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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών που καταργεί την απόφαση 
αριθ. 1336/97/EΚ αποτελεί τμήμα της Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Ο κανονισμός αποσκοπεί να πλαισιώσει την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, έχοντας ως 
σημείο αναφοράς τις σκοπιμότητες του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και 
καθορίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές του.

Η σημαντικότατη αυτή πρωτοβουλία για το 2020 θέτει στόχους, στο πεδίο των ψηφιακών 
υποδομών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι για την ΕΕ. Επιδιώκεται, μέχρι το 2020 η 
καθολική κάλυψη με ταχύτητα 30 Mb ή η σύνδεση του 50% τουλάχιστον των ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών με ταχύτητες άνω των 100Mb.

Οι στόχοι αυτοί, όπως αναφέρεται στην πρόταση, θα χρησιμεύσουν για την ανάπτυξη της 
οικονομίας μας και θα βελτιώσουν αναμφίβολα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών 
μας και των πολυάριθμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ευρώπη. 

Οι ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις θα προσδώσουν πολύ συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες μας έναντι των αναδυόμενων 
χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το να καταστεί η Ευρώπη πρότυπο της τεχνολογικής 
εμπροσθοφυλακής αποτελεί μία πρόκληση στην οποία η ΕΕ πρέπει να απαντήσει και 
προκειμένου να το πράξει με σωστό και ενιαίο τρόπο, είναι απαραίτητο η ανάπτυξη της 
ευρυζωνικής σύνδεσης να γίνει με συντονισμένο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών.

Για την επίτευξη συγκεκριμένων και σοβαρών αποτελεσμάτων πρέπει να υπογραμμίσουμε 
την ιδιαίτερη σημασία του πολιτισμού ως κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Ο πολιτισμός, ξεκινώντας από την βασική εκπαίδευση μέχρι την πιο προωθημένη 
επιστημονική έρευνα, αποτελεί την βάση κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι επενδύσεις στον 
πολιτισμό πρέπει να φθάσουν στην υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 ώστε να 
υπάρχει σημαντική και παράλληλη ανάπτυξη μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολό της. Εάν δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη η παράμετρος αυτή τα 
αποτελέσματα για την πρόοδο της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι βλαπτικά και 
αντιπαραγωγικά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες, παιδεία, 
πολιτιστικό περιεχόμενο και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε προσιτές 
τιμές και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς το 
δημόσιο συμφέρον είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την κοινωνική ανάπτυξη, την 
πολιτισμική ανέλιξη, την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά, την 
ένταξη των ανθρώπων στον ψηφιακό 
κόσμο καθώς και των περιοχών οι οποίες 
βρίσκονται σε μειονεκτική άποψη από 
οικονομικής και πολιτιστικής απόψεως.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δρομολόγηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μία από τις 
τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 
είναι η έξυπνη μεγέθυνση, μέσω της 
ανάπτυξης μιας οικονομίας της γνώσης και 
της καινοτομίας. Οι επενδύσεις στις 
τηλεπικοινωνίες, ιδίως στα ευρυζωνικά 
δίκτυα και τις υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την έξυπνη, αλλά και βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση της Ένωσης.

(2) Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δρομολόγηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μία από τις 
τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 
είναι η έξυπνη μεγέθυνση, μέσω της 
ανάπτυξης μιας οικονομίας της γνώσης και 
της καινοτομίας. Οι επενδύσεις στις 
τηλεπικοινωνίες, ιδίως στα ευρυζωνικά 
δίκτυα και τις υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την έξυπνη, αλλά και βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση καθώς και την κοινωνική και 
πολιτιστική συμμετοχή των πολιτών της 
Ένωσης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
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συμβάλλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, σε 
μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και 
πρόσβαση στη διασύνδεση μεταξύ των 
εθνικών δικτύων και, μακροπρόθεσμα, 
στην ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες· 
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού, πολιτιστικού και 
οικονομικού δυναμικού των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών, ιδίως 
μέσω της εγκατάστασης ευρυζωνικών 
δικτύων υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας 
να εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 
2020, όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 
πάνω από 30 Mbps, ενώ τουλάχιστο το 
50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα 
διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση στο 
διαδίκτυο ταχύτερη από 100 Mbps. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου για 
την προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε 
ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικτυακή 
υποδομή υψηλών ταχυτήτων και σε 
συναφείς υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά 
για επιγραμμικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες· ενεργή υποστήριξη για την 
ψηφιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης και προώθηση 
της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
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γραμματισμού και της προσβασιμότητας. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

