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Τροπολογία 1
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
στην ΕΕ (COM(2009)0557)·

Or. en

Τροπολογία 2
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
στην ΕΕ (COM(2009)0557)·

Or. en
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Τροπολογία 3
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
στην ΕΕ (COM(2009)0557)·

Or. en

Τροπολογία 4
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης
Μαρτίου 2009 σχετικά με τις προ-
εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: 
προώθηση της καινοτομίας για την 
εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη1

1 ΕΕ C 100 της 30.4.2009, σ. 6.

Or. fr

Τροπολογία 5
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με την ουδετερότητα των 
δικτύων1,
ΕΕ C 308 της 18.12.2009, σ. 2

Or. en

Τροπολογία 6
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να
εντείνει τις προσπάθειές της για την
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής
κοινωνίας προκειμένου να διαδραματίσει
πρωτοποριακό ρόλο παγκοσμίως όσον 
αφορά τη δημιουργία και την εφαρμογή 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών και την 
απόδοση μεγαλύτερης αξίας στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις της,

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επάνοδος
της Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη
τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη ενδέχεται
να ακολουθήσει πολύ διαφορετικές οδούς
ανάλογα με τον ρόλο της βασιζόμενης
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στις ΤΠΕ καινοτομίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, καθώς η έλλειψη ανθρωπίνων 
πόρων με τις κατάλληλες δεξιότητες 
παραμένει πρόβλημα για την Ευρώπη, 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
αποτελεσματικές και προνοητικές
πολιτικές ώστε να υποστηριχθούν οι
επενδύσεις σε ΤΠΕ και να διασφαλιστεί
ότι οι ηλεκτρονικές δεξιότητες δεν θα 
αποτελούν εμπόδιο για τους καινοτόμους
οργανισμούς και τις επιχειρήσεις στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

Or. en

Τροπολογία 8
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή
μας κοινωνία και οικονομία
αντιμετωπίζουν τεράστιες διαρθρωτικές
προκλήσεις, και ότι οι ΤΠΕ παρέχουν
δυνατότητες για να υποστηριχθεί η
μετάβαση προς μια περισσότερο ανοιχτή 
κοινωνία και μια βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 9
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι ο βαθύτερος στόχος
στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας
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ψηφιακής Ευρώπης είναι η περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
ποιότητας των συνθηκών εργασίας των
ευρωπαίων πολιτών· εκτιμώντας ότι η 
ψηφιακή κοινωνία πρέπει να αναπτυχθεί 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
δημιουργήσει περισσότερες θέσεις 
εργασίας, και να επιτρέψει σε 
περισσότερους πολίτες να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν οι 
νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών,

Or. en

Τροπολογία 10
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη της
ψηφιακής κοινωνίας δεν περιλαμβάνει
αποκλεισμούς – οι νέες τεχνολογίες και
υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες με
λογικό κόστος για όλους τους πολίτες της
ΕΕ· εκτιμώντας ότι οι πολιτικές που
συνδέονται με την ψηφιακή ατζέντα
πρέπει να στοχεύουν στη γεφύρωση του
ψηφιακού χάσματος εντός της ΕΕ·
εκτιμώντας ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως στην 
κοινωνία της ψηφιακής πληροφορίας,

Or. en

Τροπολογία 11
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι το δυναμικό της 
Ευρώπης βρίσκεται στις δεξιότητες του 
πληθυσμού της, του εργατικού δυναμικού 
της και των οργανισμών της· ότι χωρίς 
δεξιότητες δεν μπορεί να υπάρξει παρά 
περιορισμένη οικονομική και κοινωνική 
αξία από τις τεχνολογίες και τις υποδομές 
των πληροφοριών και της επικοινωνίας,

Γ. εκτιμώντας ότι το δυναμικό της 
Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
τις δεξιότητες του πληθυσμού της, του 
εργατικού δυναμικού της και των 
οργανισμών της· ότι χωρίς δεξιότητες δεν 
μπορεί να υπάρξει παρά περιορισμένη 
οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη
αξία από τις τεχνολογίες και τις υποδομές 
των πληροφοριών και της επικοινωνίας,

Or. el

Τροπολογία 12
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να
υπάρχει ψηφιακό χάσμα στην Ένωση
μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά
τόσο τα επίπεδα πρόσβασης στην
τεχνολογία όσο και τις ικανότητες των 
χρηστών,

Or. en

Τροπολογία 13
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι οι ΤΠΕ
μετατρέπονται σε απαραίτητο εργαλείο
για την άσκηση της ελευθερίας της 
έκφρασης και την προώθηση 
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δημοκρατικών πρωτοβουλιών, όπως οι 
εκστρατείες ενημέρωσης και οι εκλογές, 

Or. en

Τροπολογία 14
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι οι ΤΠΕ μπορούν να
διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις
προσπάθειες για την επίτευξη μιας 
θετικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες 
τις χώρες του κόσμου και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 15
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη,

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη, και 
υπογραμμίζοντας ότι η εγγύηση της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και των άλλων 
δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη
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προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων,

Or. fr

Τροπολογία 16
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη,

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη· εκτιμώντας ότι
η εγγύηση της προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
και των άλλων δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη από την 
πλευρά των επιχειρήσεων,

Or. en

Τροπολογία 17
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
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του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη,

του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη· εκτιμώντας ότι 
αυτή η ελευθερία έκφρασης και η 
καινοτομία εξαρτώνται αμφότερες από 
την ανοιχτή και ουδέτερη φύση των 
δικτύων επικοινωνιών,

Or. en

Τροπολογία 18
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη, 

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το
πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εκ μέρους των πολιτών 
εμπιστοσύνη,

Or. en

Τροπολογία 19
Róża Thun Und Hohenstein, Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 

Δ. εκτιμώντας ότι οι πολίτες δεν πρόκειται 
να επιδοθούν σε αλληλεπίδραση, ελεύθερη 
έκφραση των απόψεών τους και 
πραγματοποίηση συναλλαγών αν δεν έχουν 
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επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η εγγύηση
των ψηφιακών δικαιωμάτων αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους 
των πολιτών εμπιστοσύνη,

επαρκή εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο 
του νέου ψηφιακού χώρου· ότι η 
αναγνώριση και επιβολή των ψηφιακών 
δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εκ μέρους των 
πολιτών εμπιστοσύνη,

Or. en

Τροπολογία 20
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο, όπως η υποκίνηση σε
διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων, τα 
εγκλήματα μίσους, η παιδική 
πορνογραφία, έχουν αυξηθεί και θέτουν 
σε κίνδυνο άτομα, μεταξύ των οποίων και 
παιδιά,

Or. en

Τροπολογία 21
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι οι δημιουργικές 
βιομηχανίες όχι μόνο συμβάλλουν στην
οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ αλλά 
προσφέρουν επίσης ελκυστικό υλικό και 
υπηρεσίες που προωθούν τη χρήση και 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ,

Or. en
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Τροπολογία 22
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές
πολιτιστικές και δημιουργικές
βιομηχανίες όχι μόνο διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας, της 
πολυφωνίας των μέσων και της 
συμμετοχικής δημοκρατίας στην 
Ευρώπη, αλλά αποτελούν επίσης
σημαντική κινητήριο δύναμη της
βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής
ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 23
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι το υπάρχον πρότυπο 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 
και των άλλων δικαιωμάτων δέχεται 
πιέσεις, αλλά ότι προς το παρόν δεν έχει 
επινοηθεί κανένα ικανοποιητικό νέο 
πρότυπο που να διασφαλίζει ότι οι 
πάροχοι περιεχομένου και οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων θα αποζημιώνονται 
επαρκώς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
τους,

Or. nl
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Τροπολογία 24
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις·
εκτιμώντας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα ειδικά πολιτιστικά και 
γλωσσικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο 
της συζήτησης σχετικά με τη δημιουργία 
μιας ενιαίας αγοράς στον κλάδο του 
δημιουργικού περιεχομένου,

Or. fr

Τροπολογία 25
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη 
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα 
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης 
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας 
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

E. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη 
εξασφαλίσει μια πλήρη πρόσβαση όλων 
των τμημάτων του πληθυσμού στις 
ψηφιακές υπηρεσίες· εκτιμώντας ότι η
πρόσβαση όλου του πληθυσμού στις 
ψηφιακές υπηρεσίες παρακωλύεται 
έντονα σήμερα από την υπερβολική 
συγκέντρωση των εν λόγω υπηρεσιών 
στον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που
σημειώνεται μείωση της παροχής τους 
από τον δημόσιο τομέα, γεγονός που 
μπορεί να ζημιώσει τους πλέον 
μειονεκτούντες πληθυσμούς, 
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Or. pt

Τροπολογία 26
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης 
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας 
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες
της κοινωνίας της επικοινωνίας και της 
πληροφορίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό
επίπεδο· εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες και οι δημόσιες υπηρεσίες θα 
επωφεληθούν οικονομικά και κοινωνικά 
από τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών και 
εφαρμογών ΤΠΕ,

Or. en

Τροπολογία 27
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες
άμεσης επικοινωνίας στην Ευρώπη· 
εκτιμώντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία
των ψηφιακών υπηρεσιών παρακωλύεται
έντονα σήμερα από τις κατακερματισμένες
σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις·
εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες θα 
επωφεληθούν οικονομικά και κοινωνικά 
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από τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών και 
εφαρμογών ΤΠΕ,

Or. en

Τροπολογία 28
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις

E. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις·
εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες θα 
επωφεληθούν οικονομικά και κοινωνικά 
από τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών και 
εφαρμογών ΤΠΕ,

Or. en

Τροπολογία 29
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες
άμεσης επικοινωνίας στην Ευρώπη· 
εκτιμώντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία
των ψηφιακών υπηρεσιών παρακωλύεται
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από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις

έντονα σήμερα από τις κατακερματισμένες
σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις·
εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
και δημόσιες υπηρεσίες θα επωφεληθούν 
οικονομικά και κοινωνικά από τη χρήση 
προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών 
ΤΠΕ,

Or. en

Τροπολογία 30
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 
από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών και του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου παρακωλύεται 
έντονα σήμερα από τις κατακερματισμένες 
σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

Or. en

Τροπολογία 31
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη 
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα 
ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης 
επικοινωνίας στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών 
υπηρεσιών παρακωλύεται έντονα σήμερα 

Ε. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη 
πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα 
ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες 
άμεσης επικοινωνίας στην Ευρώπη· 
εκτιμώντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των ψηφιακών υπηρεσιών παρακωλύεται 
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από τις κατακερματισμένες σε εθνικό 
επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

έντονα σήμερα από τις κατακερματισμένες 
σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις,

Or. el

Τροπολογία 32
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή
δημοκρατική κοινωνία, η συμμετοχή των
πολιτών στον δημόσιο διάλογο και η
πρόσβαση στην πληροφόρηση στο
πλαίσιο του ψηφιακού κόσμου εξαρτάται 
από την ύπαρξη ενός ακμαίου και 
ανταγωνιστικού κλάδου του Τύπου ως
τέταρτος πυλώνας της δημοκρατίας,

Or. en

Τροπολογία 33
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι η έλλειψη προόδου
όσον αφορά τη δημιουργία, τη διάδοση
και τη χρήση των ΤΠΕ ευθύνεται για την
καθυστέρηση στην ανάπτυξη και την 
παραγωγικότητα, και ότι οι νέες 
επιχειρήσεις υψηλού αναπτυξιακού 
δυναμικού που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της καινοτομίας στο πλαίσιο των 
ΤΠΕ αγωνίζονται για να εδραιώσουν τη
θέση τους στην αγορά,

Or. fr
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Τροπολογία 34
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι σε ορισμένους 
κλάδους η ζήτηση της αγοράς
εξακολουθεί να ελέγχεται από το κράτος, 
όπως για παράδειγμα ορισμένες
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις ή αθλητικές
αναμετρήσεις, με αποτέλεσμα το «ενιαίο 
πρότυπο για όλους» να μην μπορεί να 
αποτελεί επαρκή λύση,

Or. nl

Τροπολογία 35
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι, ενώ οι ευρυζωνικές 
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για άνω του
90% του πληθυσμού της ΕΕ, 
αξιοποιούνται μόλις από το 50% των 
νοικοκυριών,

Or. en

Τροπολογία 36
Giles Chichester

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

Εα. εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστικές
αγορές των επικοινωνιών είναι
σημαντικές καθώς διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες θα αποκομίσουν τα μέγιστα 
οφέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή, την 
ποιότητα και τις προσιτές τιμές,

Or. en

Τροπολογία 37
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστικές
αγορές των επικοινωνιών είναι
σημαντικές καθώς διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες θα αποκομίσουν τα μέγιστα 
οφέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή, την 
ποιότητα και τις προσιτές τιμές,

Or. en

Τροπολογία 38
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστικές
αγορές των επικοινωνιών είναι
σημαντικές καθώς διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες θα αποκομίσουν τα μέγιστα 
οφέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή, την 
ποιότητα και τις προσιτές τιμές,
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Or. en

Τροπολογία 39
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστικές
αγορές των επικοινωνιών είναι
σημαντικές καθώς διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες θα αποκομίσουν τα μέγιστα 
οφέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή, την 
ποιότητα και τις προσιτές τιμές,

Or. en

Τροπολογία 40
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστικές
αγορές των επικοινωνιών είναι
σημαντικές καθώς διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες θα αποκομίσουν τα μέγιστα 
οφέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή, την 
ποιότητα και τις προσιτές τιμές,

Or. en

Τροπολογία 41
Lena Ek

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

Εα. εκτιμώντας ότι τόσο η ανακοίνωση
COM(2009)0557 της Επιτροπής όσο και 
η μελέτη της σχετικά με το «mystery
shopping» (μέθοδος αφανούς πελάτη) 
αποκαλύπτουν ότι το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο ενδέχεται να είναι 
υψίστης σημασίας για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές,

Or. sv

Τροπολογία 42
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι, ενώ το διαδίκτυο
αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
δίαυλο λιανικών πωλήσεων, το χάσμα 
μεταξύ εγχώριου και διασυνοριακού
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ 
βαθαίνει,

Or. en

Τροπολογία 43
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι, ενώ το διαδίκτυο
αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
δίαυλο λιανικών πωλήσεων, το χάσμα 
μεταξύ εγχώριου και διασυνοριακού
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ 
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βαθαίνει,

Or. en

Τροπολογία 44
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι οι φραγές, η
υποβάθμιση ή οι διακρίσεις σε βάρος του
περιεχομένου, των υπηρεσιών, των 
εφαρμογών, του εξοπλισμού ή των 
πρωτοκόλλων του Διαδικτύου 
περιορίζουν τις επιλογές των 
καταναλωτών και την καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι ο ιδιωτικός και ο
δημόσιος τομέας πρέπει να επενδύσουν σε
νέες καινοτόμους πλατφόρμες και
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η
ραδιοσυχνική αναγνώριση, τα νεφελοειδή 
υπολογιστικά συστήματα (cloud
computing), οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
στον τομέα της υγείας, οι ευφυείς 
μετρητές, η ευφυής κινητικότητα, κτλ·
εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς θα αυξήσει το 
ενδιαφέρον για τις επενδύσεις στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αγορές, και θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομίες 
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κλίμακας,

Or. en

Τροπολογία 46
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι ο ιδιωτικός και ο
δημόσιος τομέας πρέπει να επενδύσουν σε
νέες καινοτόμους πλατφόρμες και
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νεφελοειδή υπολογιστικά συστήματα 
(cloud computing), οι ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, οι 
ευφυείς μετρητές, η ευφυής κινητικότητα, 
κτλ· εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς θα αυξήσει 
το ενδιαφέρον για τις επενδύσεις στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αγορές, και θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομίες 
κλίμακας,

Or. en

Τροπολογία 47
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. εκτιμώντας ότι η ανακοίνωση
COM(2009)557 της Επιτροπής
αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές
δυνατότητες για ουσιαστική 
εξοικονόμηση μέσω του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις της ΕΕ,
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Or. en

Τροπολογία 48
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. εκτιμώντας ότι η ανακοίνωση της
Επιτροπής για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
στην ΕΕ (COM(2009)0557) αποκαλύπτει 
ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για 
ουσιαστική εξοικονόμηση μέσω του 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου
για τους πολίτες της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 49
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι, αφενός, σε ό,τι 
αφορά τον στόχο της διάθεσης ποσοστού
3 % του ΑΕΠ για την έρευνα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στάσιμη 
στο 1,9 %, με τις προσπάθειες των 
δημοσίων φορέων να ανέρχονται στο
0,6 %, και αφετέρου, οι επενδύσεις στις 
ΤΠΕ ανέρχονται στο 30 % του συνολικού 
προϋπολογισμού για τις ερευνητικές 
προσπάθειες,

Or. fr
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Τροπολογία 50
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eβ. εκτιμώντας ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες δαπανούν 50 δισ. δολάρια
ετησίως για την ανάθεση συμβάσεων
έρευνας, ποσό εικοσαπλάσιο του 
ευρωπαϊκού, που αντιστοιχεί περίπου στο 
μισό της διαφοράς στις επενδύσεις 
μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης·
εκτιμώντας ότι οι προεμπορικές
συμβάσεις στον τομέα των ΤΠΕ 
αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1 δισ. ευρώ
στην ΕΕ, έναντι άνω των 10 δισ. στις 
Ηνωμένες Πολιτείες,

Or. fr

Τροπολογία 51
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια 
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο 
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει 
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να 
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία· προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 
εξέλιξης 2015.eu»·

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια 
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο 
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει 
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να 
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία·

Or. es
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Τροπολογία 52
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία· προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 
εξέλιξης 2015.eu»·

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο
στρατηγικής και δράσης –οι στόχοι του 
οποίου θα καθορισθούν από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο– που θα
δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία, και θα 
προσφέρει οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές ευκαιρίες σε όλους τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
προτείνει το νέο αυτό πλαίσιο να 
ονομαστεί «Ατζέντα 2015.eu» και να 
βασίζεται στο πρότυπο της «ενάρετης 
σπειροειδούς εξέλιξης 2015.eu»·

Or. fr

Τροπολογία 53
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία· προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 
εξέλιξης 2015.eu»·

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία, η οποία 
θα προσφέρει τόσο οικονομικές όσο και 
κοινωνικές ευκαιρίες σε όλους τους 
πολίτες της ΕΕ· προτείνει το νέο αυτό 
πλαίσιο να ονομαστεί «Ατζέντα 2015.eu»
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και να βασίζεται στο πρότυπο της 
«ενάρετης σπειροειδούς εξέλιξης 
2015.eu»·

Or. nl

Τροπολογία 54
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία· προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 
εξέλιξης 2015.eu»·

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να
προχωρήσει προς μια ανοικτή και
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία· προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2020.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 
εξέλιξης 2020.eu»·

Or. en

Τροπολογία 55
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια 
πρόταση για ένα συνολικό σχέδιο 
στρατηγικής και δράσης που θα δώσει 
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να 
προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 

1. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μια 
πρόταση για ένα ολοκληρωμένο και
συνολικό σχέδιο στρατηγικής και δράσης 
που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα 
να προχωρήσει προς μια ανοικτή και 
ευημερούσα ψηφιακή κοινωνία προτείνει 
το νέο αυτό πλαίσιο να ονομαστεί 
«Ατζέντα 2015.eu» και να βασίζεται στο 
πρότυπο της «ενάρετης σπειροειδούς 
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εξέλιξης 2015.eu» εξέλιξης 2015.eu»

