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Τροπολογία 1
Dragoş Florin David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς και την επέκταση των ποιοτικών 
καταναλωτικών υπηρεσιών,

Or. ro

Τροπολογία 2
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, αναμένεται να
απελευθερώσει σημαντική ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς,
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Or. fr

Τροπολογία 3
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται 
πως η μετάβαση από την αναλογική στην 
ψηφιακή επίγεια τηλεόραση έως τα τέλη 
του 2012, ως αποτέλεσμα της ανώτερης 
απόδοσης ως προς τη μετάδοση που 
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, θα 
απελευθερώσει σημαντική ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 4
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται 
πως η μετάβαση από την αναλογική στην 
ψηφιακή επίγεια τηλεόραση έως τα τέλη 
του 2012, ως αποτέλεσμα της ανώτερης 
απόδοσης ως προς τη μετάδοση που 
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, θα 
απελευθερώσει σημαντική ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
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αγοράς, αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 5
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
ανακατανομής του ραδιοφάσματος καθώς 
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της 
αγοράς,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση έως τα τέλη του 2012, ως 
αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως 
προς τη μετάδοση που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει 
σημαντική ποσότητα φάσματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας έτσι τη 
δυνατότητα ανακατανομής του 
ραδιοφάσματος καθώς και νέες ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη της αγοράς,

Or. ro

Τροπολογία 6
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της 
χρήσης του ραδιοφάσματος θα 
μεγιστοποιηθούν μέσω συντονισμένης 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση ως προς 
την αποδοτικότητα,

Or. en
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Τροπολογία 7
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της 
χρήσης του ραδιοφάσματος θα 
μεγιστοποιηθούν μέσω συντονισμένης 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τόσο από 
κοινωνικής όσο και από οικονομικής 
πλευράς,

Or. en

Τροπολογία 8
Atanas Paparizov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της 
χρήσης του ραδιοφάσματος θα 
μεγιστοποιηθούν μέσω συντονισμένης 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τόσο από 
κοινωνικής όσο και από οικονομικής 
πλευράς,

Or. en

Τροπολογία 9
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της 
χρήσης του ραδιοφάσματος θα 
μεγιστοποιηθούν μέσω συντονισμένης 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τόσο από 
κοινωνικής όσο και από οικονομικής 
πλευράς,

Or. en

Τροπολογία 10
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη
ραδιοφάσματος δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ η 
αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ραδιοφάσμα 
αποτελεί και σπάνιο φυσικό πόρο και 
δημόσιο αγαθό, ενώ η αποδοτική χρήση 
του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
εξασφάλιση πρόσβασης στο ραδιοφάσμα 
των διαφόρων ενδιαφερομένων που 
επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες,

Or. fr

Τροπολογία 11
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη
ραδιοφάσματος δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ η 
αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ραδιοφάσμα 
παραμένει ένας περιορισμένος πόρος, ενώ 
η αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
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σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

Or. ro

Τροπολογία 12
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη
ραδιοφάσματος δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ η 
αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ραδιοφάσμα 
παραμένει ένας σπάνιος φυσικός πόρος, 
ενώ η αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

Or. en

Τροπολογία 13
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη
ραδιοφάσματος δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ η 
αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ραδιοφάσμα
παραμένει ένας σπάνιος φυσικός πόρος, 
ενώ η αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να 
παρέχουν υπηρεσίες,

Or. en
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Τροπολογία 14
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν επιδείξει 
καλή πίστη όσον αφορά την αποδοτική 
χρήση του φάσματος προωθώντας την 
ψηφιακή μετάβαση με σημαντικές 
επενδύσεις στην τεχνολογία και τον 
προγραμματισμό του ψηφιακού 
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης,

Or. en

Τροπολογία 15
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν επιδείξει 
προσήλωση στην αποδοτική χρήση του 
φάσματος προωθώντας την ψηφιακή 
μετάβαση με υψηλές επενδύσεις στην 
τεχνολογία και τον προγραμματισμό του 
ψηφιακού ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης,

Or. en

Τροπολογία 16
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν επιδείξει 
προσήλωση στην αποδοτική χρήση του 
φάσματος προωθώντας την ψηφιακή 
μετάβαση με υψηλές επενδύσεις στην 
τεχνολογία και τον προγραμματισμό του 
ψηφιακού ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης,

Or. en

Τροπολογία 17
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος υπηρετεί επίσης τους 
πολιτιστικούς στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ και πρέπει να διευκολύνει την
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία 
καθώς και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος υπηρετεί επίσης τους 
πολιτιστικούς στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ, και ότι το ψηφιακό μέρισμα, πέρα 
από τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της κινητής 
τηλεφωνίας, πρέπει επίσης να διευκολύνει 
την πολιτιστική πολυμορφία όσον αφορά 
το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, την 
πολυγλωσσία και την πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης,

Or. es

Τροπολογία 18
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2007)0700 με τίτλο «Να 
επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό 
μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση 
για τη χρήση του φάσματος που 
απελευθερώνεται από την ψηφιακή 
μετάβαση» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της δέσμης για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που ενέκρινε η Επιτροπή 
τον Νοέμβριο του 2007 σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου 
για τις επικοινωνίες,

Or. ro

Τροπολογία 19
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
Ευρώπη επί του παρόντος σε πολλά 
κράτη μέλη βρίσκεται σε εξέλιξη η 
(ανα)κατανομή των συχνοτήτων 
μετάδοσης σε ψηφιακούς 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, με 
συνέπεια αυτές οι συχνότητες να 
κατανέμονται και ως εκ τούτου να 
δεσμεύονται για πολλά έτη, 

Or. en

Τροπολογία 20
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεχνολογική ουδετερότητα είναι καίριας 
σημασίας για την προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και απαραίτητη για 
μια πιο ευέλικτη και διαφανή πολιτική 
ψηφιακής μετάβασης προς όφελος του 
δημόσιου συμφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 21
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
ζήτησε από τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν, στο μέτρο του δυνατού, 
την ψηφιακή μετάβαση πριν από το 2012,

