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Τροπολογία 1
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. σημειώνει ότι τα περισσότερα κράτη 
μέλη σήμερα υστερούν σε σχέση με άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες όσον αφορά τις 
επενδύσεις σε υποδομές επικοινωνίας 
νέας γενιάς, και τονίζει ότι η επίτευξη 
ηγετικής θέσης στην ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας και του Διαδικτύου 
είναι τεράστιας σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της 
Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, ιδίως όσον 
αφορά την ανάπτυξη διαδραστικών 
ψηφιακών πλατφορμών και την παροχή 
νέων υπηρεσιών όπως ηλεκτρονικό
εμπόριο, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 
μάθηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 2
Κατερίνα Μπατζελή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι με το ψηφιακό 
μέρισμα προσφέρονται στην Ευρώπη 
μοναδικές ευκαιρίες, για να αναπτύξει την
ευρυζωνικότητα και το Διαδίκτυο, και να 
διατηρήσει την πρώτη θέση παγκοσμίως 
στις τεχνολογίες κινητών πολυμέσων, 
γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα, 
παρέχοντας, νέες ευκαιρίες στους πολίτες, 
υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
πολιτιστική πολυμορφία σε όλη την 

1. υπογραμμίζει ότι με το ψηφιακό 
μέρισμα προσφέρονται στην Ευρώπη 
μοναδικές ευκαιρίες, για να αναπτύξει νέες 
υπηρεσίες όπως κινητή τηλεόραση και 
ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να 
διατηρήσει την πρώτη θέση παγκοσμίως 
στις τεχνολογίες κινητών πολυμέσων, 
γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα, 
παρέχοντας, νέες ευκαιρίες στους πολίτες, 
υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
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Ευρωπαϊκή Ένωση· πολιτιστική πολυμορφία σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 3
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι το φάσμα αποτελεί 
σπάνιο φυσικό πόρο και ότι ως εκ τούτου 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τη 
χρήση του φάσματος προκειμένου να 
εγγυώνται σημαντικά δημόσια αγαθά 
όπως υψηλής ποιότητας, ελεύθερα 
παρεχόμενες τηλεοπτικές υπηρεσίες 
καθώς και υπηρεσίες Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 4
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η τεχνολογική σύγκλιση 
αποτελεί πραγματικότητα και προσφέρει 
αφενός παραδοσιακές υπηρεσίες και 
αφετέρου νέα μέσα και δυνατότητες·
τονίζει ότι η πρόσβαση στα τμήματα του 
φάσματος που προορίζονταν ως τώρα για 
τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δυνατότητα δημιουργίας νέων υπηρεσιών·

2. σημειώνει ότι η τεχνολογική σύγκλιση 
αποτελεί πραγματικότητα και προσφέρει 
αφενός παραδοσιακές υπηρεσίες και 
αφετέρου νέα μέσα και δυνατότητες·
τονίζει ότι η πρόσβαση στα τμήματα του 
φάσματος που προορίζονταν ως τώρα για 
τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
μπορεί να επιτρέψει τη δυνατότητα 
δημιουργίας νέων υπηρεσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι το φάσμα υπόκειται σε 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και 
αποδοτική διαχείριση προκειμένου να 
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αποφεύγονται οι παρεμβολές στην 
παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών 
προγραμμάτων μετάδοσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. παρατηρεί ότι η αποτελεσματική 
κατανομή του ψηφιακού μερίσματος 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να 
παρεμποδίζεται οποιοσδήποτε από τους 
φορείς που διαθέτουν επί του παρόντος
άδειες φάσματος στη ζώνη UHF, και ότι 
η συνέχιση και επέκταση των σημερινών 
υπηρεσιών μετάδοσης μπορούν να 
επιτευχθούν αποτελεσματικά, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι 
κατανέμονται σημαντικοί πόροι 
φάσματος σε νέα κινητά πολυμέσα και 
ευρυζωνικές τεχνολογίες ασύρματης 
πρόσβασης στη ζώνη UHF για την 
παροχή νέων διαδραστικών υπηρεσιών 
στους ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 6
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα της ψηφιακής 
μετάδοσης, η οποία επιτρέπει την παροχή 
περισσότερων και πιθανώς υψηλότερης 
ποιότητας καναλιών χρησιμοποιώντας 
μικρότερο τμήμα του φάσματος, 
επιτρέποντας την παροχή ενισχυμένων 
υπηρεσιών μετάδοσης ενώ παράλληλα 
απελευθερώνει μέρος του φάσματος για 
νέες υπηρεσίες που μπορούν να 
προσφέρουν οφέλη σε πολίτες και 
καταναλωτές· θεωρεί ότι η αγορά είναι η 
πλέον κατάλληλη για να καθορίσει τις 
υπηρεσίες και τεχνολογίες που 
προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 7
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. είναι πεπεισμένο ότι σύντομα θα 
μπορούν να προσφέρονται νέα πακέτα 
πολλαπλών χρήσεων που περιέχουν 
καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες 
λόγω της αυξημένης τεχνολογικής 
σύγκλισης, και ταυτόχρονα παρατηρεί ότι 
η εμφάνιση αυτών των προσφορών 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
διαθεσιμότητα πολύτιμου φάσματος 
καθώς και νέων διαδραστικών 
τεχνολογιών που επιτρέπουν ομαλή 
διαλειτουργικότητα, συνδεσιμότητα και 
σύγκλιση, όπως τεχνολογίες κινητών 
πολυμέσων και τεχνολογίες ευρυζωνικής 
ασύρματης πρόσβασης·
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Or. en