Or. el

Τροπολογία 56
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει
νομοθετική πρόταση για έναν κατάλογο 
δικαιωμάτων ο οποίος και θα απαριθμεί
τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
ευρωπαίων πολιτών στο Διαδίκτυο·

Or. sv

Τροπολογία 57
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί μια φιλόδοξη ψηφιακή ατζέντα
στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία όχι μόνο θα ενθαρρύνει τις
επενδύσεις στα νέα δίκτυα και τις νέες
πλατφόρμες, αλλά θα προβλέπει επίσης 
και εγγυήσεις για τον ανοιχτό χαρακτήρα, 
την προσβασιμότητα και τη 
διαθεσιμότητα σε καθολικό επίπεδο, 
καθώς και για την ασφάλεια του 
εξοπλισμού και των υποδομών 
επικοινωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 58
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Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση 
τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς 
ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και του ανταγωνισμού και των 
επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι το 
ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ένωση πρέπει 
να είναι ανοιχτό και να υποστηρίζει την 
ανάδυση νέων και εναλλακτικών 
τεχνολογιών καθώς και υποδομών νέας
γενεάς·

Or. en

Τροπολογία 59
Angelika Niebler, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης των χρηστών στη σταθερή 
και την κινητή ευρεία ζώνη και της 
ανάπτυξης υποδομών της επόμενης γενεάς· 
υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί 
στοχευμένες πολιτικές που δημιουργούν 
κίνητρα εντός του ρυθμιστικού πλαισίου
για διαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις σε νέες 
υποδομές πρόσβασης, και προωθούν την 
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πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

ευρυζωνική πρόσβαση με δίκαιους όρους 
και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλους τους 
πολίτες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 60
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης των χρηστών στο σταθερό και
το κινητό Διαδίκτυο και της ανάπτυξης 
υποδομών της επόμενης γενεάς· 
υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί πολιτικές 
που προωθούν την πρόσβαση με δίκαιους 
όρους και σε ανταγωνιστικές τιμές σε 
όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη 
θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς 
ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό, και που 
δημιουργούν κίνητρα εντός του
ρυθμιστικού πλαισίου για την υποστήριξη 
των σταθερών ιδιωτικών επενδύσεων σε 
υποδομές πρόσβασης της επόμενης 
γενεάς·

Or. en
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Τροπολογία 61
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης των χρηστών στη σταθερή
και την κινητή ευρεία ζώνη και της
ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών της
επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι αυτό
απαιτεί πολιτικές που υποστηρίζουν τον 
ανταγωνισμό, την επιλογή και την 
πολυμορφία των υπηρεσιών υψηλής 
ταχύτητας παρέχοντας πρόσβαση με
δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές
τιμές σε όλους τους πολίτες και τις
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον
αποκλεισμό, και που δημιουργούν 
κίνητρα για την υποστήριξη των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές 
πρόσβασης της επόμενης γενεάς, ούτως 
ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του 
Διαδικτύου προς όφελος των πολιτών και 
των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 62
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
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παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
και υπηρεσιών της επόμενης γενεάς μέσω 
της δημιουργίας κινήτρων για την 
υποστήριξη των επενδύσεων· 
υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί πολιτικές 
που υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό, την 
επιλογή και την πολυμορφία στις 
υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας παρέχοντας
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 63
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και του ανταγωνισμού και των 
επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που υποστηρίζουν 
την επιλογή και την πολυμορφία των 
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας 
παρέχοντας πρόσβαση με δίκαιους όρους 
και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
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αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 64
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο, των επενδύσεων σε υποδομές
της επόμενης γενεάς και του 
ανταγωνισμού των υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί πολιτικές 
που προωθούν την επιλογή και την 
πολυμορφία των υπηρεσιών υψηλής 
ταχύτητας παρέχοντας πρόσβαση με 
δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές 
τιμές σε όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα 
από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 65
Sajjad Karim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
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πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και του ανταγωνισμού και των 
επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν και 
υποστηρίζουν την επιλογή και την 
πολυμορφία των υπηρεσιών υψηλής 
ταχύτητας παρέχοντας πρόσβαση με 
δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές 
τιμές σε όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα 
από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 66
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και του ανταγωνισμού και των 
επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που υποστηρίζουν 
την επιλογή και την πολυμορφία των 
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας 
παρέχοντας πρόσβαση με δίκαιους όρους 
και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

Or. en
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Τροπολογία 67
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και του ανταγωνισμού και των 
επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που υποστηρίζουν 
την επιλογή και την πολυμορφία των 
υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας 
παρέχοντας πρόσβαση με δίκαιους όρους 
και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 68
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης και του ανταγωνισμού στο
σταθερό και το κινητό Διαδίκτυο και της 
ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών της 
επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι αυτό 



AM\806061EL.doc 37/106 PE439.243v01-00

EL

πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση και την επιλογή των υπηρεσιών
με δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές 
τιμές σε όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα 
από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 69
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν τις 
επενδύσεις και τον ανταγωνισμό σε αυτά 
τα δίκτυα επιτρέποντας την πρόσβαση με 
δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές 
τιμές σε όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα 
από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 70
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και τις 
επενδύσεις παρέχοντας πρόσβαση με 
δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές 
τιμές σε όλες τις κοινότητες, ανεξάρτητα 
από τη θέση τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 71
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν τον 
ανταγωνισμό και τις επενδύσεις 
παρέχοντας πρόσβαση με δίκαιους όρους 
και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·
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Τροπολογία 72
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό· εκφράζει την ανησυχία του 
διότι τα έξοδα για τη χρήση του 
Διαδικτύου εξακολουθούν να αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα για σημαντικό
αριθμό ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 73
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού 
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση 
για όλους τους πολίτες και τους 
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της 

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
επιταχυνθούν οι προσπάθειες για 
πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας 
πρόσβαση για όλους τους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τους εταιρικούς 
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πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς• υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό•

χρήστες, μέσω της προώθησης της 
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική και οικονομική θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

Or. el

Τροπολογία 74
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
πρόσβασης στο σταθερό και το κινητό 
Διαδίκτυο και της ανάπτυξης υποδομών 
της επόμενης γενεάς· υπογραμμίζει ότι 
αυτό απαιτεί πολιτικές που προωθούν την 
πρόσβαση με δίκαιους όρους και σε 
ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις 
κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς ευρωπαίος 
πολίτης δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να
ενισχυθούν οι προσπάθειες για πανταχού
παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση
για όλους τους πολίτες και τους
καταναλωτές, μέσω της προώθησης της
ισότιμης και ουδέτερης ως προς το
δίκτυο πρόσβασης στο σταθερό και το 
κινητό Διαδίκτυο και της ανάπτυξης 
υποδομών της επόμενης γενεάς· 
υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί πολιτικές 
που προωθούν την πρόσβαση με δίκαιους 
όρους και σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλες 
τις κοινότητες, ανεξάρτητα από τη θέση 
τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι κανείς 
ευρωπαίος πολίτης δεν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. de
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Τροπολογία 75
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους
για την προώθηση τόσο της αξιοποίησης
όσο και της αποτελεσματικής χρήσης των
υπηρεσιών του Διαδικτύου από όλους
τους πολίτες, ως μέσο για την προαγωγή
της οικονομικής ανάπτυξης και της 
ψηφιακής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 76
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
επανεξέταση των υποχρεώσεων 
καθολικής υπηρεσίας και καλεί τα κράτη 
μέλη να δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή
να προωθήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα
πολιτικής για να επιτύχει ευρυζωνική 
σύνδεση υψηλής ταχύτητας για όλους στο
πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής της 
για την ευρεία ζώνη, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
ανάκαμψη της οικονομίας καθώς και της 
αξιοποίησης της αποδοτικότητας του 
ψηφιακού μερίσματος, και καλεί τα κράτη
μέλη να δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή
στρατηγική υψηλής ταχύτητας
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ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής
ταχύτητας· επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή θα προβεί σε αναθεώρηση των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της καθολικής 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 77
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να προωθήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής για να επιτύχει ευρυζωνική 
σύνδεση για όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες στο πλαίσιο της επικείμενης 
στρατηγικής της για την ευρεία ζώνη, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων 
και του ψηφιακού μερίσματος για την 
επέκταση της κάλυψης των κινητών 
ευρυζωνικών υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 78
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και 
υψηλής ταχύτητας·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή
στρατηγική υψηλής ταχύτητας
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως
ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις στην 
παροχή κάλυψης ευρείας ζώνης και 
υψηλής ταχύτητας σύμφωνα με τη 
ζήτηση της αγοράς, και προωθώντας 
παράλληλα την ανάπτυξη τεχνολογικής 
πρωτοπορίας και την ανάδυση νέων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που
μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην 
παγκόσμια αγορά·

Or. en

Τροπολογία 79
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· θεωρεί ότι αυτό το αποτέλεσμα 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδυασμού
διαφόρων τεχνολογιών που θα παράσχουν 
οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το 
περιβάλλον ευρυζωνική συνδεσιμότητα σε 
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στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

μία δεδομένη περιοχή, η οποία θα
βασίζεται στη συνεχή, υψηλής ποιότητας 
απόδοση· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή
στρατηγική υψηλής ταχύτητας
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής
ταχύτητας·

Or. en

Τροπολογία 80
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας· καλεί τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές να παρακολουθήσουν την ποιότητα 
της ευρυζωνικής εμπειρίας προκειμένου 
να επιτρέψουν στους καταναλωτές να 
ωφεληθούν από τη χρήση εφαρμογών 
όπως το VOIP, το βίντεο συνεχούς ροής 
(video-streaming), κτλ.·

