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Τροπολογία 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση της
Επιτροπής για την επεξεργασία 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης 
καλούντος σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών με σκοπό τον ακριβέστερο 
εντοπισμό της προέλευσης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης,

Or. en

Τροπολογία 2
Συλβάνα Ράπτη, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες που υπεγράφη
από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

Or. en

Τροπολογία 3
Συλβάνα Ράπτη, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τα 
άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή), 3 
(δικαίωμα στον σεβασμό της 
ακεραιότητας), 6 (δικαίωμα στην 
ελευθερία και την ασφάλεια), 26 (ένταξη 
των ατόμων με αναπηρίες) και 35 
(δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη),

Or. en

Τροπολογία 4
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι 
ευάλωτες ομάδες να μην εγκαταλειφθούν 
και πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται 
ειδικά αποτελεσματικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν την 
κοινωνική τους ένταξη και την πρόσβασή 
τους στις υπηρεσίες, ισότιμα με τους 
υπόλοιπους πολίτες,

Or. en

Τροπολογία 5
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη της 
τεχνολογίας, και ιδίως η προσιτή κινητή 
τηλεφωνία, παρέχει πρόσβαση στις 
βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
στην πλειονότητα των πολιτών,



AM\865044EL.doc 5/45 PE462.898v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική 
υπηρεσία πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που έχουν ζωτική σημασία για 
τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην 
κοινωνία, σε περίπτωση που οι δυνάμεις 
της αγοράς από μόνες τους δεν μπορούν 
να το επιτύχουν,

Or. en

Τροπολογία 7
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική
ευρυζωνική κάλυψη για το 100% των 
πολιτών της ΕΕ μέχρι το 2013 αποτελεί 
έναν από τους κομβικούς στόχους 
επιδόσεων του Ψηφιακού Θεματολογίου,

Or. en

Τροπολογία 8
Malcolm Harbour

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

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναθεώρηση της οδηγίας για την
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα 
των χρηστών το 2009, απέκλειε 
συγκεκριμένα αλλαγές στο καθεστώς 
καθολικής υπηρεσίας, δεδομένου ότι τα 
κράτη μέλη βρίσκονταν στη φάση της 
έγκρισης των στόχων του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την ευρυζωνική 
κάλυψη,

Or. en

Τροπολογία 9
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ακόμη 
εφικτή η αξιολόγηση της εφαρμογής της 
αναθεωρημένης ΟΚΥ, καθώς η 
καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο είναι η 25η Μαΐου 2011 και 
η απαιτούμενη τριετής χρονική περίοδος 
πριν από την αξιολόγηση μόλις έχει 
αρχίσει,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ακόμη
εφικτή η πρόσβαση στα οφέλη που 
αναμένονται από την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τα 
δικαιώματα των χρηστών, της
αναθεωρημένης οδηγίας για τις καθολικές 
υπηρεσίες και τα δικαιώματα των 
χρηστών, καθώς η καταληκτική
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
είναι η 25η Μαΐου 2011 και η απαιτούμενη
τριετής χρονική περίοδος πριν από την
αξιολόγηση της ορθής και συνολικής 
εφαρμογής όλων των διατάξεων της 
οδηγίας μόλις έχει αρχίσει,

Or. en

Τροπολογία 10
Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί εντελώς 
ολοκληρωμένη, αλλά πρέπει να 
επαναξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις 
κοινωνικές ανάγκες και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις· ότι οι εγγυήσεις κοινωνικής 
προστασίας και η οικονομική μεγέθυνση 
και ανάπτυξη πρέπει να κατοχυρώνονται 
πάντοτε, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
ενιαία αγορά αποφέρει απτά οφέλη στους 
πολίτες,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί εντελώς 
ολοκληρωμένη, αλλά πρέπει να 
επαναξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις 
εξελισσόμενες κοινωνικές ανάγκες και την 
προσαρμογή της κοινωνικής προστασίας
του βασικού διχτυού ασφαλείας και την 
τεχνολογική πρόοδο, καθώς και την 
αναγνώριση καινοτόμων λύσεων, 
δεδομένου ότι η λήψη περαιτέρω μέτρων 
για την προώθηση της ανάπτυξης και 
των θέσεων απασχόλησης αποτελούν 
κομβικό στοιχείο που θα διασφαλίσει ότι 
η ενιαία αγορά αποφέρει απτά οφέλη στους 
πολίτες,

Or. en

Τροπολογία 11
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί εντελώς 
ολοκληρωμένη, αλλά πρέπει να 
επαναξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις 
κοινωνικές ανάγκες και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις· ότι οι εγγυήσεις κοινωνικής 
προστασίας και η οικονομική μεγέθυνση 
και ανάπτυξη πρέπει να κατοχυρώνονται 
πάντοτε, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
ενιαία αγορά αποφέρει απτά οφέλη στους 
πολίτες,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί εντελώς 
ολοκληρωμένη, αλλά πρέπει να 
επαναξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις 
κοινωνικές ανάγκες και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις· ότι οι εγγυήσεις κοινωνικής 
προστασίας και η οικονομική μεγέθυνση 
και ανάπτυξη πρέπει να κατοχυρώνονται 
πάντοτε, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
ενιαία αγορά αποφέρει απτά οφέλη στους 
πολίτες, και ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά, 
όπου συμπεριλαμβάνονται και οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πρέπει να 
καταστεί εφικτή και να υλοποιηθεί χωρίς 
καθυστέρηση προς όφελος των 
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ευρωπαίων πολιτών, των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 12
Συλβάνα Ράπτη, Heide Rühle, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
προόδου είναι κινητήρια δύναμη και μέσο 
υλοποίησης του οράματος και των στόχων 
που θέτουν οι ευρωπαίοι νομοθέτες· ότι οι 
προτάσεις για νέα ή τροποποιητική 
νομοθεσία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
πραγματικές εμπειρίες και δυνατότητες 
εφαρμογής· ότι οι νομοθετικές 
προσαρμογές πρέπει να διαθέτουν σαφή 
πολιτική στήριξη και να στηρίζονται 
περαιτέρω σε μια αντικειμενική εκτίμηση 
κόστους-ωφελείας ως τον καθοριστικό 
παράγοντα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
προόδου είναι κινητήρια δύναμη και μέσο 
υλοποίησης του οράματος και των στόχων 
που θέτουν οι ευρωπαίοι νομοθέτες· ότι οι 
προτάσεις για νέα ή τροποποιητική 
νομοθεσία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
πραγματικές εμπειρίες και δυνατότητες 
εφαρμογής· ότι οι νομοθετικές 
προσαρμογές πρέπει να διαθέτουν σαφή 
πολιτική στήριξη και να στηρίζονται 
περαιτέρω σε μια αντικειμενική 
κοινωνικοοικονομική εκτίμηση ως τον 
καθοριστικό παράγοντα,