Τροπολογία 8
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. υπογραμμίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
προσφέρει στην Ευρώπη μια μοναδική 
ευκαιρία να αναπτύξει τον ρόλο της ως 
παγκοσμίου ηγέτη σε τεχνολογίες κινητών 
πολυμέσων και ταυτόχρονα να γεφυρώσει 
το ψηφιακό χάσμα με αυξημένη ροή 
πληροφοριών, γνώσεων και υπηρεσιών 
που συνδέουν όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες μεταξύ τους και να παράσχει νέες 
ευκαιρίες για μέσα ενημέρωσης, 
πολιτισμό και πολυμορφία σε όλες τις 
περιοχές της επικράτειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 9
Κατερίνα Μπατζελή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινής
προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση του 
φάσματος προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη αξιοποίηση του ψηφιακού 
μερίσματος, και να μπορούν οι

3. υποστηρίζει τις προσπάθειες για την 
ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης 
όσον αφορά τη χρήση του φάσματος 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος, και 
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ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να συνεχίσουν 
να προσφέρουν τις σημερινές υπηρεσίες 
τους, με ουδέτερη, ωστόσο, κατανομή του 
ψηφιακού μερίσματος·

να μπορούν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί
να συνεχίσουν και να αναπτύξουν 
περαιτέρω τις σημερινές υπηρεσίες τους, 
αλλά και ταυτόχρονα να μπορούν οι άλλοι 
νέοι χρήστες να χρησιμοποιούν τμήματα 
του ψηφιακού μερίσματος σύμφωνα με 
διεθνείς συμφωνίες και προτεραιότητες 
εθνικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 10
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινής
προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση του 
φάσματος προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη αξιοποίηση του ψηφιακού 
μερίσματος, και να μπορούν οι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να συνεχίσουν 
να προσφέρουν τις σημερινές υπηρεσίες 
τους, με ουδέτερη, ωστόσο, κατανομή του 
ψηφιακού μερίσματος·

3. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη χρήση του φάσματος προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση του 
ψηφιακού μερίσματος, και να μπορούν οι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να συνεχίσουν
και να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
σημερινές υπηρεσίες τους· θεωρεί ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να κατανέμουν το φάσμα σύμφωνα με τις 
εθνικές προτεραιότητες πολιτικής όπως η 
πολιτισμική και η γλωσσική πολυμορφία·

Or. en

Τροπολογία 11
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
επωφεληθεί από μια τέτοια μοναδική 
ευκαιρία το συντομότερο δυνατόν εάν 
θέλει να επιτύχει την πρώτη θέση 
παγκοσμίως σε νέες διαδραστικές 
ψηφιακές πλατφόρμες και να υλοποιήσει 
την «κοινωνία της πληροφορίας για 
όλους», όπως προβλέπεται στη 
στρατηγική i2010, και ότι αυτή η ανάγκη 
μπορεί να απαιτεί την ενεργό συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών ώστε να υπερβούν 
τα σημερινά εμπόδια που υπάρχουν σε 
εθνικό επίπεδο στην αποτελεσματική 
(ανα)κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος·

Or. en

Τροπολογία 12
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει τα οφέλη των κρατών μελών 
που απελευθερώνουν τα ψηφιακά 
μερίσματά τους το συντομότερο δυνατόν 
προκειμένου να επιτρέπουν στους 
ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές να 
επωφεληθούν νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών· σημειώνει
ειδικότερα ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 
εφαρμόσει τις ψηφιακές μεταδόσεις ή/και 
κατανείμει το ψηφιακό τους μέρισμα·

Or. en
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Τροπολογία 13
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ των τεχνολογικά 
ουδέτερων δημοπρασιών για τη διάθεση 
και εμπορευματοποίηση των συχνοτήτων 
που απελευθερώνονται λόγω του 
ψηφιακού μερίσματος· προειδοποιεί, 
ωστόσο, για το ενδεχόμενο του 
κατακερματισμού του φάσματος που 
οδηγεί σε κατώτερη της βέλτιστης χρήση 
σπάνιων πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι το κοινό σχέδιο 
φάσματος δεν θα δημιουργήσει νέα 
εμπόδια στην καινοτομία του μέλλοντος·