Or. en
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Τροπολογία 81
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό 
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το 
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την 
Επιτροπή να πραγματοποιήσει επανεξέταση 
των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ορμή 
στην ευρωπαϊκή στρατηγική υψηλής 
ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό 
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές και προσιτές
τιμές έως το 2013· κατά συνέπεια, 
παροτρύνει την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει επανεξέταση των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ορμή 
στην ευρωπαϊκή στρατηγική υψηλής 
ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

Or. es

Τροπολογία 82
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας·

3. πιστεύει ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ
θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό
Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το
2013· κατά συνέπεια, παροτρύνει την
Επιτροπή να πραγματοποιήσει
επανεξέταση των υποχρεώσεων καθολικής 
υπηρεσίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν νέα ορμή στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική υψηλής ταχύτητας 
ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως 
επικαιροποιώντας τους εθνικούς στόχους 
για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής 
ταχύτητας· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή 
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στο άρθρο 174 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, επισημαίνοντας ότι μία λύση 
για τη σύνδεση των εκατομμυρίων 
πολιτών της ΕΕ που βρίσκονται σε 
νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες 
περιοχές εντός ενός αποδεκτού χρονικού 
πλαισίου και με λογικό κόστος μπορεί να 
αποτελέσει η σύνδεση μέσω ασύρματων 
τεχνολογιών, όπως π.χ. οι δορυφορικές, 
που επιτρέπουν την άμεση σύνδεση με το 
βασικό δίκτυο του Διαδικτύου οι οποίες
το μόνο που απαιτούν είναι η
εγκατάσταση μιας παραβολικής κεραίας
και ενός τερματικού·

Or. en

Τροπολογία 83
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η καταλληλότερη
λύση για την ένταξη των εκατομμυρίων
πολιτών της ΕΕ που βρίσκονται σε
νησιωτικές, ορεινές και
αραιοκατοικημένες περιοχές εντός
αποδεκτού χρονικού πλαισίου και με
εύλογο κόστος, μπορεί να είναι η σύνδεση
μέσω ασύρματων τεχνολογιών, που 
επιτρέπουν την άμεση, πανταχού 
παρούσα σύνδεση με το βασικό δίκτυο
του Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 84
Paul Rübig, Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει ότι η βέλτιστη λύση για
την ένταξη εκατομμυρίων πολιτών της
ΕΕ που βρίσκονται σε νησιωτικές, 
ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές
εντός αποδεκτού χρονικού πλαισίου και
με εύλογο κόστος μπορεί να είναι η 
σύνδεση μέσω ασύρματων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, 
του WIFI και άλλων, όπως η κινητή
τεχνολογία τρίτης γενιάς, κάθε μια από 
τις οποίες επιτρέπει την άμεση σύνδεση 
με το βασικό δίκτυο του Διαδικτύου και 
οι οποίες το μόνο που απαιτούν είναι η 
εγκατάσταση μίας παραβολικής κεραίας 
και ενός τερματικού·

Or. en

Τροπολογία 85
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι οι υποχρεώσεις
καθολικής υπηρεσίας πρέπει να
λειτουργήσουν ως αποτελεσματικό δίχτυ
ασφαλείας για τους καταναλωτές, χωρίς
να προκληθούν στρεβλώσεις στην αγορά 
και χωρίς να επιβληθούν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις σε καταναλωτές και 
παρόχους·

Or. en
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Τροπολογία 86
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι το καθεστώς
καθολικής υπηρεσίας πρέπει να
λειτουργήσει ως αποτελεσματικό δίχτυ
ασφαλείας για τους καταναλωτές, χωρίς
να προκληθούν στρεβλώσεις στην αγορά 
και χωρίς να επιβληθούν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις σε καταναλωτές και 
παρόχους·

Or. en

Τροπολογία 87
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η συνοχή της Ένωσης
έχει ζωτική σημασία και καλεί, ως εκ
τούτου, την Επιτροπή να λάβει πρόσθετα
μέτρα για να διασφαλίσει την επίτευξη
του στόχου αυτού στις αγροτικές περιοχές
και τις απομονωμένες κοινότητες· θεωρεί
ότι ακόμα και πριν από την επίτευξη του 
τελικού στόχου, σε αυτές τις περιοχές και 
σε αυτά τα άτομα πρέπει να παρασχεθεί 
τουλάχιστον μία βασική υπηρεσία 
Διαδικτύου σε ανταγωνιστική τιμή·

Or. en
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Τροπολογία 88
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει
όλα τα διαθέσιμα μέσα πολιτικής για να
επιτύχει ευρυζωνική σύνδεση για όλους
στο πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής
της για την ευρεία ζώνη, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, 
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
ανάκαμψη της οικονομίας και της 
αξιοποίησης του ψηφιακού μερίσματος 
προκειμένου να επεκταθεί η κάλυψη των 
κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 89
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των 
συνδρομητών κινητής θα είναι χρήστες 
τρίτης γενεάς ή ανώτερης·

Or. en
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Τροπολογία 90
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης• 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες•

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·
υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η 
Ευρώπη στην αιχμή της επιστημονικής 
έρευνας και καινοτομίας στις ασύρματες 
υπηρεσίες· τονίζει επίσης τη σημασία 
πρόσβασης του κοινού σε δωρεάν, 
δημόσια ασύρματα δίκτυα σε όλους τους 
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους και 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς·

Or. el

Τροπολογία 91
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
υποστηριχθεί η ανάπτυξη προηγμένων 
ασύρματων τεχνολογιών και να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν
«κινητή ήπειρος» του κόσμου· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί ο ανταγωνισμός και η
καινοτομία στις ασύρματες υπηρεσίες και 
να διασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% 
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υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες· των συνδρομητών κινητής θα είναι
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η
συντονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·
καλεί την Επιτροπή και τον φορέα 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) να 
παρακολουθούν την ανάθεση και τη 
χρήση του φάσματος και να υποβάλουν 
αναφορές σχετικά με τον ανταγωνισμό 
και τις εξελίξεις στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 92
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των
συνδρομητών κινητής θα είναι χρήστες
κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι
υφιστάμενες και οι ενισχυμένες
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες· επιμένει ότι 
η κατανομή του ψηφιακού μερίσματος 
πρέπει να υποστηρίξει την επέκταση της 
κάλυψης και της ποιότητας των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών χωρίς να
εισάγονται διακρίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 93
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης·
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των
συνδρομητών κινητής θα έχουν πρόσβαση 
σε ασύρματες υπηρεσίες υψηλής 
ταχύτητας· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης του ανταγωνισμού και της 
καινοτομίας στις ασύρματες υπηρεσίες·
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού
μερίσματος» χωρίς να εισάγονται 
διακρίσεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 94
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των 
συνδρομητών κινητής θα είναι χρήστες 
τρίτης γενεάς ή ανώτερης· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να επιταχυνθεί η εναρμονισμένη 
ανάπτυξη του «ψηφιακού μερίσματος»
χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς 
να υποβαθμίζονται οι υφιστάμενες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 95
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των 
συνδρομητών κινητής θα είναι χρήστες 
τρίτης γενεάς ή ανώτερης· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να επιταχυνθεί η εναρμονισμένη 
ανάπτυξη του «ψηφιακού μερίσματος»
χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς 
να υποβαθμίζονται οι υφιστάμενες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 96
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των 
συνδρομητών κινητής θα είναι χρήστες 
τρίτης γενεάς ή ανώτερης· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να επιταχυνθεί η εναρμονισμένη 
ανάπτυξη του «ψηφιακού μερίσματος»
χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς 
να υποβαθμίζονται οι υφιστάμενες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 97
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 το 75% των 
συνδρομητών κινητής θα είναι χρήστες 
κινητού δικτύου υψηλής ταχύτητας· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες· 

Or. en

Τροπολογία 98
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
εναρμονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η Ευρώπη ως η κατεξοχήν 
«κινητή ήπειρος» του κόσμου και να 
εξασφαλιστεί ότι έως το 2015 των 75% 
των συνδρομητών κινητής θα είναι 
χρήστες τρίτης γενεάς ή ανώτερης· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
συντονισμένη ανάπτυξη του «ψηφιακού 
μερίσματος» χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
υφιστάμενες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες·

Or. fr
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Τροπολογία 99
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι το «ψηφιακό
μέρισμα» αποτελεί πηγή φάσματος 
μεγάλης αξίας για την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη·
προτρέπει την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
την αξία των υφιστάμενων πλατφόρμων
που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, 
ανταγωνιστικές και οικονομικά 
επικερδείς, όπως η ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση, και να επιτρέψει την εξέλιξή 
τους διευκολύνοντας παράλληλα και την 
ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία 100
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης
της εναρμονισμένης ανάπτυξης του
φάσματος που προκύπτει από το ψηφιακό
μέρισμα με συντονισμένο τρόπο,
προκειμένου να διασφαλισθεί η
συνύπαρξη της υπάρχουσας και της 
προβλεπόμενης χρήσης του φάσματος
των συχνοτήτων και να βελτιστοποιηθεί η 
εκμετάλλευση αυτού του πολύτιμου
πόρου για τις νέες υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 101
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης
της εναρμονισμένης ανάπτυξης του
φάσματος που προκύπτει από το ψηφιακό
μέρισμα με συντονισμένο τρόπο,
προκειμένου να διασφαλισθεί η
συνύπαρξη της υπάρχουσας και της
προβλεπόμενης χρήσης του φάσματος
των συχνοτήτων και να βελτιστοποιηθεί η 
εκμετάλλευση αυτού του πολύτιμου 
πόρου για τις νέες υπηρεσίες, όπως π.χ. οι 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 102
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης
της εναρμονισμένης ανάπτυξης του
φάσματος που προκύπτει από το ψηφιακό
μέρισμα με συντονισμένο τρόπο,
προκειμένου να διασφαλισθεί η
συνύπαρξη της υπάρχουσας και της
προβλεπόμενης χρήσης του φάσματος
των συχνοτήτων και να βελτιστοποιηθεί η 
εκμετάλλευση αυτού του πολύτιμου
πόρου για τις νέες υπηρεσίες, όπως π.χ. οι 
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 103
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή Ραδιοφάσματος
να εξετάσει τις πρακτικές και τεχνικές
προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίσει την
έγκαιρη διαθεσιμότητα του φάσματος, με
επαρκή ευελιξία και να επιτρέψει την
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητής ευρείας ζώνης, προκειμένου να 
στηρίξει τους στόχους της ατζέντας
2015.eu·