Or. fr

Τροπολογία 22
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δημοσιεύσει τις προτάσεις 
τους σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση,

Or. fr
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Τροπολογία 23
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τη σημασία της 
πρωτοβουλίας i2010 ως μέρος της 
ανανεωθείσας Στρατηγικής της Λισαβόνας 
και υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής χρήσης και πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα για την επίτευξη των 
στόχων της Λισαβόνας·

1. αναγνωρίζει τη σημασία της 
πρωτοβουλίας i2010 ως μέρος της 
ανανεωθείσας Στρατηγικής της Λισαβόνας 
και υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής χρήσης και πρόσβασης 
στο ραδιοφάσμα για την επίτευξη των 
στόχων της Λισαβόνας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη πρόσβασης σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες προκειμένου να 
γεφυρωθεί το «ψηφιακό χάσμα»·

Or. en

Τροπολογία 24
Alyn Smith

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
την άνιση πρόσβαση των ευρωπαίων 
πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως 
όσον αφορά τον ραδιοτηλεοπτικό τομέα· 
σημειώνει ότι οι αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (ως προς την 
αμεσότητα, τις επιλογές και την 
ποιότητα) όσον αφορά την ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές 
να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
ψηφιακή μετάβαση διενεργείται γρήγορα 
και δίκαια για όλους τους πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 25
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η επίτευξη ηγετικής 
θέσης στην ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας και του διαδικτύου 
είναι καίριας σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε 
διεθνές επίπεδο, και τονίζει την ιδιαίτερη 
σημασία της ανάπτυξης διαδραστικών 
ψηφιακών πλατφορμών και της παροχής 
νέων υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής 
υγείας, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 26
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί ενός κοινού 
χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 27
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί ενός κοινού 
χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί ενός κοινού 
χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ποικίλες συγκεκριμένες αποφάσεις 
που έχουν λάβει κατά το παρελθόν τα 
κράτη μέλη, οι οποίες επιτρέπουν στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία 28
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί ενός κοινού
χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί χρονοδιαγράμματος που 
θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές 
δυνατότητες κάθε κράτους μέλους και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να 
επωφεληθούν από την ανάπτυξη νέων, 
καινοτόμων και ανταγωνιστικών 
υπηρεσιών·

Or. el
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Τροπολογία 29
Dragoş Florin David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί ενός κοινού 
χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί ενός κοινού 
χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα 
το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από 
την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών 
υπηρεσιών·

Or. ro

Τροπολογία 30
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα πρέπει 
να παρέχει τη δυνατότητα στους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

Or. en
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Τροπολογία 31
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα, 
προσφέροντας στους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς μια σημαντική ευκαιρία να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα», σύμφωνα με τους στόχους 
δημόσιου συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα πρέπει 
να αποτελεί μια ευκαιρία για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές 
περιοχές, όπου το «ψηφιακό χάσμα» είναι 
πιο εμφανές, θα μπορούν να αποκομίσουν 
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μεγαλύτερα οφέλη και ότι θα τους δοθεί 
προτεραιότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες 
που ανοίγονται με το ψηφιακό μέρισμα·

Or. ro

Τροπολογία 33
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα», χωρίς όμως να επιτρέπουν 
φραγμούς στη διαλειτουργικότητα και 
υπερβολική εξάρτηση από τους 
παρόχους·

Or. en

Τροπολογία 34
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
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ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι νέες ευρυζωνικές 
τεχνολογίες και υπηρεσίες πρόσβασης, οι 
οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν 
το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα»·

Or. en

Τροπολογία 35
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές 
εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό 
χάσμα»·

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να 
αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά 
τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές 
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
εφαρμογές, όπως είναι οι κινητές
ευρυζωνικές εφαρμογές, οι οποίες έχουν 
σχεδιαστεί για να καλύψουν το λεγόμενο 
«ψηφιακό χάσμα»·

Or. de

Τροπολογία 36
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει, όσον αφορά τη διαχείριση του 
φάσματος, τις γενικές αρχές της 
ουδετερότητας της τεχνολογίας και των 
υπηρεσιών προκειμένου να προάγεται ο 
ανταγωνισμός· επισημαίνει ότι η 
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διαχείριση του φάσματος πρέπει να 
γίνεται με τρόπο ευέλικτο και διαφανή, 
που διευκολύνει την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία, την ελευθερία της 
έκφρασης και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, και λαμβάνει υπόψη τις 
τεχνικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
πολιτικές ανάγκες όλων των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 37
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τα μέτρα ώστε να επιτραπεί 
στους χρήστες με αναπηρίες, τους 
ηλικιωμένους χρήστες και τους χρήστες 
με ειδικές κοινωνικές ανάγκες να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη που 
προσφέρει το ψηφιακό μέρισμα·

Or. pl

Τροπολογία 38
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι το «ψηφιακό χάσμα» δεν 
αποτελεί πρόβλημα μόνο των αγροτικών 
περιοχών· επισημαίνει τη δυσκολία 
εγκατάστασης σε ορισμένα παλαιά ψηλά 
κτήρια των υποδομών για καινούργια 
δίκτυα· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
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μπορεί να διαδραματίσει το φάσμα στη 
γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος» 
τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 39
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι το ψηφιακό μέρισμα 
απελευθερώνει σημαντική ποσότητα 
φάσματος, που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα για τη 
βελτίωση της παροχής ασύρματων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές 
περιοχές και απομακρυσμένες 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 40
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου·

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης προσέγγισης της χρήσης 
του φάσματος στην ΕΕ από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καθώς και την 
ανάγκη βέλτιστης χρήσης του ψηφιακού 
μερίσματος με σκοπό να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός που οδηγεί σε ανεπαρκή 
χρήση αυτού του σπάνιου πόρου·

Or. en
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Τροπολογία 41
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου·

