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Τροπολογία 204
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου για όλους τους 
χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών
καθίσταται δυνατό να επιτυγχάνουν 
μετάδοση πληροφοριών κατά τρόπο 
ουδέτερο και επί ίσης βάσεως μέσω 
υποδικτύων που ανήκουν σε άλλους 
ασχέτως αποδέκτη, αποστολέα ή 
περιεχομένου των δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (BEREC) και τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

Or. de

Τροπολογία 205
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
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τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων της αναθεωρημένης 
δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες
για την "ουδετερότητα του δικτύου"· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ταχύτατα 
νομοθετική πρόταση που να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές ουδετερότητας 
του δικτύου για τους φορείς 
εκμετάλλευσης τόσο σταθερών όσο και 
κινητών συνδέσεων διαδικτύου καθώς 
και να ενεργήσει σύμφωνα με τις δράσεις 
που έχουν αναληφθεί σχετικά με την 
περιαγωγή και την αποδεσμοποίηση του 
τοπικού βρόχου·

Or. en

Τροπολογία 206
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

14. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι 
ένα ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την 
εναρμονισμένη υλοποίηση των νέων 
διατάξεων του αναθεωρημένου 
ρυθμιστικού πλαισίου θέτοντας σε χρήση 
τις νέες εξουσίες, όπου τούτο χρειάζεται·

Or. en
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Τροπολογία 207
Sajjad Karim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες, 
επιλέγοντας εντός περιβάλλοντος 
ανταγωνισμού παρόχους υπηρεσιών, θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής νομίμων πληροφοριών ή 
εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών της 
επιλογής τους· καλεί την Επιτροπή, τον 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές 
Αρχές (ΕΡΑ) να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των νέων διατάξεων του αναθεωρημένου 
ρυθμιστικού πλαισίου θέτοντας σε χρήση 
τις νέες εξουσίες, όπου τούτο χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 208
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις ως χρήστες θα έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης και διανομής 
πληροφοριών ή εκτέλεσης εφαρμογών και 
υπηρεσιών της επιλογής τους· καλεί την 
Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (BEREC) και τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
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των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου" καθώς και την υλοποίηση των 
σχετικών μέτρων σε επίπεδο χονδρικής 
από τα οποία μπορεί να εξαρτάται η σε 
επίπεδο λιανικής επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 209
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα 
πρόσβασης και διανομής πληροφοριών ή 
εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών της 
επιλογής τους, όπως προβλέπεται στο 
αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο· καλεί 
την Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (BEREC) και τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις 
εξελίξεις στην αγορά και να επιβάλλουν 
την εναρμονισμένη υλοποίηση των 
διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου" και να προβαίνουν σε σχετική 
αναφορά στο Κοινοβούλιο· θεωρεί επ' 
αυτού σημαντικό το να επαληθεύεται η 
υλοποίηση των σχετικών μέτρων 
χονδρικής από τα οποία μπορεί να 
εξαρτάται η σε επίπεδο λιανικής επιλογή 

Or. en
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Τροπολογία 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα και οι επιχειρήσεις 
χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους, όπως προβλέπεται στο 
αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο· καλεί 
την Επιτροπή, τον Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (BEREC) και τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις 
εξελίξεις στην αγορά και την 
εναρμονισμένη υλοποίηση των διατάξεων 
για την "ουδετερότητα του δικτύου" και να 
παρουσιάσουν σχετική έκθεση στο 
Κοινοβούλιο πριν από το τέλος 2010·

Or. en

Τροπολογία 211
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) 
και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ)

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους, όπως προβλέπεται στο 
αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο· καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις στην αγορά και την 
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να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

εναρμονισμένη υλοποίηση των διατάξεων 
για την "ουδετερότητα του δικτύου" και να 
προβεί σε σχετική αναφορά στο 
Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του έτους 
2010·

Or. en

Τροπολογία 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου" και να παρουσιάσουν σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν 
από το τέλος 2010·

Or. en

Τροπολογία 213
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 

14. επιμένει στο να διασφαλιστεί ένα 
ανοικτό Διαδίκτυο όπου οι πολίτες θα 
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έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων για την "ουδετερότητα του 
δικτύου"·

έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης 
εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής 
τους· καλεί την Επιτροπή, τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και 
τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να 
επιβάλλουν την εναρμονισμένη υλοποίηση 
των διατάξεων της αναθεωρημένης 
δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες
για την "ουδετερότητα του δικτύου"·