Or. en

Τροπολογία 104
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. προτρέπει την Επιτροπή να
αναγνωρίσει ότι αξίζει να παρέχεται η 
δυνατότητα εξέλιξης στις ιδιαίτερα
δημοφιλείς, ανταγωνιστικές και
οικονομικά επικερδείς υπάρχουσες
πλατφόρμες, όπως π.χ. η ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση, καθώς και να διευκολύνεται η
ανάπτυξη άλλων, νέων τεχνολογιών·

Or. en
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Τροπολογία 105
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. τονίζει τη μεγάλη σημασία του 
Διαδικτύου για την εκπαίδευση καθώς 
και για την πρόληψη και τη μείωση του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. sv

Τροπολογία 106
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε
αξιολόγηση των επιπτώσεων ούτως ώστε
να εξετάσει πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια 
πανευρωπαϊκή φορητότητα αριθμών·

Or. en

Τροπολογία 107
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. θεωρεί ότι έως το 2015 το σύνολο των 
ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων και 
υποδομών θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένο με δίκτυα επικοινωνιών 
υπερ-υψηλής ταχύτητας, της τάξης των 
Gbps, δημιουργώντας ένα ενδοδίκτυο για 
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την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα

Or. el

Τροπολογία 108
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω
αξιολόγησης και έρευνας για πιθανές
παρεμβολές μεταξύ των υπαρχόντων και
των μελλοντικών χρηστών του φάσματος
ούτως ώστε να μετριασθούν οι 
ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 109
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω
αξιολόγησης και έρευνας για πιθανές
παρεμβολές μεταξύ των υπαρχόντων και
των μελλοντικών χρηστών του φάσματος
ούτως ώστε να μετριασθούν οι 
ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για τους 
καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 110
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω
αξιολόγησης και έρευνας για πιθανές
παρεμβολές μεταξύ των υπαρχόντων και
των μελλοντικών χρηστών του φάσματος
ούτως ώστε να μετριασθούν οι 
ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 111
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως
το 2015 τα κράτη μέλη πρέπει να
καταβάλουν προσπάθειες για να 
διασφαλίσουν ότι το 50% των
νοικοκυριών στην ΕΕ θα έχουν σύνδεση
σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας·
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αν και οι
στόχοι διείσδυσης της ευρυζωνικότητας
υψηλής ταχύτητας είναι χρήσιμοι, ο 
πραγματικός κινητήριος μοχλός για τη 
βελτίωση των συνδέσεων για όλους είναι 
ο πειραματισμός και η προσαρμογή στη 
ζήτηση της αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι
τυχόν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
υποστηρίζουν όχι μόνο μια περισσότερο 
εκτεταμένη διείσδυση της 
ευρυζωνικότητας που θα συνδέει τους 
πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά 
και την πρωτοπορία στον τομέα των νέων 
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τεχνολογιών και της καινοτομίας στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 112
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας και θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η πλήρης παροχή και 
πρόσβαση του πληθυσμού των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών στα μέσα 
ενημέρωσης και επικοινωνίας που 
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, 
περιλαμβανομένων των ευρυζωνικών
τεχνολογιών·

Or. pt

Τροπολογία 113
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας, και το 100% έως το
2020· υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
κατάλληλου πλαισίου πολιτικής το οποίο
θα ενθαρρύνει τις πολύ μεγάλες δημόσιες 
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και ιδιωτικές επενδύσεις που χρειάζονται 
για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 114
Angelika Niebler, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας· υπενθυμίζει τη 
σημασία ενός κατάλληλου πλαισίου 
πολιτικής το οποίο θα ενθαρρύνει τις 
πολύ μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που 
χρειάζονται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 115
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας· υπογραμμίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να 
στοχεύουν στην προώθηση πολύ μεγάλων
ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος·
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Or. en

Τροπολογία 116
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας· υπενθυμίζει τη 
σημασία ενός κατάλληλου πλαισίου 
πολιτικής το οποίο θα επιτρέψει τις πολύ 
μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που 
χρειάζονται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 117
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vicky 
Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας· υπενθυμίζει τη 
σημασία ενός κατάλληλου πολιτικού 
πλαισίου το οποίο θα επιτρέψει τις 
επενδύσεις και τον ανταγωνισμό που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en
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Τροπολογία 118
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας· τονίζει ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες που 
έχουν ανάγκη, ιδίως στα άτομα με παιδιά 
σχολικής ηλικίας, και στα άτομα που 
είναι φυσικά απομονωμένα·

Or. en

Τροπολογία 119
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας· καλεί, ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη να προβούν στις αναγκαίες 
ενέργειες για την επίτευξη αυτού του 
ευρωπαϊκού στόχου·

Or. en
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Τροπολογία 120
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως
το 2015 το 50% των νοικοκυριών σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν
σύνδεση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και 
οι γραμμές οπτικών ινών θα πρέπει να 
συνδέονται απευθείας με τα νοικοκυριά 
σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία·

Or. en

Τροπολογία 121
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας•

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει είναι ικανά να επιτύχουν 
ταχύτητες της τάξης των 100Mbps• στις 
απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές της ΕΕ το ποσοστό αυτό δεν θα 
πρέπει να είναι χαμηλότερο από 25%

Or. el

Τροπολογία 122
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας που θα παρέχουν μια 
αξιόπιστη και βελτιωμένη εμπειρία για 
τον τελικό χρήστη, σύμφωνα με τις 
προσδοκίες και τις ανάγκες των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 123
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
πολύ υψηλής ταχύτητας·

Or. en

Τροπολογία 124
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σε σύνδεση σε δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα ποσοστά
πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνονται, έως 
το 2015 το 50% των νοικοκυριών στην ΕΕ 
θα πρέπει να έχουν σύνδεση σε δίκτυα 
πολύ υψηλής ταχύτητας·
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Or. en

Τροπολογία 125
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να τονώσει τον
ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων
Διαδικτύου προκειμένου να εγγυηθεί την 
ταχύτερη και φθηνότερη πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 126
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι, ιδιαίτερα, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ευρυζωνική διασύνδεση 
των νοικοκυριών, λαμβανομένων υπόψη 
των δυνατοτήτων που παρέχουν τα 
σταθερά και κινητά δίκτυα, καθώς και να 
προωθηθούν τα δίκτυα τρίτης γενιάς και 
τα μεταγενέστερα, έχοντας υπόψη την 
παράδοση της Ευρώπης ως «κινητής»
περιφέρειας·

Or. es

Τροπολογία 127
Angelika Niebler, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα Πρόσβασης 
Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον, προκειμένου να 
δοθούν ερεθίσματα για επενδύσεις με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα Πρόσβασης 
Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον, προκειμένου να 
δοθούν ερεθίσματα για επενδύσεις με 
παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού·
επιμένει ότι η τυχόν καθοδήγηση όσον 
αφορά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων 
για τις τηλεπικοινωνίες στην Πρόσβαση 
Επόμενης Γενιάς πρέπει να λάβει πλήρως 
υπόψη τις έννοιες που εισάγονται στις 
οδηγίες προκειμένου να προαχθεί η 
ανάπτυξη αυτών των δικτύων· εκτιμά ως
εκ τούτου ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναθεωρήσει την ισχύουσα προσέγγισή 
της στον κανονισμό για την NGA και να 
επαναξιολογήσει το τρέχον σχέδιό της για 
σύσταση σχετικά με την NGA·

Or. en

Τροπολογία 128
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα
Πρόσβασης Επόμενης Γενεάς (NGA) και 
το φάσμα, που καθιστούν δυνατό ένα 
σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για 
επενδύσεις με παράλληλη διασφάλιση του 

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως το πλαίσιο της ΕΕ για τις 
τηλεπικοινωνίες, να ενισχύσουν τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την
δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες πριν
από την προθεσμία που έχει ορισθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
διατάξεων σχετικά με τον λειτουργικό 
διαχωρισμό των δικτύων Πρόσβασης 
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ανταγωνισμού· Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο δίνει
ερεθίσματα για επενδύσεις και προωθεί 
τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 129
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα
Πρόσβασης Επόμενης Γενεάς (NGA) και 
το φάσμα, που καθιστούν δυνατό ένα 
σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για 
επενδύσεις με παράλληλη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως το πλαίσιο της ΕΕ για τις 
τηλεπικοινωνίες, να ενισχύσουν τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την
δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες πριν
από την προθεσμία που έχει ορισθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
διατάξεων σχετικά με τον λειτουργικό 
διαχωρισμό των δικτύων Πρόσβασης 
Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο δίνει
ερεθίσματα για επενδύσεις και προωθεί 
τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 130
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο 6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
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εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα
Πρόσβασης Επόμενης Γενεάς (NGA) και 
το φάσμα, που καθιστούν δυνατό ένα 
σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για 
επενδύσεις με παράλληλη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού·