Or. en

Τροπολογία 13
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος 
αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για 
επικοινωνία με τις υπηρεσίες άμεσης 
βοήθειας είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός
αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 
«112», που δημιουργήθηκε το 1991 με 
απόφαση του Συμβουλίου προκειμένου να 
δώσει στους πολίτες δυνατότητα 
πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, 
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αστυνομία και ιατρικές υπηρεσίες) είναι ο
μόνος αριθμός έκτακτης ανάγκης που
μπορεί να κληθεί σε όλα τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ενώ η 
μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων 
εξακολουθεί να το αγνοεί, χωρίς να έχει 
σημειωθεί πρόοδος από το 2000,

Or. en

Τροπολογία 14
Συλβάνα Ράπτη, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος 
αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για επικοινωνία 
με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας είναι ο 
ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης 
ανάγκης «112»,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος 
αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για επικοινωνία 
με όλες τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας 
είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης 
έκτακτης ανάγκης «112»,

Or. en

Τροπολογία 15
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραπτή 
δήλωση 100/2007 για την «έγκαιρη 
προειδοποίηση των πολιτών σε σοβαρές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» 
υπεγράφη από 432 βουλευτές,

Or. en
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Τροπολογία 16
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί 
να είναι απαραίτητο να καταβληθούν 
προσπάθειες για την αξιολόγηση και 
διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας 
κλήσης του αριθμού 112 , όσον αφορά τις 
πτυχές συντονισμού τόσο των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσο και 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, και 
δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη διενεργηθεί 
συνολική και λεπτομερής αξιολόγηση της 
πραγματικής κατάστασης εφαρμογής της 
υπηρεσίας 112 στην ΕΕ όπως την 
προσλαμβάνουν οι πολίτες, ιδίως με την 
αξιολόγηση της προσβασιμότητας, της
διαλειτουργικότητας και του χρόνου 
παρέμβασης,

Or. en

Τροπολογία 17
Συλβάνα Ράπτη, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα 
των υπηρεσιών που διατίθενται στους 
πολίτες μέσω του αριθμού «112»
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 
περιλαμβάνει σημαντικές μη 
τηλεπικοινωνιακές πτυχές που αφορούν 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης,

Or. en
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Τροπολογία 18
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 
πρόσφατες καταστροφές απέδειξαν ότι η 
έγκαιρη προειδοποίηση και η 
επαγρύπνηση των πολιτών σε περίπτωση 
επικείμενης ή εν εξελίξει σοβαρής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
καταστροφών είναι απαραίτητες για τη
μείωση των δοκιμασιών και της 
απώλειας ζωών,

Or. en

Τροπολογία 19
Συλβάνα Ράπτη, Heide Rühle, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 
πρόσφατες καταστροφές απέδειξαν ότι η 
έγκαιρη προειδοποίηση και η 
επαγρύπνηση των πολιτών σε περίπτωση 
επικείμενης ή εν εξελίξει σοβαρής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
καταστροφών είναι απαραίτητες για τη 
μείωση των δοκιμασιών και της 
απώλειας ζωών,

Or. en

Τροπολογία 20
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει πόσο σημαντικές είναι οι 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ) 
σαν δίχτυ ασφαλείας για την κοινωνική 
ένταξη, όταν οι αγορές από μόνες τους δεν 
έχουν κατορθώσει να παράσχουν στους 
πολίτες και στις επιχειρήσεις ορισμένες 
βασικές υπηρεσίες·

1. υπογραμμίζει πόσο σημαντικές είναι οι 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ) 
σαν θεμελιώδες δικαίωμα και ειδικότερα 
σαν δίχτυ ασφαλείας για την κοινωνική 
ένταξη, όταν οι αγορές από μόνες τους δεν 
έχουν κατορθώσει να παράσχουν στους 
πολίτες και στις επιχειρήσεις ορισμένες 
βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 21
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει πόσο σημαντικές είναι οι 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ) 
σαν δίχτυ ασφαλείας για την κοινωνική 
ένταξη, όταν οι αγορές από μόνες τους 
δεν έχουν κατορθώσει να παράσχουν 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 
ορισμένες βασικές υπηρεσίες·

1. πιστεύει ότι οι διατάξεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την 
καθολική υπηρεσία, στο πλαίσιο της 
οδηγίας για τις καθολικές υπηρεσίες και 
τα δικαιώματα των χρηστών, δεν 
επαρκούν πλέον για την τρέχουσα
κατάσταση της τεχνολογίας για τις 
απαιτήσεις των πολιτών· πιστεύει ότι 
είναι απαραίτητο να υπάρξει σοβαρή 
μεταρρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 22
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει την τακτή επαναξιολόγηση 
της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τις 
ΥΚΥ, λαμβανομένων υπόψη των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να 
προσδιορίζονται και να ενσωματώνονται 
στον κανόνα κατάλληλοι ορισμοί, που θα 
αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
και θα βελτιώνουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών·

2. υποστηρίζει την τακτή επαναξιολόγηση 
της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τις 
ΥΚΥ, λαμβανομένων υπόψη των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να 
προσδιορίζονται και να ενσωματώνονται 
στον κανόνα κατάλληλοι ορισμοί, που θα 
αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες
πραγματικές ανάγκες και θα βελτιώνουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 23
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει τον στόχο «ευρυζωνικότητα 
για όλους» του Ψηφιακού Θεματολογίου 
και είναι πεπεισμένο ότι η καθολική 
πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα βοηθάει 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
καρπώνονται πλήρως τα οφέλη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως με 
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, με 
δημιουργία νέων ευκαιριών για κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά καινοτόμες 
επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, με οικονομική ανάπτυξη και με 
περισσότερες ευκαιρίες διασυνοριακού 
εμπορίου·

4. υποστηρίζει τον στόχο «ευρυζωνικότητα 
για όλους» του Ψηφιακού Θεματολογίου 
και είναι πεπεισμένο ότι η καθολική 
πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα βοηθάει 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
καρπώνονται πλήρως τα οφέλη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως με 
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, με 
δημιουργία νέων ευκαιριών για κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά καινοτόμες 
επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 24
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει τον στόχο «ευρυζωνικότητα 
για όλους» του Ψηφιακού Θεματολογίου 
και είναι πεπεισμένο ότι η καθολική 
πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα βοηθάει 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
καρπώνονται πλήρως τα οφέλη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως με 
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, με 
δημιουργία νέων ευκαιριών για κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά καινοτόμες 
επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, με οικονομική ανάπτυξη και με 
περισσότερες ευκαιρίες διασυνοριακού 
εμπορίου·

