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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συγχαίρει την Επιτροπή η οποία πρότεινε προσανατολισμούς 
για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην τήρηση 
των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 καθώς και 
της ψηφιακής στρατηγικής για την Ευρώπη.

Η παρούσα πρόταση καθορίζει προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών. Για τον σκοπό αυτό, προτείνει στόχους και προτεραιότητες για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που έχουν ως σκοπό την εξαφάνιση των σημείων συμφόρησης και των 
φραγμών παρέχοντας σύνδεση στο δίκτυο και την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής, σε ψηφιακές υποδομές των δημόσιων υπηρεσιών.

Σε αυτήν την περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας και ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης, η 
συντάκτρια γνωμοδότησης ελπίζει ότι τα νέα εργαλεία που προτείνονται από την Επιτροπή 
στον μηχανισμό διασύνδεσης για την Ευρώπη θα δώσουν μία νέα δυναμική στην αγορά ώστε 
να υλοποιηθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η οικονομία του διαδικτύου και η σημασία της για την απασχόληση είναι θεμελιώδης και 
ανέρχεται σε πάνω από 800 δισ. ευρώ για το 2016, δηλ. πάνω από το 5 % του ΑΕΠ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαδίκτυο άλλαξε τον τρόπο ζωής και εργασίας μας, την πρόσβαση 
στην πληροφορία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, και παρουσιάζει ένα 
σημαντικό δυναμικό για να τροποποιήσει πολυάριθμες άλλες πτυχές της ύπαρξής μας, όπως η 
πρόσβαση στην γνώση και την παιδεία. Το διαδίκτυο μετέτρεψε επίσης τον τρόπο μας όσον 
αφορά την σύγκριση, την πώληση ή την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, την έρευνα ή τη 
διάθεση πληροφοριών, και την διαχείριση των πληρωμών μας και των δεδομένων μας. Το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον στο επίκεντρο της 
ζωής των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και γενικότερα των πολιτών.

Αλλά μερικοί φραγμοί εμποδίζουν τώρα την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς: η 
έλλειψη επενδύσεων στις ευρυζωνικές υποδομές, ειδικότερα δε στις αγροτικές ζώνες της ΕΕ, 
και η έλλειψη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη υποδομών διασυνοριακών 
ψηφιακών υπηρεσιών. Το κόστος αυτής της απώλειας κέρδους υπολογίζεται το λιγότερο σε 
4,1% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, δηλ. 500 δισ. ευρώ ή 1000 ευρώ ανά πολίτη1.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαιτέρως προβληματική 
για τις ΜΜΕ, οι οποίες, λόγω έλλειψης σύνδεσης σε ένα δίκτυο επαρκούς ποιότητας και 
ταχύτητας, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από νέες τεχνολογίες, όπως το «υπολογιστικό 
νέφος» που επιτρέπουν μία καινοτόμα εμπορική προσέγγιση καθώς και σημαντικές 
οικονομίες κλίμακας.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει επίσης τον φόβο ότι η έλλειψη πρόσβασης σε 
υπερταχύ ευρυζωνικό διαδίκτυο είναι εις βάρος των πλέον ευάλωτων καταναλωτών. Χωρίς 
αυτό, τα εν λόγω άτομα στερούνται την πρόσβαση σε ολόκληρη δέσμη νέων εφαρμογών ή 
υπηρεσιών, π.χ. την επιγραμμική σύγκριση τιμών, και τους διαφεύγουν οι πλέον 
συμφέρουσες προσφορές.

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, Μάρτιος 2010.



PE489.674v02-00 4/16 AD\915407EL.doc

EL

Ως εκ τούτου, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει τη σημασία του στόχου του 
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη: εξασφάλιση μακρόχρονων οικονομικών και 
κοινωνικών οφελών χάρη σε μία ψηφιακή ενιαία αγορά που θα βασίζεται στο υπερταχύ 
ευρυζωνικό διαδίκτυο.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει τη σημασία της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο ώστε να υπάρξει εγγύηση για την προστασία των καταναλωτών. Οι 
ψηφιακές υπηρεσίες διαδραματίζουν έναν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή μας 
ζωή, και χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό έναν αριθμό προσωπικών ή δημόσιων 
δεδομένων ο οποίος αυξάνεται συνεχώς. Ως εκ τούτου, ένα ασφαλές και προστατευμένο 
περιβάλλον αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εγκρίνει την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η 
μη περάτωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς οφείλεται σε πρόβλημα προσφοράς αλλά και 
ζήτησης. Έτσι, ένας από τους στόχους των έργων κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι η 
ενθάρρυνση της ζήτησης για ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις, κυρίως μέσω 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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 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 

(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 
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ανταγωνισμό. στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 2

