν κατά προτεραιότητα και
ταυτοχρόνως τον ανταγωνισμό (διαγραφή) και να περιορίσουν τα εμπόδια στην 
πρόσβαση, όπως οι καταχρήσεις της δεσπόζουσας θέσης ή οι συμπράξεις, έτσι ώστε 
η αγορά να ευνοεί τις επενδύσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 62
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο που έχει παίξει η αγορά στην εξάπλωση και στην 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών· τονίζει πάντως ότι είναι επιτακτικό τόσο οι 
κανονιστικοί φορείς όσο και οι κυβερνήσεις να δώσουν ταυτοχρόνως προτεραιότητα 
στην προώθηση του ανταγωνισμού και των επενδύσεων, στην εφαρμογή 
επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση καταχρήσεων λόγω δεσπόζουσας θέσης 
και στον περιορισμό των κωλυμάτων για την είσοδο έτσι ώστε η αγορά να είναι ικανή 
να αποδώσει καινοτομίες·

Or. el

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 63
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο που έχει παίξει η αγορά στην εξάπλωση και στην 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών· τονίζει πάντως ότι είναι επιτακτικό τόσο οι 
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κανονιστικοί φορείς όσο και οι κυβερνήσεις να δώσουν ταυτοχρόνως προτεραιότητα 
στην προώθηση του ανταγωνισμού και των επενδύσεων, έτσι ώστε η αγορά να είναι 
ικανή να αποδώσει καινοτομίες·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 64
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί τα κοινοτικά όργανα και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα 
επιγραμμικού περιεχομένου, διευθετώντας κυρίως το θέμα της αρμόζουσας 
προστασίας σε ψηφιακό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 65
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες αρχές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση 
και επίσπευση της διάδοσης και της πρόσβασης στις ευρυζωνικές συνδέσεις στις 
οικονομικά μειονεκτικές περιοχές, όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να προσφέρει τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής ΤΠΕ σε περιορισμένο κόστος και σε επαρκή επίπεδα 
για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 66
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. σημειώνει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά ευρυζωνικών 
συνδέσεων· υπενθυμίζει ότι ο σχετικός κανονισμός του κλάδου ΤΠΕ είχε εξ αρχής 
προγραμματισθεί ως μεταβατική λύση για το άνοιγμα των αγορών, με 
μεσοπρόθεσμη μετάβαση στη χρήση των κανόνων περί ανταγωνισμού και μόνον·

Or. de
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Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 67
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. τονίζει ότι ο κύριος ρόλος των κρατών μελών όσον αφορά την ευρυζωνική 
προώθηση είναι η δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχει νομική ασφάλεια, 
ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και τόνωση των επενδύσεων, και ότι για την 
επίτευξη του στόχου αυτού το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 68
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. τονίζει τη σημασία κρατικής παρέμβασης στις υποεξυπηρετούμενες ζώνες, ιδίως 
δε στις αγροτικές, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία για να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στις μειονεκτικές περιοχές·

Or. it

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 69
Παράγραφος 11 γ (νέα)

11γ. τονίζει ότι ο ανταγωνισμός και οι αποτελεσματικοί και κατάλληλοι κανόνες για το 
άνοιγμα της ευρυζωνικής αγοράς παρέχουν το μεγαλύτερο κίνητρο για την 
ευρυζωνική ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει διάδοση, ταχύτητα και ποικιλία των 
παρεχομένων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 70
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης της τεχνολογικής ουδετερότητας και 
αποφυγής του κατακερματισμού (διαγραφή)
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Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 71
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας σε συνδυασμό με την αποφυγή 
κατακερματισμού καθώς και συνυπολογισμό των τεχνολογικών τάσεων και των 
αναγκών του χρήστη, κάτι το οποίο θα αποτελέσει για τους κανονιστικούς φορείς της 
Ευρώπης πρόκληση ώστε να αναδυθούν νέες λύσεις και επιπλέον να δημιουργηθούν 
ταυτοχρόνως σταθερές προϋποθέσεις ·