Or. en

Τροπολογία 214
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. τονίζει ότι η ανοικτή, χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες και 
τις εφαρμογές και η διαλειτουργικότητα 
αυτών στην πράξη για όλους τους πολίτες 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
περιεκτική υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 215
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει πριν 
από το 2013 μακροπρόθεσμη λύση στο 
πρόβλημα της περιαγωγής·

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει πριν 
από το 2013 μακροπρόθεσμη λύση στο 
πρόβλημα της περιαγωγής, λύση η οποία 
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θα μειώσει ριζικά τις τιμές περιαγωγής 
για τα δεδομένα, τα μηνύματα SMS, 
MMS και τις υπηρεσίες φωνητικής 
τηλεφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναθέσει στον Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (BEREC) την εκπόνηση 
μελέτης αναφοράς που να εστιάζεται στη 
μείωση των σε χονδρική κλίμακα τελών 
περιαγωγής σχεδόν σε επίπεδο 
πραγματικού κόστους·

Or. en

Τροπολογία 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. καλεί την Επιτροπή να αναθέσει 
στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(BEREC) να υποβάλει πριν από τα τέλη 
2010 μία συστημική προσέγγιση στην 
εγκαθίδρυση αγοράς βάσει 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
έμφαση σε έναν κανονισμό περιαγωγής 3 
με εστίαση σε αποτίμηση αντικτύπου στις 
εισερχόμενες κλήσεις μηδενικής τιμής·

Or. en

Τροπολογία 219
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει μελέτη με θέμα τους φραγμούς 
πρόσβασης στην αγορά τηλεπικοινωνιών 
με σκοπό την επίτευξη χαμηλότερων 
τελών περιαγωγής·

Or. sv

Τροπολογία 220
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. ζητεί την εκπόνηση μελέτης με θέμα 
τους εναρμονισμένους κανόνες εντός της 
ΕΕ για την προώθηση κοινής αγοράς στα 
πεδία της υπολογιστικής νέφους (cloud
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computing) και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου (e-commerce)·

Or. sv

Τροπολογία 221
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει μελέτη προς υποβολή 
προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίον 
θα επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα αφενός 
στο δικαίωμα του δημιουργού στους 
καρπούς του έργου του και αφετέρου τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη και 
του ανθρώπου επί του διαδικτύου, χωρίς 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβολή 
περιορισμών στα εν λόγω θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. sv

Τροπολογία 222
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. τονίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες 
μπορεί να συμβάλουν στο να αξιοποιήσει 
πλήρως η Ευρώπη την εσωτερική αγορά 
και τις δυνατότητες που παρέχει·

Or. en
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Τροπολογία 223
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία 
αγορά ανοικτής επικοινωνίας και να 
προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση 
σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

16. τονίζει την ανάγκη να συνδέεται το 
ψηφιακό θεματολόγιο με τις διατάξεις 
των νέων υπηρεσιών, όπως είναι οι 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, 
ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής 
μάθησης, ηλεκτρονικών τραπεζικών 
συναλλαγών και ηλεκτρονικών δημοσίων 
υπηρεσιών· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να άρουν τα βασικά ρυθμιστικά 
εμπόδια στις διαμεθοριακές συναλλαγές 
ανοικτής επικοινωνίας έως το 2015· ζητεί 
την εγκαθίδρυση 'μονοαπευθυντικής 
διαδικασίας' για τον ΦΠΑ σε έκαστο 
κράτος μέλος για να διευκολύνεται το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για 
τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες· 

Or. en

Τροπολογία 224
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

16. υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
απαιτεί αποτελεσματική δυνατότητα 
διανομής προϊόντων και αγαθών· τονίζει 
την ανάγκη ταχείας υλοποίησης της 3ης 
οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών 
(2008/06/EC)· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το κοινωνικό κεκτημένο που 
επηρεάζει την ψηφιακή ενιαία αγορά και 
να προτείνει στοχευμένη νομοθετική 
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δράση σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 225
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές επικοινωνίες και 
επιγραμμικές συναλλαγές έως το 2015· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το 
κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την 
ενιαία αγορά ανοικτής επικοινωνίας και να 
προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση 
σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 226
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές επικοινωνίες και 
επιγραμμικές συναλλαγές έως το 2015· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το 
κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την 
ενιαία αγορά ανοικτής επικοινωνίας και να 
προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση 
σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