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 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 a) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
παρατίθενται στον παρόντα Κανονισμό 
θα πρέπει επίσης να συνδράμουν στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της Ένωσης, σύμφωνα με το 
Άρθρο 174 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 
τον σκοπό αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις αγροτικές, 
απομονωμένες ή αραιοκατοικημένες 
ζώνες.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργήσει κατά κύριο λόγο για την επιδιόρθωση των 
αδυναμιών της αγοράς. Προκειμένου να ενισχυθεί η εδαφική της συνοχή, η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει ότι ακόμη και οι πλέον αραιοκατοικημένες ή απομονωμένες περιοχές έχουν 
καλή πρόσβαση στις υποδομές τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση 
συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα για την διάθεση γρήγορων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιοχές, θα ήταν σκόπιμο να 
χρησιμοποιηθούν τέτοιες συμπράξεις 
μεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
του τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στον τομέα των δημόσιων 
υπηρεσιών ΤΠΕ, με ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση, εφόσον μπορούν να 
δημιουργήσουν μία βιώσιμη βάση για την 
τοπική ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
γνώσεων σε όλη την Ένωση·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

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 

(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 εκτεταμένη 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 
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τηλεπικοινωνιακών δικτύων. τηλεπικοινωνιακών δικτύων, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την αύξηση του αριθμού 
κινητών συσκευών που συνδέονται με το 
διαδίκτυο όπως τα έξυπνα τηλέφωνα και 
οι ηλεκτρονικές ταμπλέτες.

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση νέων συσκευών ενισχύει την ανάγκη αποτελεσματικών υποδομών στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 6

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 πρόσβασης που 
διευκολύνουν τη σύνδεση μεμονωμένων 
κατοικιών.

Τροπολογία 7

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 

(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 
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την πρόσβαση στη γνώση. την πρόσβαση στη γνώση. Στους εθνικούς, 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
λήψης αποφάσεων πρέπει, όμως, να 
συνεχίσει να παρέχεται η δυνατότητα να 
αποφασίζουν αυτόνομα 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 8

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 
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.

(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 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της καθώς 
και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  
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 
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κριτήρια.

Τροπολογία 9

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 
μεγέθυνση και στηρίζουν την ανάπτυξη 
της ενιαίας αγοράς, και επίσης προωθούν 
τη ψηφιακή ενσωμάτωση ολόκληρων 
περιοχών που ευρίσκονται σε μειονεκτική 
από οικονομικής και πολιτιστικής 
πλευράς θέση, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) συμβάλλουν στη βελτίωση της 
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.

(2) συμβάλλουν στη βελτίωση της 
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 σε προσιτές 
τιμές.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 



PE489.674v02-00 10/16 AD\915407EL.doc

EL

ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

ευρυζωνικών δικτύων, δίδοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις αγροτικές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με 
την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας, τα οποία, ακολούθως, 
διευκολύνουν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
διευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργήσει κατά κύριο λόγο για την επιδιόρθωση των 
αδυναμιών της αγοράς. Προκειμένου να ενισχυθεί η εδαφική της συνοχή, η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει ότι ακόμη και οι πλέον αραιοκατοικημένες ή απομονωμένες περιοχές έχουν καλή 
πρόσβαση στις υποδομές τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) προωθούν τη ζήτηση υπηρεσιών που 
απαιτούν ευρυζωνικότητα, ιδιαίτερα με 
την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, οι οποίες θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς·

Αιτιολόγηση

Η επί του παρόντος ανεπαρκής ακόμη ζήτηση θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να δημιουργηθεί 
ένας ενάρετος κύκλος όπου η αυξημένη ζήτηση θα ευνοήσει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εκτεταμένη εγκατάσταση υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων που εξασφαλίζουν 
ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
τουλάχιστον 100 Mbps·
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – 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) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων, 
ιδιαίτερα δικτύων πρόσβασης, 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·

Τροπολογία 15

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 ή/και άλλες οντότητες
συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, που είναι
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν, όπου 
είναι σκόπιμο, τα αναγκαία νομικά, 
διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά μέτρα 
σε συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – στοιχείο α – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν αναλαμβάνονται εργασίες στον 
τομέα των υποδομών στην Ένωση σε 
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οιοδήποτε τύπο δικτύου (μεταφορές, 
ενέργεια ή τηλεπικοινωνίες), μπορεί να 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα η 
χαρτογράφηση των άλλων δικτύων.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες διότι οι εργασίες χαρτογράφησης κοστίζουν 
ιδιαίτερα ακριβά και ως εκ τούτου όταν αναλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής στο έδαφος, για να 
τροποποιηθεί ή να εκσυγχρονιστεί ένα δίκτυο, θα ήταν σκόπιμο, επωφελούμενοι από τις εν 
λόγω εργασίες, να προβούμε στην χαρτογράφηση των άλλων δικτύων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

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, σε 
περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί ότι 
η αγορά αδυνατεί να παράσχει τις 
υποδομές αυτές με εμπορικά μέσα:

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφές ότι ενίσχυση θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε περιοχές τις 
οποίες αδυνατεί να καλύψει η αγορά.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – υποτμήμα 'Προστασία και ασφάλεια – τίτλος 'Υποδομή 
υπηρεσιών για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου' – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης 
διαφορών:
Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει μια 
πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση 
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων. Θα τους 
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επιτρέπει να υποβάλλουν μια διαφορά 
διαδικτυακά στη γλώσσα τους και να 
κατευθύνονται σε μια εθνική εναλλακτική 
οντότητα επίλυσης διαφορών, η οποία θα 
είναι αρμόδια να αντιμετωπίζει και να 
επιλύει τις διαφορές με διαφανή, 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – υποτμήμα 'Προστασία και ασφάλεια – τίτλος 'Υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας' – 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.