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου· θεωρεί ότι, ενώ ο στενότερος 
συντονισμός και η μεγαλύτερη ευελιξία 
είναι στοιχεία απαραίτητα για την 
αποτελεσματική εκμετάλλευση του 
φάσματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτύχουν την κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και βαθμού 
εναρμόνισης, με σκοπό να αποκομίσουν 
το μέγιστο δυνατό όφελος από το 
ψηφιακό μέρισμα· 

Or. ro

Τροπολογία 42
Dragoş Florin David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου·

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου και το γεγονός ότι αυτά τα 
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δυνητικά οφέλη είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για τις κινητές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 43
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου·

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου· τονίζει ακόμη ότι αυτά τα 
δυνητικά οφέλη είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για τις κινητές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 44
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου·

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της 
συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην 
ΕΕ από πλευράς οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος με σκοπό να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί 
σε ανεπαρκή χρήση αυτού του σπάνιου 
πόρου και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο 
την ανάπτυξη κινητών ευρυζωνικών 
υπηρεσιών·
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Or. de

Τροπολογία 45
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη μετάβαση στις ψηφιακές 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές ή/και τον 
προσδιορισμό του ψηφιακού τους 
μερίσματος· καλεί τα κράτη μέλη να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους 
μέρισμα χωρίς περιττές καθυστερήσεις 
προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα 
στην Ευρώπη να αξιοποιήσει νέες, 
καινοτόμες και ανταγωνιστικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 46
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή 
όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της βέλτιστης κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας από 
την πλευρά της ενίσχυσης και 
γεωγραφικής επέκτασης της προσφοράς 
υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου 
στους πολίτες, και όχι απλώς η 
μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων·

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή 
όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της βέλτιστης κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας από 
την πλευρά της ενίσχυσης και 
γεωγραφικής επέκτασης της προσφοράς 
υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου 
στους πολίτες·
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Or. en

Τροπολογία 47
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή 
όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της βέλτιστης κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας από 
την πλευρά της ενίσχυσης και 
γεωγραφικής επέκτασης της προσφοράς 
υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου 
στους πολίτες, και όχι απλώς η 
μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων·

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή 
όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της βέλτιστης κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας από 
την πλευρά της ενίσχυσης και 
γεωγραφικής επέκτασης της προσφοράς 
υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου 
στους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 48
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή 
όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της βέλτιστης κοινωνικής, 
πολιτιστικής και οικονομικής αξίας από 
την πλευρά της ενίσχυσης και 
γεωγραφικής επέκτασης της προσφοράς 
υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου 
στους πολίτες, και όχι απλώς η 
μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων·

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή 
όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η 
εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος 
μέσω της διασφάλισης της βέλτιστης 
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
αξίας από την πλευρά της ενίσχυσης και 
γεωγραφικής επέκτασης της προσφοράς 
υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου 
στους πολίτες, και όχι απλώς η 
μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων·

Or. ro
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Τροπολογία 49
Atanas Paparizov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επιβεβαιώνει την κοινωνιακή αξία 
των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας και 
την ανάγκη να συμπεριληφθεί η στήριξη 
των επιχειρησιακών αναγκών τους στις 
ρυθμίσεις του φάσματος που προκύπτουν 
από την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF 
λόγω της κατάργησης των αναλογικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 50
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών ώστε να δημιουργηθεί 
μια αποδοτική, ανοικτή και 
ανταγωνιστική εσωτερική αγορά 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 51
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επιβεβαιώνει την κοινωνιακή αξία 
των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας και 
την ανάγκη να συμπεριληφθεί η στήριξη 
των επιχειρησιακών αναγκών τους στις 
ρυθμίσεις του φάσματος που προκύπτουν 
από την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF 
λόγω της κατάργησης των αναλογικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 52
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη συμβολή του ψηφιακού 
μερίσματος στην παροχή ενισχυμένων 
κοινωνικών υπηρεσιών για τους πολίτες, 
ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε μη 
προνομιούχες και απομονωμένες περιοχές, 
όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
η ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική 
εκπαίδευση·

7. υπογραμμίζει τη συμβολή του ψηφιακού 
μερίσματος στην παροχή ενισχυμένων 
κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η 
ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική 
επαγγελματική κατάρτιση και η 
ηλεκτρονική εκπαίδευση, για τους 
πολίτες, ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε 
λιγότερο ευνοημένες, απομονωμένες 
περιοχές, όπως οι αγροτικές και οι 
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και τα 
νησιά·

Or. fr

Τροπολογία 53
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη συμβολή του ψηφιακού 
μερίσματος στην παροχή ενισχυμένων 
κοινωνικών υπηρεσιών για τους πολίτες, 
ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε μη 
προνομιούχες και απομονωμένες περιοχές, 
όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η 
ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική 
εκπαίδευση·

7. υπογραμμίζει τη συμβολή του ψηφιακού 
μερίσματος στην παροχή ενισχυμένων 
διαλειτουργικών κοινωνικών υπηρεσιών 
για τους πολίτες, ιδιαίτερα για όσους 
διαμένουν σε μη προνομιούχες και 
απομονωμένες περιοχές, όπως είναι η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική 
υγεία και η ηλεκτρονική εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 54
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η βασική προτεραιότητα 
της πολιτικής για να επωφεληθούμε 
πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην 
Ευρώπη είναι να διασφαλιστεί ότι τα 
δικαιώματα των καταναλωτών γίνονται 
απολύτως σεβαστά, δίνοντας ταυτόχρονα 
στους καταναλωτές τη δυνατότητα να 
απολαμβάνουν πολύ ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά το 
φάσμα που απελευθερώνεται από την 
ψηφιακή μετάβαση·

Or. fr

Τροπολογία 55
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί 
επίσης σημαντικό εργαλείο για τις 
πολιτικές στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης οι οποίες μπορούν να
προωθήσουν αποτελεσματικά και να 
προασπίσουν την ελευθερία της έκφρασης 
καθώς και την πολιτιστική πολυφωνία 
και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης·