γραμματισμού και της προσβασιμότητας. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει 
να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιοχές, αλλά δεν πρέπει να 
στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Πρέπει να δοθεί προσοχή στη 
σημασία που έχει η δημόσια ενίσχυση για 
τις επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα• ιδίως, 
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δεδομένης της σημασίας του θέματος και 
της μεγάλης χρηματοδότησης στον εν 
λόγω τομέα, η Ένωση θα πρέπει να 
μεριμνά ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να 
χρησιμεύουν ως κίνητρο για επενδύσεις 
σε ζώνες στις οποίες η προβλεπόμενη 
οικονομική αποδοτικότητα είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται η 
δημιουργία της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των πληροφοριών και 
επικοινωνιών.  Οι συνέργειες μεταξύ 
αυτών των τομέων, καθώς και με άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης, 
είναι καίριας σημασίας, καθώς 
εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα και 
απαιτούν λύσεις που απελευθερώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, καταπολεμούν τον 
κατακερματισμό, ενισχύουν τη συνοχή, 
ευνοούν τη χρήση καινοτομικών 
χρηματοδοτικών μέσων και
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται η 
δημιουργία της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των πληροφοριών και 
επικοινωνιών.  Οι συνέργειες μεταξύ 
αυτών των τομέων, καθώς και με άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης, 
είναι καίριας σημασίας, καθώς 
εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα και 
απαιτούν λύσεις που απελευθερώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, καταπολεμούν τον 
κατακερματισμό, ενισχύουν τη συνοχή,
μειώνουν την αναπτυξιακή ανισορροπία 
όλων των περιφερειών της Ένωσης,
ευνοούν τη χρήση καινοτομικών 
χρηματοδοτικών μέσων και 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η ουδετερότητα των δικτύων έχει 
ιδιαίτερη σημασία για ένα ανοιχτό 
διαδίκτυο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Τα αναφερόμενα στον παρόντα 
κανονισμό σχέδια κοινού ενδιαφέροντος 
θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν ώστε να 
πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο - όσο το 
δυνατόν ταχύτερα - χαρτογράφηση των 
υποδομών, με σκοπό να καλυφθούν 
ελλείψεις παροχής στον τομέα των 
ευρυζωνικών δικτύων και να 
αντιμετωπισθούν τα ψηφιακά σημεία 
συμφόρησης μέσω δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς. 
Με την παροχή οικονομικής στήριξης και 
με πρόσθετη μόχλευση χρηματοδότησης 
για έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς. 
Με την παροχή οικονομικής στήριξης και 
με πρόσθετη μόχλευση χρηματοδότησης 
για έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 
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ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα και την 
αξιοποίηση των πόρων.

ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα, την 
αξιοποίηση των πόρων και τη συμμετοχή 
των πολιτών στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή. Στα προς 
χρηματοδότηση έργα θα πρέπει να ληφθεί 
επίσης υπόψη η αρχή της ουδετερότητας 
της τεχνολογίας, πράγμα το οποίο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για ένα ανοιχτό 
διαδίκτυο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Σε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση 
εταιρικών συμπράξεων μεταξύ δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα για την παροχή
γρήγορων ευζωνικών υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, πρέπει 
να δοθεί έμφαση στις εταιρικές 
συμπράξεις που ενισχύονται με 
ευρωπαϊκούς πόρους μεταξύ του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, 
μεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
οργανισμών αυτοδιοίκησης και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών, επειδή μπορούν να 
δημιουργήσουν μία βιώσιμη βάση για την 
τοπική ανάπτυξη ικανοτήτων και 
γνώσεων σε όλη την Ένωση.·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 
το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