4. υποστηρίζει τον στόχο «ευρυζωνικότητα 
για όλους» του Ψηφιακού Θεματολογίου 
και είναι πεπεισμένο ότι η καθολική 
πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα βοηθάει 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
καρπώνονται πλήρως τα οφέλη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως με 
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, με 
δημιουργία νέων ευκαιριών για κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά καινοτόμες 
επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, με οικονομική ανάπτυξη και με 
περισσότερες ευκαιρίες διασυνοριακού 
εμπορίου· προς τούτο, υποστηρίζει την 
προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού·

Or. en

Τροπολογία 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή να παράσχει
μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια στα 
τοπικά έργα που παρέχουν ψηφιακή 
πρόσβαση και σε όλες τις κοινότητες που 
βοηθούν μειονεκτούσες ομάδες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογικές 
συσκευές, εξασφαλίζοντας συνδέσεις στα 
δημόσια κτήρια και παρέχοντας ελεύθερη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο·

Or. hu
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Τροπολογία 26
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. αναγνωρίζει ότι η ενθάρρυνση της 
εγκατάστασης επιγραμμικών υπηρεσιών, 
που αυξάνει τη ζήτηση και, ως εκ τούτου, 
αυξάνει την ενσωμάτωση των μέχρι τώρα 
περιθωριοποιημένων πολιτών όσον 
αφορά τη νέα εκπαίδευση, την 
ηλεκτρονική υγεία και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μεταξύ 
άλλων, συμβάλλει και στην επίτευξη των 
στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου·

Or. en

Τροπολογία 27
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός 
πολιτικών και τεχνολογιών μπορεί να 
προωθήσει την ανάπτυξη νέων 
διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών 
από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση για 
ταχύτερες συνδέσεις με το Διαδίκτυο, να 
γίνουν επικερδέστερες οι επενδύσεις σε 
ανοιχτά ευρυζωνικά δίκτυα και έτσι να 
ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα·

5. υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός 
πολιτικών και τεχνολογιών (όπως τα 
ενσύρματα, τα καλωδιακά, τα οπτικά, τα 
κινητά και τα δορυφορικά δίκτυα) μπορεί 
να προωθήσει την ανάπτυξη νέων 
διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών 
από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς 
(όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η 
ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική 
εκπαίδευση), με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
ζήτηση για ταχύτερες συνδέσεις με το 
Διαδίκτυο, να γίνουν επικερδέστερες οι 
επενδύσεις σε ανοιχτά ευρυζωνικά δίκτυα 
και έτσι να ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 28
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επισημαίνει τη σημασία των κανόνων 
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ και 
πιστεύει ότι έχει εξαιρετική σημασία, στο 
πλαίσιο της ευρείας αναθεώρησης των 
κανόνων αυτών, τόσο οι τοπικές όσο και 
περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν
από μέτρα για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής τους σε επενδύσεις στον 
τομέα της τεχνολογίας της επικοινωνίας,
και σε προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις 
(ως εργαλείο διάχυσης των ωφελειών της 
έρευνας στην αγορά), και ότι εξαπλώνεται 
ευρέως η ηλεκτρονική διαδικασία 
διενέργειας διαγωνισμών·

Or. en

Τροπολογία 29
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επισημαίνει τη σημασία των κανόνων 
δημοσίων συμβάσεων και πιστεύει ότι 
έχει εξαιρετική σημασία, στο πλαίσιο της 
ευρείας αναθεώρησής τους, τόσο οι 
τοπικές όσο και περιφερειακές αρχές να
διευκολυνθούν να συμμετάσχουν σε 
επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας
της επικοινωνίας, θα ενισχυθούν οι 
προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις προς 
όφελος της έρευνας και να καθιερωθεί η 
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ηλεκτρονική διαδικασία διενέργεια 
διαγωνισμών·

Or. en

Τροπολογία 30
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. ζητεί να υπάρξει αποτελεσματική
μετένθεση του πλαισίου των 
τηλεπικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τις 
καθαρά ουδέτερες διατάξεις του, κατά 
τρόπο που οι τελικοί χρήστες να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
περιεχόμενο και να διαχειρίζονται τις 
αιτήσεις της επιλογής τους στο 
Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 31
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην να 
παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι η μοναδική ούτε η βασική ώθηση για 
την επίτευξη του στόχου «ευρυζωνικότητα 
για όλους» λόγω του απαιτούμενου 
υψηλού επενδυτικού κόστους, χωρίς να 
μπορεί κατ’ ανάγκην να παράσχει 
σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους 
καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 32
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην 
να παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι η βασική ώθηση για την επίτευξη του 
στόχου «ευρυζωνικότητα για όλους»,
σημειώνοντας ωστόσο την ανάγκη 
αναθεώρησης του πεδίου αναφοράς των 
καθολικών υπηρεσιών αν, μέχρι το 2013,
δεν έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις
βασικές ευρυζωνικές υπηρεσίες για το 
100% των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 33
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην
να παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι η μοναδική ώθηση για την επίτευξη 
του στόχου «ευρυζωνικότητα για όλους»
λόγω του απαιτούμενου υψηλού 
επενδυτικού κόστους και η ανεπαρκής
χρηματοδότηση που χορηγείται, μη
παρέχοντας έτσι την ευκαιρία να 
παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 34
Eija-Riitta Korhola



AM\865044EL.doc 19/45 PE462.898v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην να 
παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην να 
παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές και ότι η 
αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
υψηλής ταχύτητας θα επιτευχθεί 
καλύτερα μέσω της ανάπτυξης αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 35
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην να 
παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές·

6. τονίζει ότι η καθολική υπηρεσία δεν 
είναι ούτε δικαίωμα ούτε η βασική ώθηση 
για την επίτευξη του στόχου 
«ευρυζωνικότητα για όλους» λόγω του 
απαιτούμενου υψηλού επενδυτικού 
κόστους, χωρίς να μπορεί κατ’ ανάγκην να 
παράσχει σημαντικά βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους καταναλωτές και ότι η 
αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
υψηλής ταχύτητας θα επιτευχθεί 
καλύτερα μέσω της ανάπτυξης αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 36
Lara Comi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
γίνουν ένα πρόσθετο κίνητρο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
γίνουν ένα πρόσθετο κίνητρο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας·