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί 
επίσης σημαντικό εργαλείο για τις
πολιτικές στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης οι οποίες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά ώστε 
να προωθούν και να προασπίζουν την 
ελευθερία της έκφρασης και να 
επιδιώκουν τους στόχους των πολιτικών 
για τον πολιτισμό και τα μέσα 
ενημέρωσης, όπως η πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία και η πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί 
επίσης σημαντικό εργαλείο για τις 
πολιτικές στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης οι οποίες μπορούν να
προωθήσουν αποτελεσματικά και να 
προασπίσουν την ελευθερία της έκφρασης 
καθώς και την πολιτιστική πολυφωνία και 
την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί 
επίσης σημαντικό εργαλείο για τις 
πολιτικές στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης οι οποίες πρέπει να
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να
προωθήσουν και να προασπίσουν την 
ελευθερία της έκφρασης καθώς και την 
πολιτιστική πολυφωνία και την πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης·

Or. en
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Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί 
επίσης σημαντικό εργαλείο για τις 
πολιτικές στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης οι οποίες μπορούν να 
προωθήσουν αποτελεσματικά και να 
προασπίσουν την ελευθερία της έκφρασης 
καθώς και την πολιτιστική πολυφωνία και 
την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί 
επίσης σημαντικό εργαλείο για τις 
πολιτικές στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων 
ενημέρωσης οι οποίες πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν 
αποτελεσματικά και να προασπίσουν την 
ελευθερία της έκφρασης καθώς και την 
πολιτιστική πολυφωνία και την πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης·

Or. ro

Τροπολογία 58
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα, και ως εκ τούτου 
να αυξήσουν την αποδοτικότητα της 
χρήσης του ραδιοφάσματος 
συγκεντρώνοντας αυτές τις χρήσεις χωρίς 
άδεια στις επί του παρόντος μη 
χρησιμοποιούμενες συχνότητες («λευκά 
διαστήματα») εκτός των γεωγραφικά 
περιορισμένων περιοχών που καλύπτει το 
ψηφιακό ραδιόφωνο·

Or. de
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Τροπολογία 59
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και του μη κερδοσκοπικού 
τομέα, και κυρίως εάν και πώς η 
πρόσβαση χωρίς άδεια μπορεί να 
συμβιβαστεί με την προώθηση της 
καινοτομίας και να μην οδηγήσει σε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού ή σε 
έλλειψη φάσματος·

Or. el

Τροπολογία 60
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
την κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική αξία του να επιτραπεί η 
πρόσβαση χρηστών χωρίς άδεια στο 
μέρισμα του φάσματος, ιδιαίτερα των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και του 
μη κερδοσκοπικού τομέα, και να 
αυξήσουν τη συνολική αποδοτικότητα 
της χρήσης του φάσματος 
συγκεντρώνοντας αυτές τις χρήσεις χωρίς 
άδεια στο μη χρησιμοποιούμενο φάσμα 
στην ομάδα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
(«λευκά διαστήματα»)·
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Or. en

Τροπολογία 61
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα, και να αυξήσουν τη 
συνολική αποδοτικότητα της χρήσης του 
φάσματος συγκεντρώνοντας αυτές τις 
χρήσεις χωρίς άδεια στο μη 
χρησιμοποιούμενο φάσμα στην ομάδα 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών («λευκά 
διαστήματα»)·

Or. en

Τροπολογία 62
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα, υπό συνθήκες μη 
παρεμβολής στους χρήστες που 
διαθέτουν άδεια·

Or. en
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Τροπολογία 63
Dragoş Florin David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
την κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική αξία του να επιτραπεί η 
πρόσβαση χρηστών χωρίς άδεια στο 
μέρισμα του φάσματος, ιδιαίτερα των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και του 
μη κερδοσκοπικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του 
φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εκτιμήσουν εάν είναι ορθό να επιτραπεί η 
πρόσβαση χρηστών χωρίς άδεια στο 
μέρισμα του φάσματος, ιδιαίτερα των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και του 
μη κερδοσκοπικού τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 65
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)



PE407.732v01-00 34/65 AM\726895EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
μέτρα ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ 
των αρχών διαχείρισης του φάσματος 
ώστε να εξεταστούν τομείς όπου η 
κατανομή των χωρίς άδεια λευκών 
διαστημάτων του φάσματος θα επέτρεπε 
την ανάδυση νέων τεχνολογιών και 
υπηρεσιών ούτως ώστε να προωθηθεί η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 66
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν στο πλαίσιο της κατανομής 
λευκών διαστημάτων τις ανάγκες για 
χωρίς άδεια, ανοικτή πρόσβαση στο 
φάσμα από μη εμπορικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών και από φορείς 
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
καθώς και από τοπικές κοινότητες με 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι ένας από τους καίριους 
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παράγοντες όταν επιδιώκεται η παροχή 
πρόσβασης στο ψηφιακό μέρισμα σε 
χρήστες χωρίς άδεια είναι η ανάγκη να 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των 
κοινωνικών ομάδων που απειλούνται με 
αποκλεισμό, ιδίως των χρηστών με 
αναπηρίες, των ηλικιωμένων χρηστών 
και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες·

Or. pl

Τροπολογία 68
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει το όφελος από νέες 
τεχνολογίες, όπως οι WiFi και Bluetooth, 
που έχουν αναδυθεί στη ζώνη των 2,4 
GHz, όπου δεν απαιτείται άδεια· 
αναγνωρίζει ότι διάφορες συχνότητες 
είναι πλέον κατάλληλες για διαφορετικές 
υπηρεσίες· πιστεύει ότι η κατανομή 
μικρής ποσότητας φάσματος χωρίς άδεια 
σε άλλες χαμηλότερες συχνότητες θα 
προωθούσε ακόμη περισσότερη 
καινοτομία σε νέες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 69
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν λεπτομερώς την κοινωνική 
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και οικονομική αξία οποιασδήποτε 
απελευθέρωσης φάσματος τα προσεχή 
έτη λόγω της μετάβασης από τις 
αναλογικές στις ψηφιακές 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 70
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