(10) Σημαντικά οικονομικά , κοινωνικά
και πολιτιστικά οφέλη, που δεν μπορούν 
να αξιοποιηθούν ούτε να αποτιμηθούν σε 
χρήμα από τους επενδυτές, συνδέονται με 
υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι 
γρήγορες και υπερταχείες ευρυζωνικές 
συνδέσεις είναι το κλειδί για την υποδομή 
που επιτρέπει την ανάπτυξη και εξάπλωση 
των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η ευρεία εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Η ανάπτυξη υπερταχειών 
ευρυζωνικών συνδέσεων ενισχύει την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
καταπολεμώντας την γραφειοκρατία και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
πολιτών και των επιχειρήσεων σε 
δημόσιες υπηρεσίες, aποφέροντας κατά 
αυτόν τον τρόπο σημαντικά οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ανάπτυξη υπερταχειών 
ευρυζωνικών συνδέσεων θα ωφελήσει 
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), οι οποίες συχνά δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από υπηρεσίες βασισμένες 
στο διαδίκτυο, όπως το «υπολογιστικό 
νέφος», λόγω ανεπαρκούς συνδετικότητας 
και ταχύτητας των υφιστάμενων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Το γεγονός αυτό 
θα απελευθερώσει το δυναμικό για 
σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
στις ΜΜΕ.

(11) Καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα 
του διαδικτύου, σύγχρονες εφαρμογές
λογισμικού και επικοινωνιών και κινητές 
συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
απαιτούν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς 
μεταφοράς δεδομένων. Η ανάπτυξη 
υπερταχειών ευρυζωνικών συνδέσεων θα 
ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις βιομηχανίες 
στον τομέα του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, που συχνά δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από υπηρεσίες βασισμένες 
στο διαδίκτυο, όπως το «υπολογιστικό 
νέφος», λόγω ανεπαρκούς συνδετικότητας 
και ταχύτητας των υφιστάμενων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Το γεγονός αυτό 
θα απελευθερώσει το δυναμικό για 
σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
στις ΜΜΕ. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
δοθεί ειδική προσοχή, ιδίως στην 
σημερινή περίοδο κρίσεως, σε ζώνες 
επιχειρήσεων που δεν έχουν ακόμη 
συνδεθεί με το ευρυζωνικό δίκτυο 
εξαιτίας γεωγραφικών ή περιβαλλοντικών 
δυσχερειών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Για την εξυπηρέτηση των 
αγροτικών περιοχών, είναι σημαντική η 
επέκταση των δικτύων Access που 
διευκολύνουν τη σύνδεση μεμονωμένων 
κτηρίων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών θα
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών των 
θερμοκηπιακών αερίων, καθιστώντας 
εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε 
πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος θα 
περιοριστεί, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό, 
από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και 
πόρων που σχετίζονται κυρίως με την 
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και με τη 
λειτουργία των υποδομών παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών.

(13) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών των 
θερμοκηπιακών αερίων, καθιστώντας 
εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε 
πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος θα 
περιοριστεί, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό, 
από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και 
πόρων που σχετίζονται κυρίως με την 
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και με τη 
λειτουργία των υποδομών παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμους 
πολυγλωσσικούς πόρους θα συμβάλει στην 
υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση.

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την 
επιχειρηματικότητα και θα αυξήσει τη 
διαφάνεια. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
επαναχρησιμοποιήσιμους πολυγλωσσικούς 
πόρους θα συμβάλει στην υπέρβαση 
διοικητικών και γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση. Εν προκειμένω, 
πρέπει να υπογραμμισθεί η ιδιαίτερη 
σημασία της δικτυακής πύλης 
Europeana, ως βάσης για την κοινή 
πρόσβαση στο περιεχόμενη της τεράστιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Στους 
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εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς 
φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει, όμως, 
να συνεχίσει να παρέχεται η δυνατότητα 
να αποφασίζουν οι ίδιοι σχετικά με τη 
χρήση των πληροφοριών τους και να 
καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των εξόδων 
τους τα οποία προκύπτουν από την 
υλοποίηση της δημόσιας αποστολής τους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 
και υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μεγαλύτερη διείσδυση των 
νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης των κρατών μελών 
ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των 
μαθητών και των σπουδαστών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Στον τομέα της δια βίου μάθησης, η 
ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και 
η διάδοση των νέων τεχνολογιών θα 
δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, να ενισχύσουν ή να αποκτήσουν 
δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα 
επιτρέψει τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα 
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος. Όλες οι υποδομές 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και όλες 
οι υποδομές επικοινωνίας στον τομέα 
αυτό πρέπει να σέβονται τον ανοικτό 
χαρακτήρα του Διαδικτύου και να 
προάγουν ουδέτερες από τεχνολογικής 
απόψεως λύσεις.  Θα επιτρέψει τη 
λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα 
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι για όλους τους 
πολίτες, αλλά θα πρέπει και να σέβονται την αρχή του ανοικτού Διαδικτύου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
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κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις - και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων - κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις - και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων καθώς και σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο -
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της. Στόχος αυτής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων είναι η αντιμετώπιση νέων 
τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων, 
των αναδυόμενων πολιτικών 
προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για την 
αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ διάφορων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
στους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας. Το πεδίο εφαρμογής της 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων περιορίζεται 
στην τροποποίηση της περιγραφής των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος, με την 
προσθήκη ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος ή την αφαίρεση ενός 
παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, 
κατά την προετοιμασία και σύνταξη των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