5. θεωρεί ότι η δημοπράτηση και 
εμπορευματοποίηση δεν θα πρέπει να 
αποτελούν τους πρωταρχικούς 
μηχανισμούς κατανομής συχνοτήτων 
εφόσον οι μηχανισμοί της αγοράς από 
μόνοι τους δεν προσφέρουν σημαντικά 
δημόσια αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 14
Κατερίνα Μπατζελή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ των τεχνολογικά 
ουδέτερων δημοπρασιών για τη διάθεση 
και εμπορευματοποίηση των συχνοτήτων 
που απελευθερώνονται λόγω του 
ψηφιακού μερίσματος· προειδοποιεί,
ωστόσο, για το ενδεχόμενο του 
κατακερματισμού του φάσματος που 
οδηγεί σε κατώτερη της βέλτιστης χρήση 
σπάνιων πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι το κοινό σχέδιο φάσματος 
δεν θα δημιουργήσει νέα εμπόδια στην 
καινοτομία του μέλλοντος·

5. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξετάσουν τις τεχνολογικά ουδέτερες 
δημοπρασίες για τη διάθεση και 
εμπορευματοποίηση των συχνοτήτων που 
απελευθερώνονται λόγω του ψηφιακού 
μερίσματος· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτή η 
διαδικασία θα πρέπει να συμμορφώνεται 
πλήρως με τους κανονισμούς της ΔΕΤ, 
τον εθνικό σχεδιασμό συχνοτήτων και 
τους στόχους των εθνικών πολιτικών,
προκειμένου να αποφευχθεί η επιβλαβής 
παρεμβολή μεταξύ παρεχόμενων 
υπηρεσιών· προειδοποιεί για το 
ενδεχόμενο του κατακερματισμού του 
φάσματος που οδηγεί σε κατώτερη της 
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βέλτιστης χρήση σπάνιων πόρων· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οποιοδήποτε μελλοντικό συντονισμένο
σχέδιο φάσματος δεν θα δημιουργήσει νέα 
εμπόδια στην καινοτομία του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 15
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ των τεχνολογικά 
ουδέτερων δημοπρασιών για τη διάθεση 
και εμπορευματοποίηση των συχνοτήτων 
που απελευθερώνονται λόγω του 
ψηφιακού μερίσματος· προειδοποιεί,
ωστόσο, για το ενδεχόμενο του 
κατακερματισμού του φάσματος που 
οδηγεί σε κατώτερη της βέλτιστης χρήση 
σπάνιων πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι το κοινό σχέδιο φάσματος 
δεν θα δημιουργήσει νέα εμπόδια στην 
καινοτομία του μέλλοντος·

5. τάσσεται υπέρ των τεχνολογικά 
ουδέτερων δημοπρασιών για τη διάθεση 
και εμπορευματοποίηση των συχνοτήτων 
που απελευθερώνονται λόγω του 
ψηφιακού μερίσματος· προειδοποιεί,
ωστόσο, για το ενδεχόμενο του 
κατακερματισμού του φάσματος που 
οδηγεί σε κατώτερη της βέλτιστης χρήση 
σπάνιων πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι μια κοινή προσέγγιση για 
τη χρήση του φάσματος δεν θα 
δημιουργήσει νέα εμπόδια στην 
καινοτομία του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 16
Κατερίνα Μπατζελή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων πολιτικής 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και 
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πολυμέσων· είναι ως εκ τούτου
πεπεισμένο ότι οι αποφάσεις για τη
διαχείριση του ψηφιακού μερίσματος δεν
πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε 
κριτήρια αγοράς και κέρδους, αλλά ότι 
πρέπει επίσης να εστιάζουν στην 
προώθηση των στόχων γενικού 
συμφέροντος που συνδέονται με πολιτικές 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και 
πολυμέσων, όπως η ελευθερία της 
έκφρασης, η πολυφωνία των μέσων και η 
πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία·

Or. en

Τροπολογία 17
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. ζητεί τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την επίτευξη 
αποτελεσματικής, ανοικτής και 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς μέσω 
του εντοπισμού κοινών ζωνών φάσματος 
για την ανάπτυξη νέων πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών και για τη διασφάλιση 
επαρκούς κλίμακας για την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 18
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. θεωρεί ότι σε περιπτώσεις 
δημοπρασιών για την κατανομή 
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συχνοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση όσον 
αφορά τις συνθήκες και τους όρους των 
δημοπρασιών και της κατανομής των 
πόρων που παράγονται· καλεί την
Επιτροπή να παρουσιάσει
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με
αυτές τις παραμέτρους·

Or. en