11. αναγνωρίζει τη σημασία της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και των εθνικών 
σχεδίων κατανομής συχνοτήτων καθώς 
και των αποφάσεων της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών 2007 
(WRC-07)·

Or. en

Τροπολογία 71
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

11. αναγνωρίζει τη σημασία της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και των εθνικών 
σχεδίων κατανομής συχνοτήτων καθώς 
και των αποφάσεων της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών 2007 
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(WRC-07)·

Or. en

Τροπολογία 72
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

11. αναγνωρίζει τη σημασία της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006), των εθνικών 
σχεδίων κατανομής συχνοτήτων και των 
αποφάσεων της Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07)·

Or. ro

Τροπολογία 73
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

11. αναγνωρίζει τις συνεισφορές του 
φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τη 
διακυβέρνηση του διαδικτύου και της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

Or. en
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Τροπολογία 74
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) και 
των εθνικών σχεδίων χρήσης του 
φάσματος για την αναδιοργάνωση της 
ζώνης UHF·

Or. de

Τροπολογία 75
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

11. αναγνωρίζει τη σημασία της 
συμφωνίας της Γενεύης που 
πραγματοποίησε η ITU το 2006 
(Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για 
την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

Or. fr
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Τροπολογία 76
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
έως τα τέλη του 2009 εθνικές 
στρατηγικές για το ψηφιακό μέρισμα, 
ακολουθώντας μια κοινή μεθοδολογία· 
παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη στην ανάπτυξη των εθνικών 
τους στρατηγικών για το ψηφιακό 
μέρισμα και να προωθήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 77
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
έως τα τέλη του 2009 εθνικές στρατηγικές 
για το ψηφιακό μέρισμα, ακολουθώντας 
μια κοινή μεθοδολογία· παροτρύνει την 
Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην 
ανάπτυξη των εθνικών τους στρατηγικών 
για το ψηφιακό μέρισμα και να προωθήσει 
τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ·

12. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
όσο το δυνατόν συντομότερα και έως τα
μέσα του 2009 το αργότερο εθνικές 
στρατηγικές για το ψηφιακό μέρισμα, 
ακολουθώντας μια κοινή μεθοδολογία· 
παροτρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη στην ανάπτυξη των εθνικών 
τους στρατηγικών για το ψηφιακό μέρισμα 
και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές 
σε επίπεδο ΕΕ ορίζοντας βασικές 
προθεσμίες για την απελευθέρωση και 
την κατανομή του μερίσματος και 
υποβάλλοντας έως τα τέλη του 2008 μια 
πρόταση πλαίσιο για την εναρμονισμένη 
χρήση του μερίσματος·

Or. de
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Τροπολογία 78
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι η αμεσότητα της 
μετάβασης σε ορισμένα κράτη μέλη και οι 
διαφορές μεταξύ των εθνικών σχεδίων 
μετάβασης απαιτούν μια απάντηση σε 
κοινοτικό επίπεδο, η οποία όμως δεν 
μπορεί να περιμένει ωσότου τεθούν σε 
ισχύ οι οδηγίες για την αναθεώρηση·

13. υπογραμμίζει ότι η αμεσότητα της 
μετάβασης σε ορισμένα κράτη μέλη και οι 
διαφορές μεταξύ των εθνικών σχεδίων 
μετάβασης απαιτούν άμεση απάντηση σε 
κοινοτικό επίπεδο, που θα καθιστά δυνατό 
συντονισμό με διαφορετικές ταχύτητες 
αλλά προς μια κατεύθυνση με κοινούς 
στόχους·

Or. el

Τροπολογία 79
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο 
μοναδικός τρόπος για να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές μεταξύ των κρατών 
μελών καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών·

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης είναι ένας κατάλληλος
τρόπος για να αποφευχθούν οι επιζήμιες 
παρεμβολές μεταξύ των κρατών μελών 
καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και 
τρίτων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 80
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης σε κοινοτικό 
επίπεδο είναι ο μοναδικός τρόπος για να 
αποφευχθούν οι επιζήμιες παρεμβολές 
μεταξύ των κρατών μελών καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών·

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
βασισμένης στον βαθμιαίο συντονισμό σε 
κοινοτικό επίπεδο είναι η σωστή κίνηση 
προκειμένου να αποφευχθούν οι επιζήμιες 
παρεμβολές μεταξύ των κρατών μελών 
καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και 
τρίτων χωρών·

Or. ro

Τροπολογία 81
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο 
μοναδικός τρόπος για να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές μεταξύ των κρατών 
μελών καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών·

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο είναι 
ένας κατάλληλος τρόπος για να 
αποφευχθούν οι επιζήμιες παρεμβολές 
μεταξύ των κρατών μελών καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 82
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο 
μοναδικός τρόπος για να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές μεταξύ των κρατών 
μελών καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών·

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο είναι 
ένας τρόπος για να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές μεταξύ των κρατών 
μελών καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 83
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο 
μοναδικός τρόπος για να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες παρεμβολές μεταξύ των κρατών 
μελών καθώς και μεταξύ των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών·