Or. sl

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 72
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. φρονεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι βασικής σημασίας για την ευρύτερη 
ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και την παγκόσμια κάλυψη· τονίζει ότι 
στους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να 
χρηματοδοτούν εκ νέου τις επενδύσεις τους·

Or. de

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 73
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. φρονεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι καίριες για την επέκταση της ευρυζωνικής 
κάλυψης και διείσδυσης· τονίζει ότι οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
μπορούν να αποκομίζουν τα οφέλη των επενδύσεών τους, εάν θέλουμε να τονωθεί 
περαιτέρω η ανταγωνιστική δυναμική και εάν θέλουμε να παρέχονται στους 
καταναλωτές καλύτερες υπηρεσίες καθώς και μεγαλύτερη καινοτομία και 
δυνατότητα επιλογής·

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 74
Παράγραφος 13

13. καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αλλά και η 
επίλυση σοβαρών προβλημάτων των αγροτικών, των αραιοκατοικημένων και 
δύσβατων (νησιωτικών, ορεινών και άλλων) περιοχών εξαρτάται από καινοτομικές 
νέες χρήσεις των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

Or. el

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 75
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. τονίζει τη σημασία που έχει ο συνδυασμός περιφερειακής ανάπτυξης και 
ευρωπαϊκής ευρυζωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
περιφερειακών και γεωργικών ταμείων, για την ανάπτυξη κινητών ευρυζωνικών 
λύσεων ή τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 76
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί απαραίτητη βάση για την 
αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρυζωνικών ευκαιριών και αναφέρεται στη σχετική 
ευθύνη της δημόσιας εκπαίδευσης· επιμένει επίσης στην ανάγκη βελτίωσης της 
πρόσβασης και της τέλειας γνώσης των ΤΠΕ από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
ευρωπαίων πολιτών, χρηματοδοτώντας δημόσιους χώρους πολυμέσων, που θα 
περιλαμβάνουν συλλογικά εργαστήρια εκμάθησης, υπηρεσίες ατομικής 
μεσολάβησης για ειδικές ομάδες πολιτών καθώς και υλικό με δωρεάν πρόσβαση·.

Or. fr
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 77
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί απαραίτητη βάση για την 
αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρυζωνικών ευκαιριών και αναφέρεται στη σχετική 
ευθύνη της δημόσιας εκπαίδευσης και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την εκμάθηση πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 
τα προτρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη περιεχομένου και υπηρεσιών στην 
εκάστοτε γλώσσα τους, ώστε να διευκολυνθεί η διείσδυση των εφαρμογών σε 
μεγαλύτερα στρώματα των πολιτών·

Or. el

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 78
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν διευκολύνσεις για απόκτηση ευρυζωνικής 
σύνδεσης και για αγορά κατάλληλου εξοπλισμού σε ομάδες οικονομικά ασθενών 
πολιτών·

Or. el

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 79
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, τους 
παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συντονισμένη 
εκστρατεία προώθησης της χρήσης της πληροφορικής τόσο από τις επιχειρήσεις 
όσο και από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά ευαίσθητων 
ομάδων, όπως άνεργοι, ηλικιωμένοι κτλ·

Or. el
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 80
Παράγραφος 16

16. τονίζει τη σημασία των ανοικτών, διαλειτουργικών προτύπων σε επίπεδο τεχνικό, 
νομικό και σημασιολογικό έτσι ώστε να καταστούν δυνατές οι οικονομίες κλίμακας, 
να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις ανοικτή πρόσβαση στην κοινωνία των 
πληροφοριών και να προαχθεί η ταχεία διάδοση των τεχνολογιών, καθώς και η 
ασφάλεια των δικτύων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. el

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 81
Παράγραφος 16

16. τονίζει τη σημασία της χρήσης καθορισμένων από τον σχετικό κλάδο προτύπων 
που θα διασφαλίζουν ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, θα μεγιστοποιούν τις 
οικονομίες κλίμακας και θα διασφαλίζουν χωρίς διακρίσεις ανοικτή πρόσβαση στην 
κοινωνία των πληροφοριών (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 82
Παράγραφος 16