Or. en
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Τροπολογία 227
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές επικοινωνίες και 
επιγραμμικές συναλλαγές έως το 2015· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το 
κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την 
ενιαία αγορά ανοικτής επικοινωνίας και να 
προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση 
σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 228
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές επικοινωνίες και 
επιγραμμικές συναλλαγές έως το 2015· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το 
κοινωνικό κεκτημένο που επηρεάζει την 
ενιαία αγορά ανοικτής επικοινωνίας και να 
προτείνει στοχευμένη νομοθετική δράση 
σχετικά με τα βασικά εμπόδια·

Or. en
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Τροπολογία 229
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2015· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
άρουν τα βασικά ρυθμιστικά εμπόδια στις 
διαμεθοριακές συναλλαγές ανοικτής 
επικοινωνίας έως το 2013· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινωνικό 
κεκτημένο που επηρεάζει την ενιαία αγορά 
ανοικτής επικοινωνίας και να προτείνει 
στοχευμένη νομοθετική δράση σχετικά με 
τα βασικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 230
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. προειδοποιεί ότι ένα 'ενιαίο 
αδιαφοροποίητο για όλους' πρότυπο δεν 
μπορεί να αποτελεί λύση και ότι για όσους 
έχουν δικαιώματα πρέπει να παραμείνει 
δυνατό το να επιλέγουν το πλέον 
κατάλληλο πρότυπο κατανομής·

Or. nl

Τροπολογία 231
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. σημειώνει ότι παράλληλα με την 
άρση των διοικητικών και κανονιστικών 
φραγμών που τίθενται στο διασυνοριακό 
επιγραμμικό εμπόριο είναι αναγκαίο να 
υπάρξει βελτίωση στην εμπιστοσύνη στις 
επιγραμμικές υπηρεσίες και τη 
βεβαιότητα ότι λειτουργούν· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
μέτρων για ακόμη περισσότερη διαφάνεια 
στους όρους και προϋποθέσεις και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
διασυνοριακής επιβολής υποχρεώσεων 
και των διασυνοριακών δικαιωμάτων 
προς επανόρθωση·

Or. en

Τροπολογία 232
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν το απαραίτητο ψηφιακό 
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 
για να τους δίδεται η δυνατότητα να 
μεγιστοποιούν τα οικονομικά κέρδη τους 
μέσω της δυνατότητας πρόσβασης τόσο 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά όσο και σε μία 
φθηνότερη, περισσότερο φιλική προς το 
χρήστη ηλεκτρονική διοίκηση·

Or. en
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Τροπολογία 233
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι έως το 2015 
τουλάχιστον το 50% όλων των συνάψεων 
δημοσίων συμβάσεων διενεργούνται με 
ηλεκτρονικά μέσα, όπως θεσπίζεται στο 
σχέδιο δράσης επί του οποίου έχει επιτευχθεί 
συμφωνία στην υπουργική διάσκεψη για τις 
ηλεκτρονικές κρατικές υπηρεσίες (e-
Government) που διεξήχθη στο Μάντσεστερ 
το 2005·

Or. en

Τροπολογία 234
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα 
προς στήριξη της πρωτοβουλίας υπέρ του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου για να εξασφαλίσει 
την απ' άκρου εις άκρο της Ευρώπης χρήση 
των ηλεκτρονικών τιμολογίων έως το 2010·

Or. en

Τροπολογία 235
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών·
πιστεύει ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες 
οδηγίες χρειάζονται περισσότερο 
θεμελιώδη αναθεώρηση·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
οδηγία σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) 
είναι πλέον ασύμβατες προς τις 
προϋποθέσεις λειτουργίας και τις 
δυνατότητες της ψηφιακής κοινωνίας της 
σήμερον και συνεπώς χρειάζεται να 
τύχουν αναμόρφωσης και 
εκσυγχρονισμού· τονίζει ότι η νομοθεσία 
περί δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας πρέπει να επιτύχει ισορροπία 
ανάμεσα στη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των  συγγραφέων και 
καλλιτεχνών και την προσαρμογή στις 
πραγματικές συνθήκες της ψηφιακής 
κοινωνίας της σήμερον·

Or. en

Τροπολογία 236
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
οδηγία για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα) 
χρειάζεται να τύχουν αναθεώρησης για να 
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της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες 
οδηγίες χρειάζονται περισσότερο 
θεμελιώδη αναθεώρηση·

προσδιορισθούν οι δυνατές προσαρμογές 
και βελτιώσεις δεδομένης της αυξημένης 
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος 
άμεσης επικοινωνίας και της εισαγωγής 
νέων τεχνολογιών· 