7. θεωρεί ότι η επιβολή υποχρέωσης 
σχετικά με την ευρυζωνική
διαθεσιμότητα δεν θα καταλήξει 
αυτομάτως σε υψηλότερη αποδοχή·
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα που 
θα αυξήσουν τη ζήτηση και θα
παρακινήσουν την αποδοχή, αντί απλώς 
να διασφαλίζουν μια σύνδεση· πιστεύει 
επιπλέον ότι οι υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
γίνουν ένα πρόσθετο κίνητρο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, αλλά τα 
σχεδιασμένα εθνικά προγράμματα πρέπει 
να επιτυγχάνουν τους στόχους της 
καθολικής ευρυζωνικής υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
γίνουν ένα πρόσθετο κίνητρο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας·

7. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
γίνουν ένα πρόσθετο κίνητρο για την 
ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
ενδεχομένως ως μεσοπρόθεσμο στόχο·

Or. en

Τροπολογία 39
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 
πολιτική στον τομέα του ραδιοφάσματος, 
που επιτρέπει την εναρμονισμένη 
αξιοποίηση του «ψηφιακού μερίσματος», 
και οι φιλικές για τις επενδύσεις 
ρυθμίσεις, αποτελούν επίσης σημαντικά 
εργαλεία για την αύξηση της ευρυζωνικής 
κάλυψης·

Or. en

Τροπολογία 40
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 
πολιτική στον τομέα του ραδιοφάσματος, 
που επιτρέπει την εναρμονισμένη
αξιοποίηση του «ψηφιακού μερίσματος», 
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και οι φιλικές για τις επενδύσεις
ρυθμίσεις αποτελούν επίσης σημαντικά
εργαλεία για την αύξηση της ευρυζωνικής
κάλυψης·

Or. en

Τροπολογία 41
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι, όσον αφορά την 
χρηματοδότηση σε τομείς όπου η 
ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
δεν είναι εμπορικά βιώσιμη, η 
προτιμώμενη επιλογή πρέπει να είναι οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες 
χρηματοδοτήσεις, δηλαδή, τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία ή τα ταμεία 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 42
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να περατώσει την 
υπό εξέλιξη εκτίμηση αντικτύπου και να 
διαβιβάσει στους νομοθέτες έγκυρα 
στοιχεία σχετικά με τη μέχρι στιγμής 
εφαρμογή, την αναμενόμενη ζήτηση και τη 
βελτίωση των ΥΚΥ μέσω της 
ευρυζωνικότητας, καθώς και μια ανάλυση 
της αποτελεσματικότερης, από πλευράς 
κρατών μελών, καταναλωτών και 

8. πιστεύει ότι η πρόωρη επιβολή της 
υποχρέωσης για παροχή καθολικής 
ευρυζωνικής υπηρεσίας είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει τις εθελοντικές ενέργειες 
των επιχειρήσεων· κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να περατώσει την υπό 
εξέλιξη εκτίμηση αντικτύπου και να 
διαβιβάσει στους νομοθέτες έγκυρα 
στοιχεία σχετικά με τη μέχρι στιγμής 
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επιχειρήσεων, χρηματοδοτικής 
διευθέτησης για την καθιέρωση ΥΚΥ·

εφαρμογή, την αναμενόμενη ζήτηση και τη 
βελτίωση των ΥΚΥ μέσω της 
ευρυζωνικότητας, καθώς και μια ανάλυση 
της αποτελεσματικότερης, από πλευράς 
κρατών μελών, καταναλωτών και 
επιχειρήσεων, χρηματοδοτικής 
διευθέτησης για την καθιέρωση ΥΚΥ·

Or. en

Τροπολογία 43
Lara Comi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να περατώσει την 
υπό εξέλιξη εκτίμηση αντικτύπου και να 
διαβιβάσει στους νομοθέτες έγκυρα 
στοιχεία σχετικά με τη μέχρι στιγμής 
εφαρμογή, την αναμενόμενη ζήτηση και τη 
βελτίωση των ΥΚΥ μέσω της 
ευρυζωνικότητας, καθώς και μια ανάλυση 
της αποτελεσματικότερης, από πλευράς 
κρατών μελών, καταναλωτών και 
επιχειρήσεων, χρηματοδοτικής 
διευθέτησης για την καθιέρωση ΥΚΥ·

8. καλεί την Επιτροπή να περατώσει την 
υπό εξέλιξη εκτίμηση αντικτύπου και να 
διαβιβάσει στους νομοθέτες έγκυρα 
στοιχεία σχετικά με τη μέχρι στιγμής 
εφαρμογή, την αναμενόμενη ζήτηση και τη 
βελτίωση των ΥΚΥ μέσω της
ευρυζωνικότητας, καθώς και μια ανάλυση
του αποτελεσματικότερου μηχανισμού
χρηματοδότησης, προκειμένου να 
αποφευχθεί το αναποτελεσματικό κόστος 
και η υπερβολική επιβάρυνση του 
βιομηχανικού κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η επόμενη γενιά ευρυζωνικών δικτύων
θα αναπτυχθούν κατά τρόπο που θα 
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προστατεύει τον ανοιχτό και ουδέτερο 
χαρακτήρα του Διαδικτύου και θα 
αποτρέπει τις αυθαίρετες διακρίσεις σε 
βάρος της δυνατότητας των τελικών 
χρηστών να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και περιεχόμενο και 
αξιοποίηση των εφαρμογών της επιλογής 
τους στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 45
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, εκ παραλλήλου και 
σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές (ΕΡΑ), να παρακολουθεί προσεκτικά 
τις αγορές, ούτως ώστε όσα κράτη μέλη 
ήδη μπορούν, ή επιθυμούν, να 
καθιερώσουν ΥΚΥ σε όλο το φάσμα των 
ευρυζωνικών τεχνολογιών και ταχυτήτων
να είναι σε θέση να το κάνουν, χωρίς όμως 
να προκαλούνται στρεβλώσεις στην αγορά·