(22) Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει, 
κατά την προετοιμασία και σύνταξη των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) συμβάλλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και στηρίζουν την ανάπτυξη 
της ενιαίας αγοράς που έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(1) συμβάλλουν στην οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική μεγέθυνση, και 
στην κοινωνική συμμετοχή, καθώς και 
στη διάδοση πληροφοριών και 
πολιτιστικών έργων και στηρίζουν την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και 
προωθούν τη ψηφιακή ενσωμάτωση 
ολόκληρων περιοχών οι οποίες 
ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση από 
οικονομικής και πολιτιστικής απόψεως,
που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) βοηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
το στόχο του ψηφιακού θεματολογίου 
κάθε πολίτης της ΕΕ να έχει πρόσβαση 
σε υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις 
έως το 2020 καθώς και τον ενδιάμεσο 
στόχο κάθε πολίτης της ΕΕ να έχει 
πρόσβαση σε βασική σύνδεση με το 
Διαδίκτυο έως το 2013.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) συμβάλλουν στη βελτίωση της (2) συμβάλλουν στη βελτίωση της 
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καθημερινής ζωής για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, μέσω της 
προώθησης της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και της 
πρόσβασης στα δίκτυα αυτά.

καθημερινής ζωής για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τις οργανώσεις, τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς
και τις κυβερνήσεις, μέσω της προώθησης 
της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και της 
πρόσβασης στα δίκτυα αυτά σε προσιτές 
τιμές.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων, σύμφωνα με την
αρχή της ουδετερότητας της τεχνολογίας 
με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, τα 
οποία, ακολούθως, διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και εξάπλωση διευρωπαϊκών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) διευκολύνουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα και τον 
συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή 
τους.

(4) διευκολύνουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα και τον 
συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή 
τους, με μια πολιτιστική προσέγγιση και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) δεσμεύονται στην τήρηση της αρχής 
της ουδετερότητας του δικτύου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) συμβάλλουν στην ευρύτερη 
πρόσβαση στον πολιτισμό και στην 
πολιτιστική κληρονομιά στο Διαδίκτυο·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) αποτελούν, χάρη στην ευρυζωνική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σημαντικά 
εκπαιδευτικά εργαλεία, ιδίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων που εξασφαλίζουν ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 100 
Mbps·

(α) εγκατάσταση εκτεταμένων υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων που εξασφαλίζουν 
ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
τουλάχιστον 100 Mbps·

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων, 
ιδιαίτερα "δικτύων Access", και η 
βελτίωση των δικτύων συλλογής, για τη 
σύνδεση νησιωτικών, αγροτικών, ορεινών, 
διασυνοριακών περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, πρέπει 
να ενισχύονται με κατάλληλη 
χρηματοδότηση, εξασφαλίζοντας ότι οι 
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε αυτές 
τις περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η βελτίωση εκτεταμένης 
διαθεσιμότητας ευρυζωνικών δικτύων 
και υποδομών στον τομέα των υπηρεσιών 
εντός της Ένωσης σε περιφέρειες που 
παρουσιάζουν ελλείψεις στον τομέα των 
υποδομών, ανεξάρτητα από την 
οικονομική ελκυστικότητα, ώστε να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών 
στην κοινωνία και ειδικότερα στον τομέα 
του πολιτισμού·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η ενίσχυση των συμπράξεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών αρχών 
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καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
ΤΠΕ, στον τομέα των δημόσιων 
υπηρεσιών για ΤΠΕ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 
κανονισμού.

3. Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές ή/και άλλες οντότητες 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο των μέσων που διατίθενται βάσει 
του κανονισμού για την ίδρυση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη 
[REF]. Η χρηματοδοτική στήριξη 
παρέχεται σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από την Ένωση, τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων.

5. Δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος και αποτελούν 
προϋπόθεση για την υλοποίηση της 
ευρυζωνικότητας, είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο των μέσων που διατίθενται βάσει 
του κανονισμού για την ίδρυση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη 
[REF]. Η χρηματοδοτική στήριξη 
παρέχεται σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από την Ένωση, τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων. Η στήριξη 
αυτή καταβάλλεται ως συμπλήρωμα των 
παρεμβάσεων άλλων προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
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διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι οι δράσεις για την 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
δεν αποθαρρύνουν τις υφιστάμενες ή 
προγραμματιζόμενες δημόσιες και/ ή 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ότι δεν 
αποτελούν το αντικείμενο 
χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από 
άλλα κοινοτικά ή εθνικά μέσα.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση μπορεί να αποκαταστήσει 
επαφές, να συζητά, να ανταλλάσσει 
πληροφορίες και να συνεργάζεται με τις 
δημόσιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό σε τρίτες χώρες για την 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου που 
επιδιώκεται με αυτούς τους 
προσανατολισμούς, εφόσον η συνεργασία 
αυτή παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία. Μεταξύ άλλων στόχων, με τη 
συνεργασία αυτή επιδιώκεται προώθηση 
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
και τηλεπικοινωνιακών δικτύων τρίτων 
χωρών.

1. Η Ένωση μπορεί να αποκαταστήσει 
επαφές, να συζητά, να ανταλλάσσει 
πληροφορίες και να συνεργάζεται με τις 
δημόσιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό σε τρίτες χώρες, εφόσον 
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, για 
την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου που 
επιδιώκεται με αυτούς τους 
προσανατολισμούς, εφόσον η συνεργασία 
αυτή παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία. Μεταξύ άλλων στόχων, με τη 
συνεργασία αυτή επιδιώκεται προώθηση 
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
και τηλεπικοινωνιακών δικτύων τρίτων 
χωρών. Η συνεργασία αυτή 
πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις 
στρατηγικές που εκπονούνται στο πλαίσιο 
των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, 
και ειδικότερα με αυτές του Ευρωπαϊκού 
Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ) και με 
ενδεχόμενες υφιστάμενες ή υπό εκπόνηση 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση μπορεί να αποκαταστήσει 
περαιτέρω επαφές, να συζητήσει, να 
ανταλλάσσει πληροφορίες και να 
συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και 
νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες για την 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου που 
επιδιώκεται με αυτούς τους 
προσανατολισμούς.

2. Η Ένωση μπορεί να αποκαταστήσει 
περαιτέρω επαφές, να συζητήσει, να 
ανταλλάσσει πληροφορίες και να 
συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και 
νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες για την 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου που 
επιδιώκεται με αυτούς τους 
προσανατολισμούς και αφορά στο 
δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις εκθέσεις αυτές η Επιτροπή 
αξιολογεί επίσης κατά πόσον το πεδίο 
εφαρμογής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος εξακολουθεί να 
αντικατοπτρίζει τις πολιτικές 
προτεραιότητες, τις τεχνολογικές εξελίξεις 
ή την κατάσταση στις σχετικές αγορές. Για 
τα μεγάλα έργα, οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ανάλυση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συνεκτιμώντας την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και τις ανάγκες 
μετριασμού της, καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές. Η
επανεξέταση αυτή μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή, όταν κρίνεται σκόπιμο.