Or. es

Τροπολογία 237
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που συνιστούν το νομικό πλαίσιο της 
κοινωνίας της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται ανεπαρκούς ισχύος εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας, της 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών και του ότι 
τα δεδομένα των πολιτών της ΕΕ 
τυγχάνουν διαρκώς περισσότερο 
επεξεργασίας εκτός της ΕΕ· πιστεύει ότι, 
ενώ τα νομικά ζητήματα ορισμένων 
οδηγιών μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας 
βήμα προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες 
οδηγίες χρειάζονται περισσότερο 
θεμελιώδη αναθεώρηση και ότι πρέπει να 
προωθηθεί η έγκριση διεθνούς πλαισίου 
για την προστασία των δεδομένων· 
θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να 
διατηρήσει τη διάταξη 'απλής 
μετάδοσης' ως ζωτικής σημασίας τρόπο 
ο οποίος καθιστά δυνατό τον ουδέτερο 
χαρακτήρα του δικτύου και τον 
ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά·
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Or. en

Τροπολογία 238
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
οδηγία σχετικά με την επιβολή της 
πνευματικής ιδιοκτησίας) φαίνονται 
απαρχαιωμένες εξαιτίας της αυξημένης 
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος 
άμεσης επικοινωνίας και της εισαγωγής 
νέων τεχνολογιών· πιστεύει ότι, ενώ τα 
νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από 
ορισμένες οδηγίες μπορούν να επιλυθούν 
μέσω μιας βήμα προς βήμα 
επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση· τονίζει τη σημασία κλειδί 
που έχει η διάταξη 'απλής μετάδοσης' ως 
ζωτικής σημασίας τρόπο ο οποίος 
καθιστά δυνατό τον ουδέτερο χαρακτήρα 
του δικτύου και τον ανταγωνισμό στην 
ψηφιακή αγορά·

Or. en

Τροπολογία 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των 
δεδομένων, η οδηγία για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο) φαίνονται 
απαρχαιωμένες εξαιτίας της αυξημένης 
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος 
άμεσης επικοινωνίας και της εισαγωγής 
νέων τεχνολογιών· πιστεύει ότι, ενώ τα 
νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από 
ορισμένες οδηγίες μπορούν να επιλυθούν 
μέσω μιας βήμα προς βήμα 
επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία της πληροφορίας φαίνονται 
απαρχαιωμένες εξαιτίας της αυξημένης 
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος 
άμεσης επικοινωνίας, της εισαγωγής νέων 
τεχνολογιών και του ότι τα δεδομένα των 
πολιτών της ΕΕ τυγχάνουν διαρκώς 
περισσότερο επεξεργασίας εκτός της ΕΕ·
πιστεύει ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση και ότι πρέπει να προωθηθεί 
η έγκριση διεθνούς πλαισίου για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 240
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που συνιστούν το νομικό πλαίσιο της 
κοινωνίας της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται ανεπαρκούς ισχύος εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα ορισμένων 
οδηγιών μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας 
βήμα προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες 
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προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

οδηγίες χρειάζονται περισσότερο 
θεμελιώδη αναθεώρηση και ότι πρέπει να 
προωθηθεί η έγκριση διεθνούς πλαισίου 
για την προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 241
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση· θεωρεί ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη διάταξη 
'απλής μετάδοσης' ως ζωτικής σημασίας 
τρόπο ο οποίος καθιστά δυνατό τον 
ουδέτερο χαρακτήρα του δικτύου και τον 
ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 242
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία των πληροφοριών (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

17. είναι της γνώμης ότι, σχεδόν μια 
δεκαετία μετά την έγκρισή τους, οι οδηγίες 
που αφορούν το νομικό πλαίσιο για την 
κοινωνία της πληροφορίας (δηλαδή η 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων, 
η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
οδηγία σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) 
φαίνονται απαρχαιωμένες εξαιτίας της 
αυξημένης πολυπλοκότητας του 
περιβάλλοντος άμεσης επικοινωνίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών· πιστεύει 
ότι, ενώ τα νομικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από ορισμένες οδηγίες 
μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας βήμα 
προς βήμα επικαιροποίησης, άλλες οδηγίες 
χρειάζονται περισσότερο θεμελιώδη 
αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία 243
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. τονίζει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να 
επιτρέψει σε μία περισσότερο ενδελεχή 
αναθεώρηση να αποτελέσει εμπόδιο για 
τη συνεχή αποτίμηση του εν ισχύι 
νομικού πλαισίου για την κοινωνία της 
πληροφορίας, ενώ διασφαλίζει την 
υφισταμένη ισορροπία συμφερόντων, με 
στόχο να το διατηρεί ενημερωμένο με τις 
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τεχνολογικές εξελίξεις, τα συμφέροντα 
των καταναλωτών και τη διεξαγωγή 
διασυνοριακού εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 244
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει τη 
συνεχή αποτίμηση του εν ισχύι νομικού 
πλαισίου για την κοινωνία της 
πληροφορίας για να εξασφαλίσει ότι 
τούτο βαδίζει παράλληλα με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις ενώ περιορίζει 
τους φραγμούς που τίθενται στο 
διασυνοριακό εμπόριο και προάγει τις 
δυνατότητες για καινοτόμα πρότυπα 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
επιλογή για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 245
Ιωάννης Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών πάνω σε ανοιχτά πρότυπα, που 
πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους και 