πλήρως το πλαίσιο της ΕΕ για τις 
τηλεπικοινωνίες, να ενισχύσουν τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την
δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες πριν
από την προθεσμία που έχει ορισθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
διατάξεων σχετικά με τον λειτουργικό 
διαχωρισμό των δικτύων Πρόσβασης 
Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο δίνει
ερεθίσματα για επενδύσεις και
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 131
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο 
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα 
Πρόσβασης Επόμενης Γενεάς (NGA) και 
το φάσμα, που καθιστούν δυνατό ένα 
σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για 
επενδύσεις με παράλληλη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως την δέσμη μέτρων για τις
τηλεπικοινωνίες και να ενισχύσουν τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί·

Or. en

Τροπολογία 132
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα 
Πρόσβασης Επόμενης Γενεάς (NGA) και 
το φάσμα, που καθιστούν δυνατό ένα 
σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
προκειμένου να δοθούν ερεθίσματα για 
επενδύσεις με παράλληλη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο
εθνικό τους δίκαιο πριν από την προθεσμία
που έχει ορισθεί και να εφαρμόσουν 
πλήρως την δέσμη μέτρων για τις
τηλεπικοινωνίες, που καθιστά δυνατό ένα 
σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο
δίνει ερεθίσματα για επενδύσεις και 
προωθεί τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 133
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο 
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για 
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την 
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα Πρόσβασης 
Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον, προκειμένου να 
δοθούν ερεθίσματα για επενδύσεις με 
παράλληλη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού•

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο 
εθνικό τους δίκαιο την δέσμη μέτρων για 
τις τηλεπικοινωνίες πριν από την 
προθεσμία που έχει ορισθεί, ιδίως τις νέες 
διατάξεις σχετικά με τα δίκτυα Πρόσβασης 
Επόμενης Γενεάς (NGA) και το φάσμα, 
που καθιστούν δυνατό ένα σταθερό 
ρυθμιστικό περιβάλλον, προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις με 
παράλληλη διασφάλιση του 
ανταγωνισμού•

Or. el

Τροπολογία 134
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη άμεσης
υλοποίησης της δέσμης μέτρων για τις
τηλεπικοινωνίες και των περαιτέρω
μεταρρυθμίσεων προκειμένου να
υποστηριχθούν διαφορετικές υποδομές, 
νέοι πάροχοι και υπηρεσίες, και να 
αυξηθεί έτσι το επίπεδο διείσδυσης και 
προσβασιμότητας στην ευρυζωνικότητα, 
έχοντας υπόψη ότι οι νέες προσφορές και 
υπηρεσίες ασκούν ανταγωνιστική πίεση 
σε όλους τους ενεργούς συντελεστές όσον 
αφορά τις τιμές και τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 135
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να
αναθερμάνουν τις προσπάθειές τους για
την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών για
τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
ΤΠΕ, καθώς και μια ενισχυμένη ενιαία
αγορά για τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 136
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να
αναθερμάνουν τις προσπάθειές τους για
την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών για
τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
ΤΠΕ, καθώς και μια ενισχυμένη ενιαία 
αγορά για τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 137
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Sajjad Karim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να
αναθερμάνουν τις προσπάθειές τους για
την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών για
τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
ΤΠΕ, καθώς και μια ενισχυμένη ενιαία 
αγορά για τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 138
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να
αναθερμάνουν τις προσπάθειές τους για
την επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών για
τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
ΤΠΕ, καθώς και μια ενισχυμένη ενιαία 
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αγορά για τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας·

Or. en

Τροπολογία 139
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί
η αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού
συντονισμού διασφαλίζοντας ότι ο
φορέας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
(BEREC) θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία 
όσο το δυνατόν συντομότερα·

Or. en

Τροπολογία 140
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης
των δικτύων επικοινωνιών προκειμένου 
να συμβάλουν στην προώθηση της 
καινοτομίας και στην τόνωση της
ζήτησης·

Or. en
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Τροπολογία 141
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης
των δικτύων επικοινωνιών προκειμένου 
να συμβάλουν στην προώθηση της 
καινοτομίας και στην τόνωση της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 142
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης
των δικτύων επικοινωνιών προκειμένου 
να συμβάλουν στην προώθηση της 
καινοτομίας και στην τόνωση της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 143
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης
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των δικτύων επικοινωνιών προκειμένου 
να συμβάλουν στην προώθηση της 
καινοτομίας και στην τόνωση της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 144
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης
των δικτύων προκειμένου να συμβάλουν 
στην προώθηση της καινοτομίας και 
στην τόνωση της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 145
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εγκρίνουν ανοιχτά πρότυπα ανάπτυξης
των δικτύων επικοινωνιών προκειμένου 
να συμβάλουν στην προώθηση της 
καινοτομίας και στην τόνωση της 
ζήτησης·

Or. en
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Τροπολογία 146
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει την ανάγκη για διαφάνεια
και προβλεψιμότητα της κανονιστικής 
ρύθμισης και καλεί την Επιτροπή να
συνεχίσει να εντάσσει αρχές βελτίωσης 
των κανονιστικών ρυθμίσεων κατά την
επεξεργασία των νομοθετικών και μη
νομοθετικών πρωτοβουλιών, ιδίως μέσω 
στοχευμένων και έγκαιρων αξιολογήσεων
των επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 147
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι να 
μειωθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων 
ειδικές για κάθε τομέα διατάξεις όσο θα 
αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στις 
αγορές, και τελικά να διέπονται οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο από το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 148
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι να 
μειωθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων 
ειδικές για κάθε τομέα διατάξεις όσο θα 
αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στις 
αγορές, και τελικά να διέπονται οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο από το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι να 
μειωθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων 
ειδικές για κάθε τομέα διατάξεις όσο θα 
αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στις 
αγορές, και τελικά να διέπονται οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο από το 
δίκαιο του ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 150
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να προωθήσει τον
ανταγωνισμό στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και να προωθήσει τα 
συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. 
Κατά την προσπάθεια επίτευξης αυτών
των στόχων, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει,
μεταξύ άλλων, να επιβάλουν εκ των
προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις μόνο
όπου δεν υφίσταται αποτελεσματικός και 
βιώσιμος ανταγωνισμός τις οποίες θα 
πρέπει να χαλαρώσουν μόλις εκπληρωθεί
αυτή η προϋπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 151
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να προωθήσει τον
ανταγωνισμό στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και να προωθήσει τα 
συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. 
Κατά την προσπάθεια επίτευξης αυτών
των στόχων, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει,
μεταξύ άλλων, να επιβάλουν εκ των
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προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις μόνο
όπου δεν υφίσταται αποτελεσματικός και 
βιώσιμος ανταγωνισμός τις οποίες θα 
πρέπει να χαλαρώσουν μόλις εκπληρωθεί 
αυτή η προϋπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 152
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να προωθήσει τον
ανταγωνισμό στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
να συμβάλει στην ανάπτυξη μίας πλήρως 
λειτουργικής ενιαίας αγοράς και να 
προωθήσει τα συμφέροντα των 
ευρωπαίων πολιτών. Αν και ο τελικός 
στόχος της αγοράς ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών πρέπει να διέπεται μόνο 
από το δίκαιο του ανταγωνισμού, οι
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να επιβάλουν εκ
των προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις
όπου δεν υφίσταται αποτελεσματικός και 
βιώσιμος ανταγωνισμός τις οποίες θα 
πρέπει να χαλαρώσουν μόλις 
αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 153
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να προωθήσει τον
ανταγωνισμό στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
να συμβάλει στην ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς και να προωθήσει τα 
συμφέροντα των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 154
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και να 
προωθήσει τον ανταγωνισμό στα δίκτυα 
και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών προκειμένου να 
προστατεύσει τα συμφέροντα των 
ευρωπαίων πολιτών· καθώς θα 
επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι, οι 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει σταδιακά να 
μειώνουν την κανονιστική ρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 155
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



PE439.243v01-00 82/106 AM\806061EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι ο στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία, αλλά η κανονιστική ρύθμιση
για την πρόσβαση θα πρέπει να
χαλαρώνει μόλις υπάρξει πραγματικός
ανταγωνισμός·

Or. en

Τροπολογία 156
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε 
τομέα διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

7. υπενθυμίζει ότι ο στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και την 
καινοτομία, αλλά η κανονιστική ρύθμιση 
για την πρόσβαση θα πρέπει να
χαλαρώνει μόλις υπάρξει πραγματικός
ανταγωνισμός·

Or. en

Τροπολογία 157
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά
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οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε τομέα 
διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε τομέα 
διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές·

Or. en

Τροπολογία 158
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες είναι να μειωθούν σταδιακά 
οι εκ των προτέρων ειδικές για κάθε τομέα 
διατάξεις όσο θα αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισμός στις αγορές, και τελικά να 
διέπονται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μόνο από το δίκαιο του ανταγωνισμού•

7. υπενθυμίζει ότι ένας στόχος του νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες είναι να απλοποιηθούν και
να μειωθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων 
ειδικές για κάθε τομέα διατάξεις όσο θα 
αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός στις αγορές, 
και τελικά να διέπονται οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες μόνο από το δίκαιο του 
ανταγωνισμού·

Or. el

Τροπολογία 159
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι οι πολιτικές
ανταγωνισμού για τις υποδομές πρέπει να
εξισορροπούνται με πολιτικές που
προωθούν την πρόσβαση με δίκαιους
όρους και με ανταγωνιστικές τιμές για
όλες τις κοινότητες, ανεξαρτήτως της 
γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι 
ότι κανένας ευρωπαίος πολίτης δεν θα 
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βρεθεί αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 160
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι η διαλειτουργικότητα
και η προσβασιμότητα αλληλοσυνδέονται 
και αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα
οποία θα οικοδομηθεί μια αποδοτική
κοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε
τα προϊόντα, οι υποδομές και οι
υπηρεσίες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
και οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα,
ανεξαρτήτως του λογισμικού που 
χρησιμοποιούν· υπενθυμίζει εν
προκειμένω ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα, 
όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο
διαλειτουργικότητας V1.0, πρέπει να
αποτελέσουν τη βάση αυτής της 
διαλειτουργικότητας και 
προσβασιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 161
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν
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με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες· 
υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση 
να περιοριστούν τα κενά στον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες 
κατά το ήμισυ έως το 2015·