16. τονίζει τη σημασία καθορισμένων από την οικεία βιομηχανία, ανοικτών, 
διαλειτουργικών προτύπων σε επίπεδο τεχνικό, νομικό και σημασιολογικό έτσι ώστε 
να καταστούν δυνατές οι οικονομίες κλίμακας, να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις 
ανοικτή πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών και να προαχθεί η ταχεία 
διάδοση των τεχνολογιών·

Or. en
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Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 83
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. παροτρύνει τα κοινοτικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με τον οικείο 
βιομηχανικό κλάδο και να επιλύσουν προβλήματα ( όπως οι μικρο-πληρωμές, η 
ασφάλεια και η εμπιστοσύνη, η διαλειτουργικότητα, και η διαχείριση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων) που εμποδίζουν την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
προτύπων στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 84
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. ζητεί τη θέσπιση μέτρων προσανατολισμένων στον καταναλωτή στον τομέα της
περαιτέρω εκπαίδευσης, καθώς και την κινητοποίηση τεχνικών πόρων στον τομέα 
της τεχνολογίας της πληροφορίας· υποστηρίζει τη θέσπιση οικονομικών και 
φορολογικών κινήτρων για τα μέτρα αυτά·

Or. de

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 85
Παράγραφος 18

18. θεωρεί ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει ενδιαφέρουσες και φθηνότερες λύσεις για 
αγροτικές περιοχές καθώς οι ασύρματες συνδέσεις, οι κινητές και δορυφορικές 
επικοινωνίες είναι δυνατό να παράσχουν πρόσβαση στην ευρεία ζώνη σε περιοχές που 
ανέκαθεν ήσαν αποκλεισμένες από δίκτυα σταθερών γραμμών· σημειώνει ότι οι νέες 
αυτές τεχνολογίες πρέπει να προβλέπονται κατά την κατανομή του ραδιοφάσματος·

Or. it

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 86
Παράγραφος 18

18. θεωρεί ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει ενδιαφέρουσες και φθηνότερες λύσεις για 
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απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες (νησιωτικές, ορεινές κτλ) και αγροτικές περιοχές 
καθώς οι ασύρματες συνδέσεις, οι κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες είναι δυνατό 
να παράσχουν πρόσβαση στην ευρεία ζώνη σε περιοχές που ανέκαθεν ήσαν 
αποκλεισμένες από δίκτυα σταθερών γραμμών. Σημειώνει ότι οι νέες αυτές 
εφαρμογές υψηλών ταχυτήτων προωθούν τη ζήτηση ραδιοφωνικού φάσματος·

Or. el

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 87
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. καλεί τα κοινοτικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν στενότερα όσον 
αφορά τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, με σκοπό να διευκολύνουν τη χρήση του 
φάσματος από πολλές και διάφορες ασύρματες και κινητές τεχνολογίες (επίγειες 
και δορυφορικές)·

Or. en

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 88
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να κατανείμουν επαρκές τμήμα του ραδιοφάσματος στις 
ευρυζωνικές τεχνολογίες·.

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 89
Παράγραφος 20

20. θεωρεί ότι, επιπλέον προς τις δυνάμεις της αγοράς, τα κράτη μέλη και ειδικότερα οι 
περιφέρειες και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
κίνητρα για την τόνωση της ευρυζωνικής αγοράς σε μειονεκτούσες περιφέρειες· 
τονίζει το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία 
αγροτικής ανάπτυξης στις περιφερειακές ζώνες με στόχο την ενίσχυση της 
παραγωγής περιεχομένου για την αγορά της κοινωνίας της πληροφορίας·

Or. it
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Τροπολογία: Mary Honeyball