PE439.254v01-00 26/61 AM\806140EL.doc

EL

υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2015·

μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να 
περάσουν σε ηλεκτρονική επικοινωνία και 
να είναι διαθέσιμες στα άτομα με αναπηρία
έως το 2015· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης (e-governement), 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-
democracy), ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
(e-learning) και ηλεκτρονικής υγείας (e-
health)· καλεί τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την εφαρμογή των οδηγιών 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού και 
των επιχειρήσεων στα δεδομένα του 
δημοσίου τομέα 

Or. el

Τροπολογία 246
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2015·

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με αναπηρία έως το 2015· τονίζει 
ότι πρέπει κανείς να εστιάζει την 
προσπάθεια στο να φέρει το πρότυπο της 
ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης 
μετακίνηση της εξουσίας προς τον πολίτη 
και στο να παρέχονται υπηρεσίες με 
επίκεντρο τον πολίτη, με απόδοση 
λογαριασμών, με φερεγγυότητα, με 
γνώμονα τη συμμετοχή οι οποίες να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
χαμηλοτέρων κοινωνικοοικονομικών 
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ομάδων, να επιτυγχάνουν καλύτερη 
επίγνωση από πλευράς των δυνάμει 
χρηστών και να βελτιώνουν την 
εμπιστοσύνη στη λειτουργία τους·

Or. en

Τροπολογία 247
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2015·

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση 
του ψηφιακού μερίσματος και να 
αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με αναπηρία έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 248
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία, μετάβαση η οποία 
εγγυάται περισσότερο αποτελεσματική 
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ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2015·

και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών 
στους πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με αναπηρία έως το 2015·

Or. it

Τροπολογία 249
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2015·

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με αναπηρία έως το 2015 μέσω 
πολυδιαυλικών λύσεων ή μέσω στήριξης 
και ενίσχυσης·

Or. es

Τροπολογία 250
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιακή μετατροπή των δημόσιων 
υπηρεσιών, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους και μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες να περάσουν σε ηλεκτρονική 
επικοινωνία και να είναι διαθέσιμες στα
άτομα με ειδικές ανάγκες έως το 2015·

18. υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που 
μπορεί να έχει για πολίτες και επιχειρήσεις 
η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε 
ψηφιακή λειτουργία και καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για την 
ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, 
που πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους και 
μέτρα ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να 
περάσουν σε ηλεκτρονική επικοινωνία και 
να είναι προσπελάσιμες από τα άτομα με 
αναπηρία έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 251
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 a. υπογραμμίζει την ανάγκη να ορισθεί 
εκ νέου η σχέση δημοσίων αρχών και 
πολιτών μέσω της 'ανοικτού χαρακτήρα 
δημόσιας διοίκησης' η οποία να 
βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της 
συμμετοχής και της συνεργασίας· τονίζει 
ότι αυτή η νέα προσέγγιση συνεπάγεται 
προ πάντων αλλαγή νοοτροπίας στη 
σχέση και αλληλεπίδραση πολιτών και 
κυβερνήσεων ώστε οι πρώτοι να 
αναλαμβάνουν περισσότερο ενεργό ρόλο 
στη δημιουργία μιας περισσότερο 
συμμετοχικής δημοκρατίας· θεωρεί προς 
τούτο ότι η προώθηση του ηλεκτρονικού 
τρόπου προσδιορισμού της ταυτότητας 
για όλους συνιστά στοιχείο κλειδί για την 
οριστική εγκαθίδρυση μιας 'ανοικτού 
χαρακτήρα δημόσιας διοίκησης'·