4. Στις εκθέσεις αυτές η Επιτροπή 
αξιολογεί επίσης κατά πόσον το πεδίο 
εφαρμογής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος εξακολουθεί να 
αντικατοπτρίζει τις πολιτικές 
προτεραιότητες, τις περιφερειακές και 
κοινωνικές ανάγκες, τις τεχνολογικές 
εξελίξεις ή την κατάσταση στις σχετικές 
αγορές. Για τα μεγάλα έργα, οι εκθέσεις 
αυτές περιλαμβάνουν ανάλυση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συνεκτιμώντας την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και τις ανάγκες 
μετριασμού της, καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές. Η 
επανεξέταση αυτή μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή, όταν κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, θα 
αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και θα 
διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση ή η 
σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και την επίτευξη μιας 
σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Ειδικότερα, με την εγκατάστασή τους θα 
επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, θα 
αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και θα 
διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση ή η 
σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση διευρωπαϊκών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών που θα συμβάλει στην 
εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά θα συνοδεύεται από 
μελέτες και δράσεις υποστήριξης του 
προγράμματος. Πρόκειται για:

Μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν 
να χρηματοδοτούνται επαρκώς σε 
επίπεδο κράτους μέλους, η εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
που θα συμβάλει στην εξάλειψη των 
υφιστάμενων εμποδίων στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά συνοδεύεται από μελέτες και 
δράσεις υποστήριξης του προγράμματος. 
Πρόκειται για:

Αιτιολόγηση

Η χαρτογράφηση και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν συνιστούν προτεραιότητα για την επιδότηση 
σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 41
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών
δικτύων, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία:

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, όπου 
μπορεί να αποδειχθεί ότι η αγορά 
αδυνατεί με εμπορικά μέσα να παράσχει 
τις υποδομές αυτές :

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων 
και περιφερειακών περιοχών με τις 
κεντρικές περιοχές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, υποβρύχιων καλωδίων, θα 
υποστηριχθεί εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση απομονωμένων κοινοτήτων σε 
ευρυζωνικά δίκτυα ταχυτήτων 30 Mbps 
και περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα ταμεία, είτε 
της ΕΕ είτε εθνικά, που διατίθενται προς 
τούτο.

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων, 
ορεινών και περιφερειακών περιοχών με 
τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, υποβρύχιων καλωδίων, θα 
υποστηριχθεί εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση απομονωμένων κοινοτήτων σε 
ευρυζωνικά δίκτυα ταχυτήτων 30 Mbps 
και περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα ταμεία, είτε 
της ΕΕ είτε εθνικά, που διατίθενται προς 
τούτο.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, πρέπει επίσης να υποστηριχθούν 
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε δημόσια 
σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδίως σε 
δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, 

Επιπλέον, πρέπει επίσης να υποστηριχθούν 
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε δημόσια 
σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδίως σε 
δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία,
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νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία και 
βιβλιοθήκες.

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία, 
βιβλιοθήκες και μουσεία

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – τίτλος 4 – υπότιτλος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα αναπτυχθούν και θα τεθούν σε 
εφαρμογή κανάλια επικοινωνίας και 
πλατφόρμες για να ενισχυθεί σε ενωσιακή 
κλίμακα η ικανότητα για ετοιμότητα, 
ανταλλαγή πληροφοριών, συντονισμό και 
ανταπόκριση.

Διευκόλυνση της ανάπτυξης διόδων και 
πλατφορμών επικοινωνίας για να 
ενισχυθεί σε ενωσιακή κλίμακα η 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, συντονισμό και 
ανταπόκριση, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
υπόψη τις υφιστάμενες εθνικές 
ικανότητες και πρωτοβουλίες.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο και να λαμβάνει υπόψη τις 
υφιστάμενες ικανότητες και πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – τίτλος 4 – τίτλος 2 – υπότιτλος 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών θα 
αποτελείται από ένα δίκτυο από τις εθνικές 
/ κυβερνητικές ομάδες αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική 
(CERT) με βάση ένα ελάχιστο σύνολο 
ικανοτήτων. Το δίκτυο θα παρέχει τον 
κορμό ενός ευρωπαϊκού συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες 
της ΕΕ και τις ΜΜΕ.

Η πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών θα 
αποτελείται από ένα δίκτυο από τις εθνικές 
/ κυβερνητικές ομάδες αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική 
(CERT) με βάση ένα ελάχιστο σύνολο 
ικανοτήτων. Το δίκτυο μπορεί να παρέχει
πληροφορίες σ’ ένα ευρωπαϊκό σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες 
της ΕΕ και τις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται οι CERT να αποτελούν τον κορμό ενός EISAS. Άλλες οργανώσεις που έχουν 



PE489.644v02-00 26/27 AD\910862EL.doc

EL

ΜΜΕ και πολίτες ως σημαντικότερους πελάτες πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο.
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