με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες· 
εκτιμά ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
και τα άτομα χαμηλών εισοδημάτων
έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για προγράμματα 
ψηφιακού γραμματισμού· υπογραμμίζει
την κεφαλαιώδη δέσμευση να
περιοριστούν τα κενά στον ψηφιακό
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες
κατά το ήμισυ έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το αναδυόμενο δεύτερο 
ψηφιακό χάσμα, τις ανισότητες μεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων όσον 
αφορά τη χρήση του Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 
με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες· 
υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση 
να περιοριστούν τα κενά στον ψηφιακό
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες 
κατά το ήμισυ έως το 2015·

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 
με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες· 
τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν την ένταξη των 
μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία 
και υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη 
δέσμευση να περιοριστούν τα κενά στον 
ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές 
ικανότητες κατά το ήμισυ έως το 2015 και 
να εξαλειφθούν έως το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 163
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες 
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή 
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι 
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 
με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες·
υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση 
να περιοριστούν τα κενά στον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες 
κατά το ήμισυ έως το 2015·

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες 
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή 
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι 
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 
με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες·
υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση 
να περιοριστούν τα κενά στον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες 
κατά το ήμισυ έως το 2015· υπογραμμίζει 
την ανάγκη ενίσχυσης της 
τηλεκπαίδευσης και της δια βίου 
μάθησης με αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών•

Or. el

Τροπολογία 164
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 
με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες· 
υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη δέσμευση 
να περιοριστούν τα κενά στον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες 
κατά το ήμισυ έως το 2015·

8. επιμένει ότι οι ψηφιακές ικανότητες
είναι απαραίτητες για μια ψηφιακή
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ότι όλοι
οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενδυναμωθούν 
και να λάβουν κίνητρα για να αναπτύξουν
τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και 
αντίληψη· υπογραμμίζει την κεφαλαιώδη 
δέσμευση να περιοριστούν τα κενά στον 
ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές 
ικανότητες κατά το ήμισυ έως το 2015·

Or. en
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Τροπολογία 165
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκτιμά ότι η στρατηγική 2015.eu
πρέπει να διασφαλίσει μια δυναμική
κοινωνία της γνώσης καθιστώντας 
δυνατή την ουσιαστική επέκταση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 
δυνατοτήτων δια βίου μάθησης μέσω 
καλύτερων και προσβάσιμων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 166
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει
ψηφιακό σχέδιο για την προώθηση των
επιγραμμικών επιχειρηματικών 
δυνατοτήτων, στοχεύοντας πρωτίστως
στην παροχή εναλλακτικών επιλογών 
στους ανθρώπους εκείνους που έμειναν 
πρόσφατα άνεργοι στο πλαίσιο της 
οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο πρέπει να
περιλαμβάνει τη διάθεση ενός οικονομικά
προσιτού λογισμικού και εξοπλισμού σε 
συνδυασμό με μια δωρεάν σύνδεση στο 
Διαδίκτυο και δωρεάν παροχή 
συμβουλών·

Or. en
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Τροπολογία 167
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α υπογραμμίζει ότι προστιθέμενη αξία 
της ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη 
είναι ο έντονα κοινωνικός χαρακτήρας 
της, καθώς αποτελεί μέσο βελτίωσης των 
συνθηκών προσωπικής και κοινωνικής 
ζωής. Για τον σκοπό αυτόν, ζητάει από 
την Επιτροπή να προβεί σε θετικές 
ενέργειες προώθησης που θα 
απευθύνονται σε πληθυσμιακές ομάδες 
χαμηλού σχολικού γραμματισμού, στους 
ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρίες 
και σε όλες τις μειονότητες, επιτρέποντας
στους τελευταίους να κάνουν ορθή χρήση
των νέων μέσων επικοινωνίας και να 
έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία 168
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι, προκειμένου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις
προσδοκίες των χρηστών, η ευρωπαϊκή
ψηφιακή ατζέντα πρέπει να διασφαλίζει
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
αγορά και νομικές προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου του Τύπου, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, μιας
ανταγωνιστικής διαφημιστικής αγοράς
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και ενός μηδενικού ΦΠΑ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι επενδύσεις των εκδοτών 
και η καινοτομία στο ψηφιακό 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 169
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο 
Διαδίκτυο έως το 2015·

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να
έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο
Διαδίκτυο και κατάρτιση στις ΤΠΕ, και 
ότι αυτή η ηλεκτρονική μάθηση πρέπει να 
αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των 
δραστηριοτήτων της δια βίου μάθησης
έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 170
Philippe Lamberts in the name of the Greens/Efa Group

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο 
Διαδίκτυο έως το 2015·

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο 
Διαδίκτυο έως το 2015 με την υποστήριξη 
της περιφερειακής πολιτικής και της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 171
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο 
Διαδίκτυο έως το 2015·

9. τονίζει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν αξιόπιστες και ποιοτικές συνδέσεις 
στο Διαδίκτυο έως το 2013, και συνδέσεις 
υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο έως το 
2015·

Or. en

Τροπολογία 172
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. προτείνει την υλοποίηση των σχεδίων
δράσης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
οι ΤΠΕ θα ενταχθούν στη διδασκαλία και 
θα χρησιμοποιούνται από τους 
δασκάλους ως φυσικό εργαλείο στο 
πλαίσιο των διαδικασιών μάθησης·

Or. da

Τροπολογία 173
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τη σημασία της
ευρυζωνικής σύνδεσης για την υγεία των
ευρωπαίων πολιτών, καθώς αυτή 
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επιτρέπει τη χρήση αποτελεσματικών
τεχνολογιών ενημέρωσης στον τομέα της
υγείας, ενισχύει την ποιότητα της
περίθαλψης, επεκτείνει τη γεωγραφική 
κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και 
στις αγροτικές νησιωτικές, ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, διευκολύνει
την κατ’ οίκον περίθαλψη ιδίως των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες και μειώνει τις άσκοπες 
θεραπείες και τις δαπανηρές μεταφορές
των ασθενών·

Or. en

Τροπολογία 174
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα 
«Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό 
γραμματισμό» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: 
ειδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης τον 
ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που 
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα 
για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!» με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές με 
την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ 
και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· 
καθώς και ένα κοινό σύστημα 
πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα 
«Πρόγραμμα δράσης για την ηλεκτρονική 
ενσωμάτωση» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: 
ειδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης τον 
ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που 
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα 
για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!» με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές με 
την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ 
και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας, 
να συμμετάσχει ο τομέας ΤΠΕ και 
ιδιαίτερα ο τομέας των περιεχομένων, 
στην ανάπτυξη προϊόντων εύκολης 
χρηστικότητας καθώς και ένα κοινό 
σύστημα πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 175
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα
«Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό
γραμματισμό» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών
μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: 
ειδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης τον
ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα 
για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!» με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές με 
την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ 
και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· 
καθώς και ένα κοινό σύστημα 
πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα
«Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό
γραμματισμό» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών
μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: 
ψηφιακό γραμματισμό σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων και την
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες,
ειδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης τον
ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα 
για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!» με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές με 
την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ 
και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· 
καθώς και ένα κοινό σύστημα 
πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 176
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα
«Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό
γραμματισμό» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών
μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: 

10. προτείνει να δρομολογηθεί ένα
«Πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό
γραμματισμό» σε επίπεδο ΕΕ και κρατών
μελών, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως: 



AM\806061EL.doc 93/106 PE439.243v01-00

EL

ειδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης τον
ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα 
για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!» με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές με 
την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ 
και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· 
καθώς και ένα κοινό σύστημα 
πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

ειδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης τον
ψηφιακό γραμματισμό για ομάδες που
διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· κίνητρα 
για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα με 
στόχο την παροχή εκπαίδευσης στις 
ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους 
εργαζομένους· πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Δικτυώσου έξυπνα!» με 
στόχο να εξοικειωθούν όλοι οι φοιτητές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου 
μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης,
με την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ΤΠΕ 
και των υπηρεσιών ανοικτής επικοινωνίας· 
καθώς και ένα κοινό σύστημα 
πιστοποίησης ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 177
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές
δεξιότητες πρέπει να αποτελέσουν
κεντρική πτυχή των πολιτικών της ΕΕ,
καθώς αποτελούν την βασική κινητήριο
δύναμη της κοινωνίας της καινοτομίας
στην Ευρώπη, και ότι επομένως, η ΕΕ
και τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας στο
έπακρο τις στρατηγικές και λειτουργικές 
δυνατότητες που παρέχονται από τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι 
ικανότητες και η δημιουργικότητα του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού
πληρούν τα υψηλότερα παγκόσμια 
πρότυπα και ανανεώνονται διαρκώς 
μέσω μιας διαδικασίας αποτελεσματικής 
δια βίου μάθησης·
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Or. en

Τροπολογία 178
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει την ανάγκη έναρξης μιας
δημόσιας εκστρατείας ψηφιακής
ενημέρωσης ώστε να παρασχεθούν στους
πολίτες μέσης ηλικίας, ιδίως στους
πολίτες με παιδιά, βασικές ψηφιακές και
διαδικτυακές γνώσεις που θα αυξήσουν
τις γνώσεις τους για την κοινωνία της 
πληροφορίας προκειμένου να γεφυρωθεί
το χάσμα με τη νεότερη γενιά, ούτως 
ώστε αυτοί να μπορούν να διασφαλίσουν,
σε κάποιο βαθμό, την ιδιωτική τους ζωή
στο Διαδίκτυο καθώς και την προστασία 
για τους ίδιους και τα μέλη της 
οικογένειάς τους·