Or. es
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Τροπολογία 252
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. ζητεί να υπάρξει στρατηγική προς 
αξιοποίηση του δυναμικού που αποτελεί η 
ύπαρξη διαλειτουργικών και ευπρόσιτων 
υπηρεσιών υψηλού αντικτύπου στο 
τοπικό επίπεδο, συγκεκριμένα σε πεδία 
όπως είναι η εκπαίδευση και η κοινωνική 
μέριμνα· θεωρεί ότι πρέπει να 
υποστηριχθούν οι προσεγγίσεις ανοικτής 
πηγής για να επιτευχθεί χαμηλότερο 
κόστος εγκατάστασης και να τονωθεί η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 253
Robert Goebbels, Άννυ Ποδηματά, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. υπενθυμίζει ότι η ευρυζωνική 
τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία των Ευρωπαίων πολιτών 
καθιστώντας ευκολότερη και 
προωθώντας την πληροφόρηση για τη 
δημόσια ασφάλεια, τις σχετικές 
διαδικασίες, την ανταπόκριση στις 
καταστροφές και την ανάκαμψη από 
αυτές·

Or. en
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Τροπολογία 254
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. Επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για άτομα με 
αναπηρία που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
από τους συνανθρώπους τους για 
τεχνολογικής φύσης συνδρομή στις 
καθημερινές τους ασχολίες. Εκτιμά ότι τα 
άτομα με αναπηρία δικαιούνται να 
συμμετάσχουν, επί ίσοις όροις, στην 
ταχεία ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών που οφείλονται σε νέες 
τεχνολογίες διότι κάτι τέτοιο θα τους 
επιτρέψει να ενταχθούν χωρίς 
περιορισμούς σε μία κοινωνία 
πληροφορίας χωρίς φραγμούς.

Or. pt

Τροπολογία 255
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
αλλά και στους κατασκευαστές και θα 
εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι οποίες θα 
είναι ισορροπημένες και ελκυστικές για 
χρήστες και για κατόχους των 
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επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, να 
προτείνει εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ που 
θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές 
κατηγορίες ψηφιακού περιεχομένου και 
τα χαρακτηριστικά κάθε τομέα και θα 
διερευνήσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τους ενδιαφερομένους φορείς, κατά πόσο 
είναι σκόπιμο να καθιερώσει τίτλο 
πνευματικών δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του 
άρθρου 118 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 256
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει βελτιωμένη, 
αποτελεσματικότερη και συνεπέστερη 
διαφανή διαχείριση δικαιωμάτων και 
αντίστοιχο σύστημα εκκαθάρισης για 
μουσικά και οπτικοακουστικά έργα, κάτι 
που θα βοηθούσε όλους τους παράγοντες 
της αγοράς να εξορθολογίσουν τις 
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δαπάνες συναλλαγών και διαχείρισης· 
εκτιμά ότι κλειδί στο νέο σύστημα είναι 
ακόμα περισσότερη διαφάνεια και 
ανταγωνισμός μεταξύ φορέων συλλογής 
και διαχείρισης δικαιωμάτων που θα 
δώσει ώθηση στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά· Επισημαίνει εξάλλου ότι η 
καθιέρωση τίτλου πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013 θα 
μπορούσε επίσης να συνεισφέρει στη 
δημιουργία ενιαίας αγοράς για 
πνευματικά και συναφή δικαιώματα, 
τόσο επί γραμμής όσο και εκτός 
Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 257
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει βελτιωμένη, 
αποτελεσματικότερη και συνεπέστερη 
διαφανή διαχείριση δικαιωμάτων και 
αντίστοιχο σύστημα εκκαθάρισης για 
μουσικά και οπτικοακουστικά έργα, κάτι 
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που θα βοηθούσε όλους τους παράγοντες 
της αγοράς να εξορθολογίσουν τις 
δαπάνες συναλλαγών και διαχείρισης· 
εκτιμά ότι κλειδί στο νέο σύστημα είναι 
ακόμα περισσότερη διαφάνεια και 
ανταγωνισμός μεταξύ φορέων συλλογής 
και διαχείρισης δικαιωμάτων που θα 
δώσει ώθηση στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά· Επισημαίνει εξάλλου ότι η 
καθιέρωση τίτλου πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013 θα 
μπορούσε επίσης να συνεισφέρει στη 
δημιουργία ενιαίας αγοράς για 
πνευματικά και συναφή δικαιώματα, 
τόσο επί γραμμής όσο και εκτός 
Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 258
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει βελτιωμένη, 
αποτελεσματικότερη και συνεπέστερη 
διαφανή διαχείριση δικαιωμάτων και 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013· αντίστοιχο σύστημα εκκαθάρισης για 
μουσικά και οπτικοακουστικά έργα, κάτι 
που θα βοηθούσε όλους τους παράγοντες 
της αγοράς να εξορθολογίσουν τις 
δαπάνες συναλλαγών και διαχείρισης· 
εκτιμά ότι κλειδί στο νέο αυτό σύστημα 
είναι ακόμα περισσότερη διαφάνεια και 
ανταγωνισμός μεταξύ φορέων συλλογής 
και διαχείρισης δικαιωμάτων που θα 
δώσει ώθηση στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά· Επισημαίνει εξάλλου ότι η 
καθιέρωση τίτλου πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013 θα 
μπορούσε επίσης να συνεισφέρει στη 
δημιουργία ενιαίας αγοράς για 
πνευματικά και συναφή δικαιώματα, 
τόσο επί γραμμής όσο και εκτός 
Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια «Πέμπτη Ελευθερία» που 
θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
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δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