Τροπολογία 90
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. αναγνωρίζει ότι ορισμένα άτομα έχουν πρόσβαση μόνον σε μικρής ταχύτητας και 
χαμηλής απόδοσης ευρυζωνικές συνδέσεις· πιστεύει ότι οι συνδέσεις αυτές δεν 
πρέπει να λειτουργούν ως υποκατάστατα για τις νεότερες συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας· επιμένει ότι σε καμιά γεωγραφική περιοχή και σε καμιά 
κοινωνικοοικονομική ομάδα δεν πρέπει να αρνείται κανείς τις επενδύσεις σε νέες, 
ταχύτερες τεχνολογίες, απλώς και μόνον διότι έχουν ήδη πρόσβαση σε σύνδεση 
χαμηλότερης ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 91
Παράγραφος 21

21. προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει επαρκείς πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα 
και να αξιολογήσει την επίπτωση της διαρθρωτικής και αγροτικής χρηματοδότησης 
για την ευρυζωνική επέκταση σε βοηθούμενες περιφέρειες· την καλεί επίσης να 
μελετήσει τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ΤΠΕ σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 92
Παράγραφος 21

21. προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει επαρκείς πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα 
και να αξιολογήσει την επίπτωση της διαρθρωτικής και αγροτικής χρηματοδότησης 
για την ευρυζωνική επέκταση σε βοηθούμενες περιφέρειες, καθώς και να προωθήσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης·

Or. el
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Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 93
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση και να διαδώσει τις καλές πρακτικές 
όσον αφορά την τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τη 
δημόσια χρηματοδοτική υποστήριξη των ευρυζωνικών σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 94
Παράγραφος 22

22. επιμένει επίσης ότι η δημόσια στήριξη σε ευρυζωνική υποδομή πρέπει να μην 
αποκλίνει από την αρχή της «τεχνολογικής ουδετερότητας» και την αρχή της 
"τεχνολογικής σύγκλισης", ώστε οι φτωχότερες περιοχές να μπορέσουν να 
προσαρμοσθούν στην ταχεία εξέλιξη των ΤΠΕ και να επωφεληθούν πλήρως και με 
χαμηλότερο κόστος από τα πλεονεκτήματα των τελευταίων καινοτομιών·  

Or. fr

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 95
Παράγραφος 22

22. επιμένει επίσης ότι η δημόσια στήριξη σε ευρυζωνική υποδομή πρέπει να μην 
αποκλίνει από την αρχή της «τεχνολογικής ουδετερότητας» ούτε να ευνοεί εκ των 
προτέρων καμία συγκεκριμένη τεχνολογία ή να περιορίζει τις τεχνολογικές επιλογές 
των περιφερειών ενώ ταυτοχρόνως να αποτρέπει τον κατακερματισμό της τεχνικής 
υποδομής , λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τάσεις και τις μελλοντικές 
ανάγκες των χρηστών και προωθώντας τη δημιουργία ευρυζωνικών συνδέσεων 
υψηλότερης απόδοσης·

Or. sl
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Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj

Τροπολογία 96
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων ΕΕ και για την 
αναβάθμιση ή αντικατάσταση ευρυζωνικών δικτύων που δεν παρέχουν συνδέσεις 
με κατάλληλη λειτουργική απόδοση·

Or. sl

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 97
Παράγραφος 23

23. θεωρεί ότι η δημόσια παρέμβαση υπό τύπο δανεισμού και επιχορηγήσεων, συχνά 
πραγματοποιούμενη στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
ενδείκνυται να αναπτυχθεί περαιτέρω σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Or. el

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 98
Παράγραφος 23 α (νέα)

23α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
διαρθρωτικά και τα αγροτικά ταμεία για την προώθηση της ευρυζωνικής 
ανάπτυξης και καθιέρωσης και για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 99
Παράγραφος 23 β (νέα)

23β. τονίζει ότι η ανασκόπηση του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ανοικτής πρόσβασης και δίκαιου ανταγωνισμού για όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης, μειώνοντας όσο το δυνατό περισσότερο το όριο για τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·
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Or. en