9. καλεί την Επιτροπή, εκ παραλλήλου και 
σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές (ΕΡΑ), να παρακολουθεί προσεκτικά 
τις αγορές, ούτως ώστε όσα κράτη μέλη 
ήδη μπορούν, ή επιθυμούν, να 
καθιερώσουν ΥΚΥ σε όλο το φάσμα των 
ευρυζωνικών τεχνολογιών και ταχυτήτων 
να είναι σε θέση να το κάνουν, χωρίς όμως 
να προκαλούνται στρεβλώσεις στην αγορά
και, κατά συνέπεια, να το πράττουν μόνο 
σε περιπτώσεις καθαρής αστοχίας της 
αγοράς ούτως ώστε να μην 
παρεμποδίζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις 
στα δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 46
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
με τη συνδρομή των ΕΡΑ, να εξετάσουν 
τις δυνατότητες για μια εύρυθμη εφαρμογή 
των ΥΚΥ, η οποία να εγγυάται την 
πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων όχι μόνο 
μέσω της εισαγωγής ειδικού τερματικού 
εξοπλισμού και ειδικών τιμολογίων αλλά 
και μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
πληροφοριών, καθώς και πραγματική 
ευχέρεια επιλογής των καταναλωτών όσον 
αφορά τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
με τη συνδρομή των ΕΡΑ, να εξετάσουν 
τις δυνατότητες για μια εύρυθμη εφαρμογή 
των ΥΚΥ, η οποία να εγγυάται την 
πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων όχι μόνο 
μέσω της εισαγωγής ειδικού τερματικού 
εξοπλισμού και ειδικών προσιτών
τιμολογίων αλλά και μέσω της 
διαθεσιμότητας επαρκών πληροφοριών, 
καθώς και πραγματική ευχέρεια επιλογής 
των καταναλωτών όσον αφορά τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση 
μετά την πώληση·

Or. en

Τροπολογία 47
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
με τη συνδρομή των ΕΡΑ, να εξετάσουν 
τις δυνατότητες για μια εύρυθμη εφαρμογή 
των ΥΚΥ, η οποία να εγγυάται την 
πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων όχι μόνο 
μέσω της εισαγωγής ειδικού τερματικού 
εξοπλισμού και ειδικών τιμολογίων αλλά 
και μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
πληροφοριών, καθώς και πραγματική 
ευχέρεια επιλογής των καταναλωτών όσον 
αφορά τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη,
σε συνεργασία με τις ΕΡΑ, να εξετάσουν 
τις δυνατότητες για μια εύρυθμη εφαρμογή
των διατάξεων για τα δικαιώματα των 
χρηστών στην αναθεωρημένη οδηγία, η 
οποία να προωθεί την πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων όχι μόνο μέσω της 
εισαγωγής ειδικού τερματικού εξοπλισμού 
και ειδικών τιμολογίων αλλά και μέσω της 
διαθεσιμότητας επαρκών πληροφοριών, 
καθώς και πραγματική ευχέρεια επιλογής 
των καταναλωτών όσον αφορά τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση 
μετά την πώληση·

Or. en
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Τροπολογία 48
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. πιστεύει, παρόλ’ αυτά, ότι η βασική 
πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση της 
καθολικής υπηρεσίας, που διασφαλίζει 
ότι θα παρέχεται χωρίς διακρίσεις και με 
διαφανή τρόπο, πρέπει να παραμείνει στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ και 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει
δεδομένα καθώς και φωνητικές 
υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 49
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι ο αριθμός κλήσης 112 
μπορεί να σώσει ζωές και αυξάνει την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ·

12. τονίζει ότι ο αριθμός κλήσης 112 
μπορεί να σώσει ζωές και αυξάνει την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ, 
λειτουργώντας ως σημαντικό σύστημα 
υποστήριξης των πολιτών και των 
καταναλωτών που ζουν εντός της ενιαίας 
αγοράς· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να διασφαλίσει ότι όλα τα τμήματα της 
κοινωνίας θα έχουν πρόσβαση στην 
υπηρεσία αυτή, συμπεριλαμβανομένων 
και των ατόμων με αναπηρίες 
(διαταραχές ακοής, διαταραχές ομιλίας 
κλπ) και άλλες ευάλωτες ομάδες·

Or. en
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Τροπολογία 50
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι ο αριθμός κλήσης 112 
μπορεί να σώσει ζωές και αυξάνει την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ·

12. τονίζει ότι ο αριθμός κλήσης 112 
μπορεί να σώσει ζωές και αυξάνει την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ·
υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
του αριθμού 112 σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 51
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι ο αριθμός κλήσης 112 
μπορεί να σώσει ζωές και αυξάνει την 
προστασία των πολιτών της ΕΕ·

12. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 μπορεί να 
σώσει ζωές και αυξάνει την προστασία των 
πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112" κάθε άλλο παρά 
έχει αποφέρει όλα τα οφέλη του· θεωρεί 

13. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112" κάθε άλλο παρά 
έχει αποφέρει όλα τα οφέλη του· θεωρεί 
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επομένως ότι χρειάζεται ακόμα να γίνουν 
βασικές ενέργειες όσον αφορά την 
αναγνώρισή του από τους πολίτες, καθώς 
και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με 
την τεχνολογία και με τη βελτίωση του 
συντονισμού·

επομένως ότι χρειάζεται ακόμα να γίνουν 
βασικές ενέργειες όσον αφορά την 
αναγνώρισή του από τους πολίτες, καθώς 
και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με 
την τεχνολογία και με τη βελτίωση του 
συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 53
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης 
έκτακτης ανάγκης "112" κάθε άλλο παρά 
έχει αποφέρει όλα τα οφέλη του· θεωρεί 
επομένως ότι χρειάζεται ακόμα να γίνουν 
βασικές ενέργειες όσον αφορά την 
αναγνώρισή του από τους πολίτες, καθώς 
και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με 
την τεχνολογία και με τη βελτίωση του 
συντονισμού·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο αριθμός κλήσης "112" κάθε άλλο 
παρά έχει αποφέρει όλα τα οφέλη του·
θεωρεί επομένως ότι χρειάζεται ακόμα να 
γίνουν βασικές ενέργειες όσον αφορά την 
αναγνώρισή του από τους πολίτες, καθώς 
και για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με 
την τεχνολογία και με τη βελτίωση του 
συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 54
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προς υποστήριξη των κρατών μελών, να 
εντείνει μαζί τους τις προσπάθειες για 
μεγαλύτερη επίγνωση της ύπαρξης και 
χρήσης του αριθμού 112 από το ευρύ 
κοινό·

14. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  
να εντείνει μαζί με τα κράτη μέλη τις 
προσπάθειες για μεγαλύτερη επίγνωση της 
ύπαρξης και χρήσης του αριθμού 112 από 
το ευρύ κοινό·
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Or. hu

Τροπολογία 55
Louis Grech

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προς υποστήριξη των κρατών μελών, να 
εντείνει μαζί τους τις προσπάθειες για 
μεγαλύτερη επίγνωση της ύπαρξης και 
χρήσης του αριθμού 112 από το ευρύ 
κοινό·

14. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προς υποστήριξη των κρατών μελών, να 
εντείνει μαζί τους τις προσπάθειες για 
μεγαλύτερη επίγνωση της ύπαρξης και 
χρήσης του αριθμού 112 από το ευρύ 
κοινό, κυρίως μέσω της ανάπτυξης 
στοχοθετημένης και μακρόπνοης 
στρατηγικής επικοινωνιών που θα 
αντιμετωπίζει τις ανησυχίες και τα 
ερωτήματα των πολιτών όσον αφορά 
τους μηχανισμούς του συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 56
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα βέλτιστα σημεία
διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με 
τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης
112, ιδίως τα σχολεία, μέσω των οποίων 
θα μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί 
μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών, τα 
αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, δεδομένου ότι ο αριθμός 
κλήσης «112» είναι ιδιαίτερα χρήσιμος
για τους ταξιδιώτες, καθώς και στις
δικτυακές πύλες ενημέρωσης των 
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εθνικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 57
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα βέλτιστα σημεία
διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με 
τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 
112, μέσω των οποίων θα μπορέσει να 
ευαισθητοποιηθεί μεγάλος αριθμός 
νοικοκυριών, ιδίως τα ιατρεία και τα 
φαρμακεία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία 
και τις κλινικές, τα αεροδρόμια και τους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς, δεδομένου 
ότι ο αριθμός κλήσης «112» είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμος για τους ταξιδιώτες, 
καθώς και στις δικτυακές πύλες 
ενημέρωσης των εθνικών υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 58
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. σημειώνει ωστόσο ότι τα κράτη μέλη 
διαθέτουν ήδη και από καιρό αριθμούς
κλήσης έκτακτης ανάγκης και τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να μην υποτιμηθεί η 
συνειδητοποίηση ή να δημιουργηθεί 
σύγχυση όσον αφορά τον αριθμό που 
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πρέπει να καλείται·

Or. en

Τροπολογία 59
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
στοιχείων εντοπισμού του καλούντος στο 
πλαίσιο των νέων τηλεπικοινωνιακών 
κανόνων της ΕΕ και να αναβαθμίσουν την 
τεχνολογία τους με απώτερο στόχο τον 
αυτόματο εντοπισμό·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη 
διασφαλίσει την παροχή έγκαιρης, 
ακριβούς και αξιόπιστης ενημέρωσης 
σχετικά με τον εντοπισμό θέσης στις 
υπηρεσίες 112, συνεκτιμώντας ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό 
της θέσης που καλούντος πρέπει να είναι 
διαθέσιμες εντός λίγων δευτερολέπτων,
ούτως ώστε να παρέχονται χρήσιμες 
πληροφορίες στους διεκπεραιωτές και 
τους πρώτους απαντώντες· καλεί, κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
στοιχείων εντοπισμού του καλούντος στο 
πλαίσιο των νέων τηλεπικοινωνιακών 
κανόνων της ΕΕ και να αναβαθμίσουν την 
τεχνολογία τους με απώτερο στόχο τον 
αυτόματο και έγκαιρο εντοπισμό·

Or. en

Τροπολογία 60
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 

15. καλεί  την Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 
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στοιχείων εντοπισμού του καλούντος στο 
πλαίσιο των νέων τηλεπικοινωνιακών 
κανόνων της ΕΕ και να αναβαθμίσουν την 
τεχνολογία τους με απώτερο στόχο τον 
αυτόματο εντοπισμό·

βελτιώσουν  σημαντικά την ακρίβεια και 
την αξιοπιστία των στοιχείων εντοπισμού 
του καλούντος στο πλαίσιο των νέων 
τηλεπικοινωνιακών κανόνων της ΕΕ και να 
αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους, με 
απώτερο στόχο τον αυτόματο εντοπισμό 
για όλες τις κλήσεις του αριθμού 112 
εντός ολίγων δευτερολέπτων προκειμένου 
να παρέχονται ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες στους τηλεφωνητές και, 
κατά συνέπεια, να είναι χρήσιμες για τους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 61
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
στοιχείων εντοπισμού του καλούντος στο 
πλαίσιο των νέων τηλεπικοινωνιακών 
κανόνων της ΕΕ και να αναβαθμίσουν την 
τεχνολογία τους με απώτερο στόχο τον 
αυτόματο εντοπισμό·

15. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
στοιχείων εντοπισμού του καλούντος στο 
πλαίσιο των νέων τηλεπικοινωνιακών 
κανόνων της ΕΕ και να αναβαθμίσουν την 
τεχνολογία τους ώστε να επιτρέπουν τον 
αυτόματο εντοπισμό των κλήσεων από 
κινητό τηλέφωνο, ακόμη και εκείνων που 
προέρχονται από πελάτες που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία περιαγωγής·

Or. en

Τροπολογία 62
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει, 
το συντομότερο δυνατό και σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
προϋποθέσεις για υποχρεωτική ακρίβεια 
και αξιοπιστία όσον αφορά τον αυτόματο 
εντοπισμό όλων των κλήσεων 112 στην 
ΕΕ, και να προβλέψει την ανάληψη 
δράσης κατά των κρατών μελών που δεν 
πληρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση 
με αυτό, όπως ορίζουν οι νέοι κανόνες 
της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 63
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών της επόμενης γενιάς για 
τον αριθμό  κλήσης 112 και κανονισμούς
όσον αφορά τον εντοπισμό του καλούντος
για τις κλήσεις διαδικτυακής τηλεφωνίας
(VoIP), λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
μπορούν να ξεκινήσουν μέσω 
ανεξάρτητων από το δίκτυο εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 64
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητά να διατεθεί χρηματοδότηση και 
να υποστηριχθούν ερευνητικά σχέδια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών για 
εντοπισμό του καλούντος, μεταξύ άλλων 
μέσω διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP), 
και συνεπώς υποστηρίζει την ανάπτυξη 
προτύπων και κανονισμών νέας γενιάς·