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να καθορίσουν τη χρήση του 
ψηφιακού μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει 
επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 
προσέγγισης σε κοινοτικό επίπεδο αυξάνει 
σημαντικά την αξία του μερίσματος και 
είναι ο μοναδικός τρόπος για να 
αποφευχθούν οι επιζήμιες παρεμβολές 
μεταξύ των κρατών μελών καθώς και 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 84
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τους ρυθμιστικούς φορείς να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι κάτοχοι 
εμπορικής άδειας που επιθυμούν να 
παρέχουν εμπορικές κινητές 
υπηρεσίεςραδιοεπικοινωνίας στις 
υψηλότερες συχνότητες του φάσματος 
των 700 MHz ανοίγουν τα δίκτυά τους για 
διασύνδεση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, 
όπως έναν φορέα παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου (ISP), σε οποιοδήποτε εύλογο 
σημείο στο ασύρματο δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 85
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει την υιοθέτηση μιας κοινής 
και ισορροπημένης προσέγγισης για τη 
χρήση του ψηφιακού μερίσματος, η οποία 
θα επιτρέψει τόσο στους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να συνεχίσουν 
να προσφέρουν και να επεκτείνουν τις 
υπηρεσίες τους όσο και στους φορείς 
εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να χρησιμοποιήσουν τον 
πόρο αυτόν με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, ικανοποιώντας άλλες 
σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές 
χρήσεις· τονίζει ωστόσο ότι σε κάθε 
περίπτωση το ψηφιακό μέρισμα θα πρέπει 
να κατανεμηθεί με τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο·

15. υποστηρίζει την υιοθέτηση μιας κοινής 
και ισορροπημένης προσέγγισης για τη 
χρήση του ψηφιακού μερίσματος, η οποία 
θα επιτρέψει τόσο στους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να συνεχίσουν 
να προσφέρουν και να επεκτείνουν τις 
υπηρεσίες τους όσο και στους φορείς 
εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών να χρησιμοποιήσουν τον 
πόρο αυτόν με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, ικανοποιώντας άλλες 
σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές 
χρήσεις· τονίζει ωστόσο ότι σε κάθε 
περίπτωση το ψηφιακό μέρισμα θα πρέπει 
να κατανεμηθεί με τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
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τους εθνικούς περιορισμούς που 
δικαιολογούνται για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 86
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η πολιτική φάσματος 
πρέπει να είναι δυναμική και να δίνει τη 
δυνατότητα στους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθμούς και τους φορείς εκμετάλλευσης 
επικοινωνιών να χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες και να αναπτύσσουν νέες 
υπηρεσίες που τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν να 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής για 
τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, 
παρέχοντας ταυτόχρονα νέες υπηρεσίες 
επικοινωνιών υψηλής ποιότητας·

Or. ro

Τροπολογία 87
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η πολιτική φάσματος 
πρέπει να είναι δυναμική και ότι πρέπει 
να επιτρέπει στους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν στο μέλλον νέες 
τεχνολογίες και να αναπτύσσουν νέες 
υπηρεσίες που τους παρέχουν τη 
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δυνατότητα να συνεχίσουν  να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής για 
τον πολιτισμό για τα μέσα ενημέρωσης, 
εκπληρώνοντας τις προσδοκίες του 
κοινού·

Or. en

Τροπολογία 88
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η πολιτική φάσματος 
πρέπει να είναι δυναμική, στοχεύοντας 
στην προώθηση της μελλοντικής χρήσης 
νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για 
τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, 
ανταποκρινόμενη στις εξελισσόμενες 
προσδοκίες του κοινού·

Or. en

Τροπολογία 89
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη 
δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών με σκοπό να ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, να εναρμονιστούν σε 

16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη 
δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών με σκοπό να ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, να χρησιμοποιηθεί το 
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κοινοτικό επίπεδο και με τεχνολογικά 
ουδέτερο τρόπο οι κοινές υποζώνες 
φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα για τις 
διάφορες ομάδες εφαρμογών· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού 
και σε συνεργασία με την Επιτροπή με 
σκοπό να προσδιορίσουν τέτοιες 
υποζώνες·

ψηφιακό μέρισμα σε κοινοτικό επίπεδο
και με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο για τις 
διάφορες εφαρμογές· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να εργαστούν από κοινού και σε 
συνεργασία με την Επιτροπή με σκοπό να 
προσδιορίσουν τέτοιες δυνατότητες 
εναρμόνισης·

Or. ro

Τροπολογία 90
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη 
δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών με σκοπό να ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, να εναρμονιστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο και με τεχνολογικά 
ουδέτερο τρόπο οι κοινές υποζώνες
φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα για τις 
διάφορες ομάδες εφαρμογών· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού 
και σε συνεργασία με την Επιτροπή με 
σκοπό να προσδιορίσουν τέτοιες 
υποζώνες·

16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη 
δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών με σκοπό να ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, να εναρμονιστεί σε κοινοτικό 
επίπεδο και με τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο η χρήση του ψηφιακού μερίσματος
για τις διάφορες ομάδες εφαρμογών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν 
από κοινού και σε συνεργασία με την 
Επιτροπή με σκοπό να προσδιορίσουν 
τέτοιες δυνατότητες εναρμόνισης·

Or. en

Τροπολογία 91
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη 
δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών με σκοπό να ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, να εναρμονιστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο και με τεχνολογικά 
ουδέτερο τρόπο οι κοινές υποζώνες 
φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα για τις 
διάφορες ομάδες εφαρμογών· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού 
και σε συνεργασία με την Επιτροπή με 
σκοπό να προσδιορίσουν τέτοιες υποζώνες·

16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς 
οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη 
δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών με σκοπό να ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση σε κοινοτικό 
επίπεδο και με τεχνολογικά ουδέτερο 
τρόπο έναντι των κοινών υποζωνών 
φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα για τις 
διάφορες εφαρμογές· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να εργαστούν από κοινού και σε 
συνεργασία με την Επιτροπή με σκοπό να 
προσδιορίσουν τέτοιες υποζώνες·

Or. fr

Τροπολογία 92
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει τις συστάσεις του ευρωπαϊκού 
πλαισίου διαλειτουργικότητας για τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στις δικές της υπηρεσίες φάσματος·

Or. en

Τροπολογία 93
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο, σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές,
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να 
προκύψουν επιζήμιες ραδιοπαρεμβολές 
από τη συνύπαρξη διαφορετικών τύπων 
δικτύων στην ίδια ζώνη καθώς και τις 
υφιστάμενες άδειες·

