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Τροπολογία 7
Sabine Verheyen

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 ανάπτυξη1, 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 ανάπτυξη2, 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 – ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο 
– απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να 
στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

Or. de

Τροπολογία 8
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

                                               
1 COM(2010)472.
2 COM(2010)472.
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Or. de

Τροπολογία 9
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση 
εταιρικών συμπράξεων μεταξύ δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα για την διάθεση 
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, πληροφοριών και 
επικοινωνιών, επειδή μπορούν να 
δημιουργήσουν μία βιώσιμη βάση για την 
τοπική ανάπτυξη ικανοτήτων και 
γνώσεων σε όλη την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 10
Sabine Verheyen

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 

(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 
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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.

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 στο 
σύνολο της επικράτειας 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.

Or. de

Τροπολογία 11
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

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 χρήσεις 
λογισμικού και επικοινωνιών και κινητές 
συσκευές με πρόσβαση στο Ιντερνέτ 
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 του 
δημιουργικού τομέα 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 καθώς και 
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στην πολιτισμική και δημιουργική 
βιομηχανία. Ο στόχος θα πρέπει να είναι 
ως εκ τούτου να υλοποιηθούν και στις 
αγροτικές περιοχές συνδέσεις με υψηλά 
ποσοστά μεταφοράς δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 12
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 13
Sabine Verheyen

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 

(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 
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υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση.

υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
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.

Or. de

Τροπολογία 14
Sabine Verheyen

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 

(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 – 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 
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κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

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.

Or. de

Τροπολογία 15
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 καθώς και προωθούν 
τη ψηφιακή ενσωμάτωση ολόκληρων 
περιοχών, οι οποίες ευρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση από οικονομικής 
πλευράς, που έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ);

Or. de

Τροπολογία 16
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) συμβάλλουν στη βελτίωση της 
καθημερινής ζωής για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, μέσω της 

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

προώθησης της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και της 
πρόσβασης στα δίκτυα αυτά σε προσιτές 
τιμές.

Or. de

Τροπολογία 17
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 τα οποία, σύμφωνα 
με τη βασική αρχή της ουδετερότητας 
της τεχνολογίας διευκολύνουν στη 
συνέχεια την ανάπτυξη και εξάπλωση 
διευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 18
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) δεσμεύονται στην τήρηση της αρχής 
της ουδετερότητας του δικτύου.

Or. de

Τροπολογία 19
Sabine Verheyen
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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) εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων σε όλη την επικράτεια που 
εξασφαλίζουν ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων τουλάχιστον 100 Mbps·

Or. de

Τροπολογία 20
Sabine Verheyen

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 Access", 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·

Or. de

Τροπολογία 21
Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ενίσχυση εταιρικών σχέσεων 
δημοσίου ιδιωτικού τομέα μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών αρχών 
καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
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ΤΠΕ, στον τομέα των δημόσιων 
υπηρεσιών για ΤΠΕ.

Or. de

Τροπολογία 22
Malcolm Harbour

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο φαίνεται να επιβάλλει αυστηρή υποχρέωση στα κράτη μέλη που είναι 
υπεύθυνα για έργα κοινού ενδιαφέροντος να λαμβάνουν μέτρα προς συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Για την έξυπνη υποδομή μετρήσεων π. χ., αυτό 
συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε κράτος μέλος εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές θα πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. Τούτο θα ήταν ασυμβίβαστο με 
την τρίτη δέσμη οδηγιών στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 23
Sabine Verheyen

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 

(3) Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες 
συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, που είναι
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στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 
κανονισμού.

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.

Or. de

Τροπολογία 24
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – παράγραφος 1

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:

διαγράφεται

(α) Καινοτομική διαχείριση, 
χαρτογράφηση και υπηρεσίες Μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης, όπου απαιτούνται 
για εγκατάσταση και διοίκηση, θα 
περιλάβουν τον σχεδιασμό έργων και 
επενδύσεων και μελέτες σκοπιμότητας, 
σε στήριξη επενδυτικών μέτρων και 
χρηματοοικονομικών μέσων. Η 
χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής 
ευρυζωνικής υποδομής θα αναπτύξει μια 
συνεχή λεπτομερή φυσική αποτύπωση 
και τεκμηρίωση των σχετικών περιοχών, 
ανάλυση των δικαιωμάτων διέλευσης, 
αξιολογήσεις του δυναμικού για 
αναβάθμιση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων κλπ. Τα μέτρα τεχνικής 
αρωγής μπορούν επίσης να στηρίζουν 
αντιγραφή επιτυχημένων επενδύσεων και 
μοντέλα εγκατάστασης.
Οι δράσεις αυτές μπορεί επίσης να 
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περιλαμβάνουν ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του 
κλίματος για την εκτίμηση των σχετικών 
με το κλίμα κινδύνων και να 
εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των 
υποδομών έναντι καταστροφών, 
σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην ενωσιακή ή την εθνική 
νομοθεσία.
(β) Δράσεις στήριξης και άλλα μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης Οι δράσεις αυτές 
απαιτούνται για την προετοιμασία ή την 
υποστήριξη της υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος ή για την επιτάχυνση της 
αφομοίωσής τους. Στο πεδίο των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι δράσεις 
στήριξης θα τονώσουν και θα 
προαγάγουν επίσης την αφομοίωση νέων 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών που 
μπορεί να καταστούν απαραίτητες ή 
χρήσιμες με βάση τεχνολογικές εξελίξεις, 
αλλαγές στις σχετικές αγορές ή 
αναδυόμενες πολιτικές προτεραιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν συνιστούν προτεραιότητα για την επιδότηση σε επίπεδο ΕΕ. Αρμόζει περισσότερο να 
κατευθυνθεί οιαδήποτε χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ προς ανάπτυξη παρά προς 
χαρτογράφηση / μελέτη σκοπιμότητας, δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν 
αποτελεσματικότερα σε επίπεδο κράτους μέλους.

Τροπολογία 25
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – 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 
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η αγορά αδυνατεί να παράσχει τις 
υποδομές αυτές με εμπορικά μέσα:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 26
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 – σημείο 2 – εδάφιο 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.

Or. en

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 27
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 – σημείο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών θα Η πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών θα 
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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.

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

Or. en

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, συνεπώς, κατάλληλο τα CERTs να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του EISAS. 
Άλλες οργανώσεις που έχουν ΜΜΕ και πολίτες ως σημαντικότερους πελάτες πρέπει να 
διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο.

Τροπολογία 28
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 – σημείο 2 – εδάφιο 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 θα παρέχουν στους πολίτες 
της ΕΕ 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής του ENISA τόσο λεπτομερείς πληροφορίες δεν θα είναι 
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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 29
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 – σημείο 2 – εδάφιο 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

Or. en

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.