16. ζητά να διατεθεί χρηματοδότηση και 
να υποστηριχθούν ερευνητικά σχέδια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών για 
εντοπισμό του καλούντος, κυρίως με τη 
χορήγηση κονδυλίων ΤΠΕ-ΠΣΠ που 
αναφέρονται στους προϋπολογισμούς της 
ΕΕ για το 2009, 2010 και 2011,
προκειμένου να στηριχθεί ο έλεγχος και η 
εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών (με 
βάση την πρόσβαση σε VoIP και 
πρόσβαση IP στον αριθμό κλήσης «112»)
εν αναμονή της καθιέρωσης του 
συστήματος 112 νέας γενιάς στην ΕΕ. Η 
Επιτροπή καλείται επίσης να εξετάσει την 
υλοποίηση των εφαρμογών νέας γενιάς
για τον αριθμό κλήσης «112» όπως
κειμενογράφηση, βίντεο και κοινωνικά 
δίκτυα και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εφαρμογές αυτές, που επί του παρόντος
διατίθενται στους πολίτες, μπορούν να 
εφαρμοστούν στις επικοινωνίες έκτακτης
ανάγκης για να βελτιωθεί η πρόσβαση 
στον αριθμό κλήσης «112», καθώς και να 
ενισχύσουν την ανταπόκριση των πολιτών
στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 65
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητά να διατεθεί χρηματοδότηση και 
να υποστηριχθούν ερευνητικά σχέδια
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών για 
εντοπισμό του καλούντος, μεταξύ άλλων 
μέσω διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP), 

16. ζητά από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα για τη 
βελτίωση της χρηματοδότησης και τη 
στήριξη ερευνητικών σχεδίων
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών για 
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και συνεπώς υποστηρίζει την ανάπτυξη 
προτύπων και κανονισμών νέας γενιάς·

εντοπισμό του καλούντος, μεταξύ άλλων 
μέσω διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP), 
και αναλόγως υποστηρίζει την ανάπτυξη 
προτύπων και κανονισμών νέας γενιάς·

Or. en

Τροπολογία 66
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους 
τρόπους με τους οποίους τα μηνύματα 
που αποστέλλονται μέσω κινητών 
τηλεφώνων, τα βίντεο, και τις καινοτόμες 
υπηρεσίες όπως η υπηρεσία VoIP και τα 
κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την επικοινωνία 
έκτακτης ανάγκης προκειμένου να 
διευκολύνουν και να αυξήσουν την 
χρησιμοποίηση του αριθμού κλήσης 112 
από όλους τους ευρωπαίους πολίτες·

Or. fr

Τροπολογία 67
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 
φορέων άμεσης βοήθειας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διασυνοριακό/ ενωσιακό 
επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

18. τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 
φορέων άμεσης βοήθειας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διασυνοριακό/ ενωσιακό 
επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
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αποτελεσματικότητας· αποτελεσματικότητας και, προς τούτο,
καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να συντονίσει από κοινού με τις 
διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών 
τη διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση 
της διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 68
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
απαιτήσεις αξιοπιστίας και να καθιερώσει 
δείκτες άμεσης αντίδρασης σαν στόχους 
επιδόσεων·

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη,
απαιτήσεις αξιοπιστίας και ποιότητας για 
ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 
«112» και να καθιερώσει δείκτες 
επιδόσεων και κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας
«112», όπως την αντιλαμβάνονται οι 
πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
για προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα 
μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης, πολυγλωσσία και έγκαιρες και 
ποιοτικές παρεμβάσεις των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 69
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
απαιτήσεις αξιοπιστίας και να καθιερώσει 
δείκτες άμεσης αντίδρασης σαν στόχους 
επιδόσεων·

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, το 
ταχύτερο δυνατόν, απαιτήσεις αξιοπιστίας 
και να καθιερώσει δείκτες άμεσης 
αντίδρασης σαν στόχους επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 70
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
απαιτήσεις αξιοπιστίας και να καθιερώσει 
δείκτες άμεσης αντίδρασης σαν στόχους 
επιδόσεων·

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
απαιτήσεις αξιοπιστίας όσο το δυνατόν 
ενωρίτερα, και να καθιερώσει δείκτες 
άμεσης αντίδρασης σαν στόχους 
επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 71
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή 
για τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση υπηρεσιών διερμηνείας, 
οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
όσους δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας 
στην οποία βρίσκονται να προσφεύγουν 
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας σε 
όλα τα κράτη μέλη και τη δημιουργία 
ενός συστήματος που θα συντονίζει τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όλων των 
κρατών μελών, ούτως ώστε τα μέλη του 
κοινού που κάνουν κλήση έκτακτης 
ανάγκης σε ένα κράτος μέλος πέρα από 
το δικό τους, θα μπορούν να έρχονται σε 
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επαφή με τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης του κράτους μέλους του οποίου 
είναι υπήκοοι, ούτως ώστε το τελευταίο 
να βοηθά τον καλούντα ανά πάσα στιγμή 
και να συντονίζει με τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης στη χώρα στην οποία 
πραγματοποιείται η κλήση έκτακτης 
ανάγκης·

Or. es

Τροπολογία 72
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή 
για τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση υπηρεσιών διερμηνείας, 
οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
όσους δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας 
στην οποία βρίσκονται να προσφεύγουν 
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

20. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
μέσω ενός προγράμματος δράσης τον 
μερισμό εμπειριών και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της ΕΕ με
τη δημιουργία ενός δικτύου
εμπειρογνωμόνων, που θα εστιάζουν στις 
τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών στις 
οποίες θα συμμετέχουν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών· πρέπει επίσης να 
παρέχουν στήριξη στην ανάπτυξη του 112 
στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και 
τις γειτονικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 73
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20



AM\865044EL.doc 39/45 PE462.898v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή για 
τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση υπηρεσιών διερμηνείας, οι 
οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσους 
δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία βρίσκονται να προσφεύγουν στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των ΕΡΑ, των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στα κράτη μέλη, διευρύνοντας την 
ανταλλαγή αυτή και σε οργανώσεις των 
υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ και 
γειτονικών χωρών· συνιστά ειδικότερα 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη 
διαχείριση των κλήσεων 112, επί 
παραδείγματι, στον τομέα της 
εκπαίδευσης των τηλεφωνητών, τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή για 
τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση υπηρεσιών διερμηνείας, οι 
οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσους 
δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία βρίσκονται να προσφεύγουν στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 74
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή για 
τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση υπηρεσιών διερμηνείας, οι 
οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσους 
δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία βρίσκονται να προσφεύγουν στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, όσον αφορά τον χειρισμό των 
κλήσεων 112, επί παραδείγματι, όσον 
αφορά την εκπαίδευση των 
τηλεφωνητών, τη χρησιμοποίηση ενός 
μόνο τηλεφωνητή για τον χειρισμό μιας 
κλήσης και τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών 
διερμηνείας, οι οποίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν όσους δεν μιλούν τη γλώσσα 
της χώρας στην οποία βρίσκονται να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης·
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Or. en