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης όσον 
αφορά κανάλια επικοινωνίας και 
πλατφόρμες στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσει σε ενωσιακή κλίμακα την
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. Με την τροπολογία αυτή 
διευκρινίζεται το εν λόγω σημείο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – υποτμήμα 'Προστασία και ασφάλεια – τίτλος 'Υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας' – παράγραφος 2

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

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
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κορμό ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες 
της ΕΕ και τις ΜΜΕ.

περιορισμένη ποσότητα πληροφοριών 
στον κορμό ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες 
της ΕΕ και τις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Στην έκθεση εφαρμογής του ENISA για το EISAS του Οκτωβρίου 2011 αναφέρεται ότι οι 
επιχειρησιακές συνθήκες των εθνικών / κυβερνητικών CERTs, όσον αφορά το πεδίο, τον στόχο 
και τους πόρους, θέτει σοβαρά υπό αμφισβήτηση την ιδέα της συγκρότησης εθνικών / 
κυβερνητικών CERTs ως τον κεντρικό κόμβο και την κινητήριο δύναμη για το EISAS στα κράτη 
μέλη.  Δεν θα ήταν σκόπιμο οι CERT να αποτελούν τον κορμό ενός EISAS. Άλλες οργανώσεις 
που έχουν ΜΜΕ και πολίτες ως σημαντικότερους πελάτες πρέπει να διαδραματίζουν 
σημαντικότερο ρόλο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – υποτμήμα 'Προστασία και ασφάλεια – τίτλος 'Υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας' – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προδραστικές υπηρεσίες -
παρακολούθηση της τεχνολογίας και 
διάδοση και ανταλλαγή σχετικών με την 
ασφάλεια πληροφοριών· αξιολόγηση 
ασφάλειας· παροχή κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τις ρυθμίσεις 
ασφάλειας· παροχή υπηρεσιών 
ανίχνευσης τυχόν εισβολής·

(α) Οι EISAS πρέπει να παρέχουν στους 
πολίτες της Ένωσης και στις ΜΜΕ τις 
γνώσεις και τις ικανότητες που είναι 
απαραίτητες για την προστασία των 
συστημάτων ΤΠ και των πηγών 
πληροφοριών τους. Η δημιουργία ενός 
δικτύου εθνικών/ κυβερνητικών CERT θα 
πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής του ENISA τόσο λεπτομερείς πληροφορίες δεν θα είναι 
τόσο χρήσιμες για τις ΜΜΕ και τους πολίτες. Οι ακριβείς λεπτομέρειες των υπηρεσιών θα 
πρέπει να προσδιοριστούν στις περαιτέρω εργασίες του ENISA. Οι δραστηριότητες του δικτύου 
των εθνικών / κυβερνητικών CERT θα προσδιοριστεί περαιτέρω κατά πάσα πιθανότητα στον 
κανονισμό της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που θα υποβληθεί 
αργότερα κατά το τρέχον έτος, και δεν πρέπει να αναφερθούν εδώ.

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – υποτμήμα 'Προστασία και ασφάλεια – τίτλος 'Υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας' – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπηρεσίες αντίδρασης - αντιμετώπιση 
περιστατικών και απόκριση· έκδοση 
συναγερμικών ειδοποιήσεων και 
προειδοποιήσεων· ανάλυση και 
αντιμετώπιση τρωτότητας, αντιμετώπιση 
δημιουργημάτων (επιβεβαίωση σοβαρών 
συναγερμικών ειδοποιήσεων περί νέου 
κακόβουλου λογισμικού και άλλων 
δημιουργημάτων).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής του ENISA τόσο λεπτομερείς πληροφορίες δεν θα είναι 
τόσο χρήσιμες για τις ΜΜΕ και τους πολίτες. Οι ακριβείς λεπτομέρειες των υπηρεσιών θα 
πρέπει να προσδιοριστούν στις περαιτέρω εργασίες του ENISA. Οι δραστηριότητες του δικτύου 
των εθνικών / κυβερνητικών CERT θα προσδιοριστεί περαιτέρω κατά πάσα πιθανότητα στον 
κανονισμό της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που θα υποβληθεί 
αργότερα κατά το τρέχον έτος, και δεν πρέπει να αναφερθούν εδώ.
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