να διερευνήσει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα για 
την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
αντίληψης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η ομοιόμορφη προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 260
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να διερευνήσει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η Συνθήκη προκειμένου να 
καθιερωθούν τα αναγκαία μέτρα για την 
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής αντίληψης 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη 
την Ένωση·

Or. fr
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Τροπολογία 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας καθώς και για την 
καταπολέμηση της πειρατείας στην 
εσωτερική ψηφιακή αγορά μέσω της 
ανάπτυξης μιας νόμιμης και βιώσιμης 
προσφοράς ψηφιακού υλικού.

Or. en

Τροπολογία 262
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία νόμιμου 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
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επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
εξακολουθήσει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 

Or. en

Τροπολογία 263
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ, 
βάσει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων,
να επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
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ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης των 
χρηστών.

Or. de

Τροπολογία 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η νόμιμη 
διαδικτυακή αγορά προκειμένου να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· σύμφωνα με τους 
κανόνες περί δικαιωμάτων του 
δημιουργού· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με την επιβολή των κανόνων για 
τα πνευματικά δικαιώματα και να 
αξιολογήσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο 
ενός τίτλου πνευματικών δικαιωμάτων ΕΕ 
βάσει του άρθρου 118 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως 
το 2013·

Or. en

Τροπολογία 265
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσεων και να 
επιτευχθεί, έως το 2015, ένα απλό και 
φιλικό προς τον καταναλωτή νομικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση στο ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ευρώπη, το οποίο θα 
προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές 
και θα εξασφαλίσει στιβαρές λύσεις οι 
οποίες θα είναι ισορροπημένες και 
ελκυστικές για χρήστες και για κατόχους 
των δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ να 
επιταχύνει την ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καθιερώσει τίτλο πνευματικών 
δικαιωμάτων ΕΕ βάσει του άρθρου 118 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 2013·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί ευρέως η κυκλοφορία 
περιεχομένου και η ελεύθερη διακίνηση 
γνώσεων και να επιτευχθεί, έως το 2015, 
ένα απλό και φιλικό προς τον καταναλωτή 
νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στο 
ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη, το 
οποίο θα προσφέρει αυξημένη ασφάλεια 
στους καταναλωτές και θα εξασφαλίσει 
στιβαρές λύσεις οι οποίες θα είναι 
ισορροπημένες και ελκυστικές για χρήστες 
και για κατόχους των δικαιωμάτων· 
παροτρύνει την ΕΕ να επιταχύνει την 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα 
πνευματικά δικαιώματα και να καθιερώσει 
τίτλο πνευματικών δικαιωμάτων ΕΕ βάσει 
του άρθρου 118 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως 
το 2013·

Or. en

Τροπολογία 266
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. Καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πολιτικές στον τομέα της προμήθειας που 
θα συνεισφέρουν στην εδραίωση και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
τομέα παραγωγής ψηφιακού 
περιεχομένου, νέων επιγραμμικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών καθώς και 
στην διαλειτουργικότητα που θα συνδέει 
τις διάφορες πλατφόρμες. 

Or. es
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Τροπολογία 267
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. Φρονεί ότι η ΕΕ οφείλει να εξετάσει 
το ενδεχόμενο περαιτέρω κατάλληλης 
επεξεργασίας κανόνων αδειοδότησης και 
εκκαθάρισης εν όψει των νέων 
τεχνολογιών, των νέων ψηφιακών μέσων 
διάδοσης και της μεταβαλλόμενης 
συμπεριφοράς των καταναλωτών. Καλεί 
την Επιτροπή να υποστηρίξει επαρκείς 
λύσεις σε θέματα εκκαθάρισης 
δικαιωμάτων κάνοντας χρήση 
συστημάτων συλλογικής αδειοδότησης, 
ιδίως δε εκτεταμένων συστημάτων 
συλλογικής αδειοδότησης και μέσω της 
καθιέρωσης πλαισίου διαφάνειας και 
κατανομής ευθυνών·