Or. fr

Τροπολογία 94
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει μια συντονισμένη 
προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο,
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να 
προκύψουν επιβλαβείς παρεμβολές από τη 
συνύπαρξη διαφορετικών τύπων δικτύων 
στην ίδια ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες 
άδειες· 

Or. ro
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Τροπολογία 95
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει μια συντονισμένη
προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να 
προκύψουν επιζήμιες παρεμβολές από τη 
συνύπαρξη διαφορετικών τύπων δικτύων 
στην ίδια ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες 
άδειες·

Or. en

Τροπολογία 96
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει μια συντονισμένη
προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικές ομάδες του 
φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη το 
ενδεχόμενο να προκύψουν επιζήμιες 
παρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·
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Or. en

Τροπολογία 97
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικές ομάδες του 
φάσματος UHF για μονοκατευθυντικές
και δικατευθυντικές υπηρεσίες 
αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη το 
ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·

Or. en

Τροπολογία 98
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικές ομάδες του 
φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη το 
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το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

Or. en

Τροπολογία 99
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικές ομάδες του 
φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη το 
ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·

Or. en

Τροπολογία 100
Dragoş Florin David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
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υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικές ομάδες του 
φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη το 
ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

Or. ro

Τροπολογία 101
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε διαφορετικές ομάδες του 
φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη το 
ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

Or. de

Τροπολογία 102
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προκειμένου να επιτευχθεί η 17. προκειμένου να επιτευχθεί η 
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αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες·

αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος 
και να διευκολυνθεί η εμφάνιση 
καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, 
διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες 
του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν 
ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων δικτύων στην ίδια 
ζώνη, τη συμφωνία της Γενεύης της ITU 
του 2006 (Περιφερειακή Διάσκεψη 
Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και την 
Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 
2007 (WRC-07) καθώς και τις υφιστάμενες 
άδειες·

Or. fr

Τροπολογία 103
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. αναγνωρίζει ότι η αύξηση της 
αποδοτικότητας του φάσματος της 
ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης θα 
επιτρέψει την ανακατανομή περίπου 100 
MHz ψηφιακού μερίσματος σε κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες και άλλες 
υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες δημόσιας 
ασφάλειας, RFID, εφαρμογές οδικής 
ασφάλειας κ.λπ.), διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι οι υπηρεσίες 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών θα μπορούν 
να συνεχίσουν να ανθίζουν·

Or. en
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Τροπολογία 104
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προτρέπει την Επιτροπή να 
διερευνήσει την περιφερειακή διάσταση 
της αναδυόμενης τεχνολογίας των 
ασύρματων δικτύων πλέγματος και τα 
οφέλη που θα μπορούσαν να 
αποκομιστούν από μια περιφερειακή 
προσέγγιση του φάσματος·

Or. en

Τροπολογία 105
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη βάσει κοινής μεθοδολογίας, τις 
κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες και 
αναλύσεις κόστους-οφέλους με σκοπό τον 
καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο· 
πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη διεξάγουν 
ανάλυση κόστους-ωφέλειας προκειμένου 
να προσδιορίσουν τις ζώνες που θα 
μπορούσαν να εναρμονιστούν για σαφώς 
καθορισμένες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες 
ή διαλειτουργικές υπηρεσίες σε κοινοτικό 
επίπεδο, και να καθορίσουν τις 
κατανομές αντίστοιχου φάσματος· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
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υιοθέτηση συντονισμένης προσέγγισης 
στη χρήση του φάσματος δεν αποκλείει 
κανέναν τομέα εκ των προτέρων ούτε 
δημιουργεί νέα εμπόδια στη μελλοντική 
καινοτομία·

Or. ro

Τροπολογία 106
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο· 
αυτές οι μελέτες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι λόγω των συνεχώς 
αναπτυσσόμενων τεχνικών δυνατοτήτων 
το μέρισμα δεν είναι στατικό, αλλά 
αντιθέτως η μελλοντική εισαγωγή νέων 
τεχνικών εξελίξεων (όπως τα DVB-T2 και 
MPEG4) πρέπει μακροπρόθεσμα να 
καταστήσει δυνατή την ίση κατανομή της 
ζώνης UHF μεταξύ των ραδιοφωνικών 
και των κινητών ευρυζωνικών 
υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 107
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο· 
αυτές οι μελέτες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι το μέρισμα δεν είναι 
στατικό, αλλά ότι η τεχνολογική 
ανάπτυξη είναι συνεχής και η εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών πρέπει να επιτρέπει 
μακροπρόθεσμα τη χρήση της ζώνης 
UHF και για υπηρεσίες 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και για 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 108
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές μελέτες για μια 
κοινή προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 109
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι, παρότι η διαχείριση του 
φάσματος αποτελεί αρμοδιότητα των 
κρατών μελών, μόνο μια κοινοτική 
προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει 
αποτελεσματική χρήση του φάσματος και 
μέγιστα οφέλη χρήσης από το ψηφιακό 
μέρισμα για τους πολίτες της Ένωσης· τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική χρήση του φάσματος 
και, σε αντίθετη περίπτωση, έχουν το 
δικαίωμα να μειώσουν ή να αποσύρουν 
κατανομές ραδιοσυχνοτήτων· 

Or. ro

Τροπολογία 110
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. αναγνωρίζει ότι η ελάχιστη 
απαίτηση εναρμονισμένου φάσματος για 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες στη ζώνη 
UHF είναι τουλάχιστον 72 MHz στις 
υψηλότερες συχνότητες της ζώνης (790-
862 MHz), αλλά ότι πρέπει να διατεθεί 
επιπλέον φάσμα κάτω από αυτές τις 
συχνότητες για κινητές ευρυζωνικές 
υπηρεσίες σε εθνικό τουλάχιστον επίπεδο 
όπου είναι δυνατό και όπου το απαιτεί η 
ζήτηση·