Τροπολογία 75
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή για 
τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση υπηρεσιών διερμηνείας, οι 
οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσους 
δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία βρίσκονται να προσφεύγουν στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

20. συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση ενός μόνο τηλεφωνητή για 
τον χειρισμό μιας κλήσης και τη 
χρησιμοποίηση επιγραμμικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών διερμηνείας, οι οποίες θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν όσους δεν 
μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
βρίσκονται να προσφεύγουν στις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 76
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η προσιτότητα του αριθμού 
112 για τα άτομα με διάφορων ειδών 
αναπηρίες και τις ευάλωτες ομάδες και 
προτρέπει να υπάρξει τυποποίηση της 
πρόσβασης στο 112 για τα άτομα αυτά·

21. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τον αριθμό 112 προσιτό στα άτομα με 
διάφορων ειδών αναπηρίες και τις 
ευάλωτες ομάδες· αυτό θα μπορούσε να 
συνεπάγεται την παροχή ειδικών 
τερματικών συσκευών για τους χρήστες 
με προβλήματα ακοής ή όρασης, 
υπηρεσιών μετάδοσης κειμένου ή 
υπηρεσίες στη νοηματική γλώσσας, ή 
άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό·

Or. hu
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Τροπολογία 77
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η προσιτότητα του αριθμού 
112 για τα άτομα με διάφορων ειδών 
αναπηρίες και τις ευάλωτες ομάδες και 
προτρέπει να υπάρξει τυποποίηση της 
πρόσβασης στο 112 για τα άτομα αυτά·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η προσιτότητα του αριθμού 
112 για τα άτομα με διάφορων ειδών 
αναπηρίες και τις ευάλωτες ομάδες και 
προτρέπει να υπάρξει τυποποίηση της 
πρόσβασης στο 112 για τα άτομα αυτά
καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές 
τους για ενίσχυση της συνειδητοποίησης 
των ατόμων αυτών όσον αφορά τον 
αριθμό 112, με τη χρήση μέσων 
επικοινωνίας ειδικά προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες τους·

Or. fr

Τροπολογία 78
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η προσιτότητα του αριθμού 
112 για τα άτομα με διάφορων ειδών 
αναπηρίες και τις ευάλωτες ομάδες και 
προτρέπει να υπάρξει τυποποίηση της 
πρόσβασης στο 112 για τα άτομα αυτά·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η προσιτότητα του αριθμού 
112 για τα άτομα με διάφορων ειδών 
αναπηρίες και τις ευάλωτες ομάδες και 
προτρέπει ειδικότερα να υπάρξει 
τυποποίηση της πρόσβασης στο 112 για τις 
ομάδες αυτές·

Or. en
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Τροπολογία 79
Συλβάνα Ράπτη, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. καλεί τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι 
η τεχνολογία υπάρχει ήδη, να επιδείξουν 
την αναγκαία βούληση για την υιοθέτηση 
ενός προορατικού συστήματος πρόληψης,
αποστέλλοντας πληροφορίες στις 
περιπτώσεις επικείμενων ή εν εξελίξει 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και καταστροφών στους πολίτες 
των ενεχομένων περιοχών μέσω των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με τις 
μέχρι στιγμής επιδόσεις των υπηρεσιών 
του αριθμού 112 και τη συνεργασία των 
σχετικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας·

22. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με τις 
μέχρι στιγμής επιδόσεις των υπηρεσιών 
του αριθμού 112 και τη συνεργασία των 
σχετικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας και τα 
μεμονωμένα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι 
στιγμής τα κράτη μέλη·

Or. hu

Τροπολογία 81
Malcolm Harbour
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με τις 
μέχρι στιγμής επιδόσεις των υπηρεσιών 
του αριθμού 112 και τη συνεργασία των 
σχετικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας·

22. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με τις 
μέχρι στιγμής επιδόσεις των υπηρεσιών 
του αριθμού 112 και τη συνεργασία των 
σχετικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας· καλεί 
επιπλέον την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα επέκτασης της υπηρεσίας 
112 πέρα από τις φωνητικές κλήσεις στις 
υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου, ούτως 
ώστε το μήνυμα κειμένου "112" να δίνει 
το έναυσμα για απάντηση σε κλήση 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 82
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει,
με ανεξάρτητα όργανα και το αργότερο 
μέχρι τα τέλη του 2012, την πραγματική 
κατάσταση εφαρμογής του αριθμού
κλήσης 112 σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως το 
αντιλαμβάνονται οι πολίτες,
αξιολογώντας ιδιαίτερα την
προσβασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα 
και τους χρόνους παρέμβασης· σε σχέση 
με αυτό, η Επιτροπή καλείται επίσης να 
παράσχει μέχρι την ίδια ημερομηνία,
ανασκόπηση των νομικά δεσμευτικών και 
πρακτικά εφαρμοσμένων χρόνων 
παρέμβσης στην ΕΕ και να επεκτείνει την 
μελέτη αντίκτυπου που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του eCall και στις ανθρώπινες 
και οικονομικές επιπτώσεις της 
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λειτουργίας του αριθμού κλήσης 112·

Or. en

Τροπολογία 83
Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τη δημιουργία ενός 
συστήματος "αντίστροφου 112", , 
δηλαδή ενός καθολικού, πολυγλωσσικού, 
προσβάσιμου, απλουστευμένου και 
αποτελεσματικού διασυνδεδεμένου 
συστήματος σε επίπεδο ΕΕ για την
ειδοποίηση και εγρήγορση των πολιτών 
σε περίπτωση επικείμενων ή εν εξελίξει 
φυσικών και/ή ανθρωπογενών
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 
καταστροφών οιασδήποτε μορφής, και
πιστεύει ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να 
εφαρμοστεί χωρίς να παρεμποδίζεται η 
ιδιωτικότητα και σε συνδυασμό με τις 
κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 84
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 
αξιολογήσει και να εξετάσει, το 
συντομότερο δυνατό τις κατάλληλες
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δράσεις για την διεύρυνση της έννοιας 
της καθολικής υπηρεσίας, προκειμένου 
να περιληφθεί η δημιουργία και 
συντήρηση ενός πανευρωπαϊκού, 
πολυγλωσσικού, προσβάσιμου σε όλους 
και αποτελεσματικού συστήματος
«αντίστροφου 112», δηλαδή, ενός 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
των πολιτών μέσω τηλεποικινωνιών σε 
περίπτωση επικείμενων ή εν εξελίξει 
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και καταστροφών εντός της ΕΕ·

Or. en