Or. en

Τροπολογία 179
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας υπάρχει
έλλειψη 400.000 επαγγελματιών στον
τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας
και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα
τα αναγκαία μέτρα για να εμπνεύσουν
τους νέους επαγγελματίες να επιλέξουν τις
ΤΠΕ ως επαγγελματική σταδιοδρομία·
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν εν τω
μεταξύ μεγαλύτερη έμφαση, στο πλαίσιο 
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των εθνικών εκπαιδευτικών τους 
προγραμμάτων, στα μαθήματα των 
φυσικών επιστημών, όπως τα 
μαθηματικά και η φυσική, για τους 
μαθητές του δημοτικού σχολείου·

Or. en

Τροπολογία 180
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. φρονεί πως, δεδομένου ότι υπάρχει
πραγματική και επείγουσα ανάγκη
δραστηριοποίησης για να ικανοποιηθεί η
ζήτηση δεξιοτήτων ΤΕΠ στην Ευρώπη
σε βραχυπρόθεσμο ή και σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα χρειαστεί μια 
καλύτερη βάση δεδομένων για την 
παρακολούθηση των ηλεκτρονικών 
δεξιοτήτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες
για τη δημιουργία της εν λόγω βάσης 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 181
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
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καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·
τονίζει, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να 
γίνεται διάκριση μεταξύ των 
δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο και 
εκείνων στον πραγματικό κόσμο, και ότι 
τα ψηφιακά δικαιώματα πρέπει να 
εξετάζονται στο γενικότερο πλαίσιο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 182
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του 
ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους 
ισχύουν και σε ένα ψηφιακό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 183
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
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δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·
συνιστά την κατοχύρωση των εν λόγω 
δικαιωμάτων σε μία οδηγία βάσει της ad
hoc νομικής βάσης·

Or. en

Τροπολογία 184
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους μέσω ενός 
Ευρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 185
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους μέσω ενός 
Ευρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωμάτων των 
πολιτών και των καταναλωτών στο 
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οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

ψηφιακό περιβάλλον, ο οποίος θα ενοποιεί 
και θα επικαιροποιεί κατά τα δέοντα το 
κοινοτικό κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 186
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της 
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων τους 
μέσω ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ο 
οποίος θα ενοποιεί και θα επικαιροποιεί 
κατά τα δέοντα το κοινοτικό κεκτημένο·

11. υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της 
ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των 
βασικών ψηφιακών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους μέσω ενός 
Ευρωπαϊκού Χάρτη των δικαιωμάτων των 
πολιτών και των καταναλωτών στο 
ψηφιακό περιβάλλον, ο οποίος θα ενοποιεί 
και θα επικαιροποιεί κατά τα δέοντα το 
κοινοτικό κεκτημένο·

Or. el

Τροπολογία 187
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει
αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη των
διαδικτυακών φραγών και φίλτρων και 
τον αντίκτυπο αυτών των ρυθμίσεων στα 
δικαιώματα των χρηστών του 
Διαδικτύου·

Or. en
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Τροπολογία 188
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία 
της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη 
αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να 
έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων 
τους, συμπεριλαμβανομένου του 
«δικαιώματος να λησμονηθούν»· ζητεί 
κατά συνέπεια να προσαρμοστεί η Οδηγία 
περί Προστασίας των Δεδομένων στο 
τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία 
της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη 
αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να 
έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων 
τους, συμπεριλαμβανομένου του 
«δικαιώματος να λησμονηθούν» και του 
«δικαιώματος στη μεταφορά των 
δεδομένων τους»· ζητεί κατά συνέπεια να 
προσαρμοστεί η Οδηγία περί Προστασίας 
των Δεδομένων στο τρέχον ψηφιακό 
περιβάλλον·

Or. el

Τροπολογία 189
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία
της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη
αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να
έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων
τους, συμπεριλαμβανομένου του 
«δικαιώματος να λησμονηθούν»· ζητεί 
κατά συνέπεια να προσαρμοστεί η Οδηγία 
περί Προστασίας των Δεδομένων στο 
τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία
της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη
αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να
έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων
τους, συμπεριλαμβανομένου του 
«δικαιώματος να λησμονηθούν»· ζητεί 
κατά συνέπεια να προσαρμοστεί η Οδηγία 
περί Προστασίας των Δεδομένων στο 
τρέχον ψηφιακό περιβάλλον· επισημαίνει
την ανάγκη ιδιαίτερης προσέγγισης όσον 
αφορά τους ανηλίκους και τους ενηλίκους
νεαρής ηλικίας·

Or. nl
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Τροπολογία 190
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία
της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη
αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να
έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων
τους, συμπεριλαμβανομένου του 
«δικαιώματος να λησμονηθούν»· ζητεί 
κατά συνέπεια να προσαρμοστεί η Οδηγία 
περί Προστασίας των Δεδομένων στο 
τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

12. πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία
της ιδιωτικότητας συνιστά κεφαλαιώδη
αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να
έχουν έλεγχο των προσωπικών δεδομένων
τους, συμπεριλαμβανομένου του 
«δικαιώματος να λησμονηθούν»· ζητεί 
κατά συνέπεια να προσαρμοστεί η Οδηγία 
περί Προστασίας των Δεδομένων στο 
τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία 191
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει τη σημασία της
δυνατότητας των ψηφιακών χρηστών να
έχουν εμπιστοσύνη στη χρήση των
υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, και ζητεί εν προκειμένω
ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ όλων
των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου
να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και η ιδιωτικότητα των ψηφιακών 
χρηστών· καλεί την Επιτροπή να 
διευρύνει την εντολή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA) και να 
ενισχύσει τις αρμοδιότητές του 
προκειμένου ο τελευταίος να συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου 
δράσης για την προστασία των 
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ευρωπαϊκών υποδομών πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 192
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να 
προβεί σε περαιτέρω απτές ενέργειες για 
να καταστήσει ασφαλή τον κυβερνοχώρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να 
συμμετάσχει ενεργά και να ενισχύσει τη 
διεθνή συνεργασία στον εν λόγω τομέα,
και παροτρύνει τα κράτη μέλη να
κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·
υπενθυμίζει ότι τα μισά περίπου κράτη 
μέλη εξακολουθούν να μην έχουν κυρώσει 
ακόμα τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 193
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
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και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο, 
προκειμένου να καταστείλει όλες τις νέες 
μορφές αδικήματος που συνδέονται με τα 
εγκλήματα πληροφορικής, την 
καταχρηστική χρήση των προσωπικών 
δεδομένων, την παρενόχληση στο 
Διαδίκτυο και την αποστολή 
ανεπιθύμητου υλικού·

Or. it

Τροπολογία 194
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών ανεπίκλητων μηνυμάτων 
και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο,
της κυβερνοπαρενόχλησης και των 
μαζικών ανεπίκλητων μηνυμάτων και 
παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

Or. el

Τροπολογία 195
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
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και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
καθώς και της απάτης στον κλάδο των 
επιγραμμικών διαφημίσεων και 
παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 196
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν περαιτέρω δράση για την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο και των μαζικών 
αυτόκλητων μηνυμάτων και παροτρύνει 
όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη 
Σύμβαση για την Εγκληματικότητα στον 
Κυβερνοχώρο·

Or. pt

Τροπολογία 197
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση για την 
Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο·

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
και των μαζικών αυτόκλητων μηνυμάτων 
και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την Εγκληματικότητα 
στον Κυβερνοχώρο·
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Or. en

Τροπολογία 198
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης και την ελευθερία της
έκφρασης των χρηστών και, ακόμα και 
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας στο Διαδίκτυο, να 
αποφεύγουν την παραβίαση αυτών των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων με μέτρα όπως 
οι διαδικτυακές φραγές·

Or. de

Τροπολογία 199
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί το Συμβούλιο και την
Επιτροπή να αναπτύξουν μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για την
καταπολέμηση της εγκληματικότητας
στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων 
προωθώντας τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό σοβαρών 
εγκλημάτων και τρομοκρατίας και 
δημιουργώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα 
της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στα 
θύματα σωματεμπορίας, κλοπής και 
υποκλοπής ταυτότητας·

Or. en
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Τροπολογία 200
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει
τη νομιμότητα και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που
επιβάλλονται σε διάφορα κράτη μέλη και
στοχεύουν στον περιορισμό της διάδοσης
και της ανταλλαγής κακόβουλων
δεδομένων, όπως τα διαδικτυακά τυχερά 
παιχνίδια ή οι εικόνες που εξυμνούν τη 
βία σε βάρος των πλέον ευάλωτων 
ανθρώπων (γυναίκες και παιδιά), την
τρομοκρατία και την παιδεραστία·

Or. en

Τροπολογία 201
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία των
ηλεκτρονικών υπογραφών και των
υποδομών ιδιωτικού κλειδιού (PKI) για
τις ασφαλείς πανευρωπαϊκές υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και καλεί 
την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πύλη 
των ευρωπαϊκών αρχών πιστοποίησης με 
στόχο τη διασφάλιση της διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές·

Or. en
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Τροπολογία 202
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. ζητεί από τα κράτη μέλη τη θέσπιση
μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη θα 
διαθέτουν μια ασφαλή ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση· 

Or. es

Τροπολογία 203
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη, 
συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς
προσέγγιση της ψηφιακής ατζέντας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση όλων 
των πολιτών σε υπηρεσίες χωρίς 
διακρίσεις και την αποτελεσματική 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών
αυτών·

Or. fr