Or. en
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Τροπολογία 111
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τις διαμάχες μεταξύ 
των χρηστών λογισμικού ανοικτού 
κώδικα και των αρχών πιστοποίησης 
σχετικά με ραδιοεπικοινωνίες μέσω 
λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 112
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. θεωρεί ότι το τμήμα του 
εναρμονισμένου σε κοινοτικό επίπεδο 
φάσματος που προορίζεται ειδικά για τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε 
μελλοντικές ευρυζωνικές τεχνολογίες για 
την ανάκτηση και διαβίβαση των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής μέσω 
αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης από 
την πλευρά των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης·

Or. ro
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Τροπολογία 113
David Hammerstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα για μείωση των νομικών ευθυνών 
στο πλαίσιο παροχής ασύρματων δικτύων 
πλέγματος·

Or. en

Τροπολογία 114
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση 
και τον συντονισμό των κοινών 
υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε 
επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις περατωθούν 
οι εν λόγω μελέτες και κατόπιν 
διαβούλευσης τόσο με την ομάδα για την 
πολιτική ραδιοφάσματος όσο και με την 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 115
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση 
και τον συντονισμό των κοινών 
υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε 
επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις περατωθούν οι 
εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης 
τόσο με την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση κοινοτικής στρατηγικής για τον 
στενότερο συντονισμό της χρήσης του 
ψηφιακού μερίσματος σύμφωνα με τα 
σχέδια συχνοτήτων που έχουν 
συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, αμέσως 
μόλις περατωθούν οι εν λόγω μελέτες και 
κατόπιν διαβούλευσης τόσο με την ομάδα 
για την πολιτική ραδιοφάσματος όσο και 
με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες· αυτή η 
πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με τις 
τελικές διατάξεις της νομοθετικής 
δέσμης για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τις επικοινωνίες·

Or. ro

Τροπολογία 116
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση 
και τον συντονισμό των κοινών 
υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε 
επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις περατωθούν οι 
εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης 
τόσο με την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 
πρόταση για καλύτερο συντονισμό σε 
κοινοτικό επίπεδο της χρήσης του 
ψηφιακού μερίσματος βάσει των διεθνώς 
συμφωνηθέντων σχεδίων συχνοτήτων, 
αμέσως μόλις περατωθούν οι εν λόγω 
μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με 
την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
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Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

Or. en

Τροπολογία 117
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση 
και τον συντονισμό των κοινών 
υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε 
επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις περατωθούν οι 
εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης 
τόσο με την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για καλύτερο συντονισμό της 
χρήσης του ψηφιακού μερίσματος σε 
κοινοτικό επίπεδο βάσει των διεθνώς 
συμφωνηθέντων σχεδίων συχνοτήτων, 
αμέσως μόλις περατωθούν οι εν λόγω 
μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με 
την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

Or. en

Τροπολογία 118
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση 

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις 
περατωθείσες μελέτες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
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και τον συντονισμό των κοινών 
υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε 
επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις περατωθούν οι 
εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης 
τόσο με την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

ιδιαιτερότητες, με σκοπό τον πιο 
αποτελεσματικό συντονισμό της χρήσης 
του ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ, 
κατόπιν διαβούλευσης τόσο με την ομάδα 
για την πολιτική ραδιοφάσματος όσο και 
με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών·

Or. fr

Τροπολογία 119
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση και 
τον συντονισμό των κοινών υποζωνών του 
ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ, 
αμέσως μόλις περατωθούν οι εν λόγω 
μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με 
την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μη δεσμευτικών μέτρων με σκοπό 
την εναρμόνιση και τον συντονισμό των 
κοινών υποζωνών του ψηφιακού 
μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις 
περατωθούν οι εν λόγω μελέτες και 
κατόπιν διαβούλευσης τόσο με την ομάδα 
για την πολιτική ραδιοφάσματος όσο και 
με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες·

Or. en

Τροπολογία 120
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση και 
τον συντονισμό των κοινών υποζωνών του 
ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ, 
αμέσως μόλις περατωθούν οι εν λόγω 
μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με 
την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση δεσμευτικών μέτρων με σκοπό τη 
δέσμευση και τον συντονισμό των κοινών 
υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε 
επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις περατωθούν οι 
εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης 
τόσο με την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει ότι ως 
σημείο εκκίνησης πρέπει να 
προγραμματιστεί μια υποζώνη για 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες στο εύρος 
των 790-862 MHz·

Or. en

Τροπολογία 121
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση και 
τον συντονισμό των κοινών υποζωνών του 
ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ, 
αμέσως μόλις περατωθούν οι εν λόγω 
μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με 
την ομάδα για την πολιτική 
ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση και 
τον συντονισμό των κοινών υποζωνών του 
ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ που 
είναι κατάλληλες για κινητές ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, αμέσως μόλις περατωθούν οι 
εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης 
τόσο με την ομάδα υψηλού επιπέδου για 
την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) όσο 
και με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισμών και λαμβάνοντας δεόντως 
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υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες· μια 
πρώτη υποζώνη πρέπει να 
προγραμματιστεί για το εύρος 790-862 
MHz, η οποία πρέπει να επεκταθεί μόλις 
απελευθερωθούν άλλες συχνότητες, με 
σκοπό να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος 
στόχος της ίσης κατανομής του 
φάσματος μεταξύ των ραδιοφωνικών και 
των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 122
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. πιστεύει ότι η ομαδοποίηση εντός 
της ζώνης UHF πρέπει να βασίζεται σε 
προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω, 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των 
εθνικών αγορών, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι γίνεται εναρμόνιση σε 
κοινοτικό επίπεδο όπου αυτό δημιουργεί 
σαφή προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 123
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
επιδιώξει συνεργασία με χώρες γειτονικές 
των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ώστε 
αυτές να υιοθετήσουν παρόμοιους χάρτες 
συχνοτήτων ή να συντονίσουν την 
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κατανομή συχνοτήτων τους με την ΕΕ 
προς αποφυγή παρεμβολών στη 
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών 
εφαρμογών·

Or. el
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