Or. en

Τροπολογία 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει τη σημασία που έχει η 
βιομηχανία δημιουργικού περιεχομένου 
για την κοινωνία της πληροφορίας ως 
ταχέως αναπτυσσόμενος και δυναμικός 
τομέας που συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 269
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ψηφιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δημόσιο 
περιεχόμενο. Σημειώνει ότι αυτού του 
είδους η ψηφιακή κληρονομιά μπορεί να 
συνεισφέρει στην ενίσχυση της 
οικονομίας δεδομένου ότι οι εμπορικοί 
παράγοντες μπορούν να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία σε αυτού του είδους το 
δημόσιο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 270
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σ 19α. Δεσμεύεται να δραστηριοποιηθεί 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που άπτονται του κοινού ρυθμιστικού 
πλαισίου περί επιγραμμικού υλικού 
καθώς και στην προσπάθεια άρσης των 
εμποδίων που παρακωλύουν τις 
βασισμένες στο Διαδίκτυο υπηρεσίες και 
απευθύνει έκκληση στα άλλα όργανα της 
ΕΕ να πράξουν το ίδιο.

Or. en
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Τροπολογία 271
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή 
και στο Συμβούλιο να αναγνωρίσουν την 
θεμελιώδη διαφορά μεταξύ εμπορικών 
και μη εμπορικών παραβιάσεων των 
κανόνων για την πνευματική ιδιοκτησία. 
Υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία που 
έχουν εξαιρέσεις και περιορισμοί στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, 
ιδίως όταν ευνοούν άτομα με αναπηρία ή 
όταν συμβάλλουν άμεσα στην έρευνα και 
στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 272
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Επισημαίνει επίσης, στο ίδιο πνεύμα, 
πόσο σημαντική είναι η παροχή στους 
Ευρωπαίους πολίτες ελκυστικών 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προαγωγή 
των ευρωπαϊκών έργων και της 
πολιτιστικής πολυμορφίας· Εφιστά 
επ`αυτού τη προσοχή της Επιτροπής 
στην ανάγκη να παροτρυνθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας και οι φορείς 
εκμετάλλευσης του Διαδικτύου ώστε να 
επενδύσουν στο δημιουργικό περιεχόμενο 
με σκοπό την αυξημένη διαθεσιμότητα 
αυτού του περιεχομένου στα δίκτυα. 
Καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει ένα 
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εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των 
φορέων του τομέα και να ασχοληθεί 
επειγόντως με το ζήτημα της επίσπευσης 
της ψηφιοποίησης και της παροχής 
επιγραμμικής πρόσβασης στην 
ευρωπαϊκή κληρονομιά.

Or. fr

Τροπολογία 273
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Επισημαίνει ότι ο πρωταγωνιστικός 
ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την 
ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει καίρια σημασία 
για την ευημερία και την 
ανταγωνιστικότητα της.

Or. en

Τροπολογία 274
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. Φρονεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο περί 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο του 
κοινού όχι μόνο ως καταναλωτή αλλά και 
ως μετόχου στην πολιτιστική οικονομία, 
κάτι που σημαίνει ότι η ανταλλαγή 
αρχείων για μη εμπορικούς σκοπούς 
μεταξύ ιδιωτών και οι μη εμπορικές 
περαιτέρω χρήσεις δημιουργικών έργων 
πρέπει να επιτρέπονται. Καλεί την 
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Επιτροπή να συντάξει εμπεριστατωμένες 
καταστάσεις δεδομένων όσον αφορά 
προτάσεις χρηματοδότησης της 
δημιουργικότητας που βασίζονται σε μη 
εμπορικές πρακτικές όπως η δημιουργική 
συνεισφορά ή το πολιτιστικό τέλος.

Or. en

Τροπολογία 275
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο 
πλαίσιο του νομοπαρασκευαστικού της 
προγράμματος, το ενδεχόμενο να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στη διανομή 
επιγραμμικών πολιτισμικών προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 276
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό 
ψηφιακό θεματολόγιο οφείλει να 
προαγάγει τη δημιουργία και διάθεση 
στην ΕΕ υψηλής ποιότητας πολιτιστικά 
διαφοροποιημένου περιεχομένου 
προκειμένου να αξιοποιηθούν απολύτως 
τα πολιτισμικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματα που μπορούν να 
αποκομίσουν από τις τεχνολογίες αυτές οι 
πολίτες της ΕΕ.
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Or. nl

Τροπολογία 277
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. Εκφράζει τους σοβαρούς 
προβληματισμούς του για τις όποιες 
προοπτικές του σχεδίου για την 
ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη εάν δεν 
πραγματοποιηθούν ριζικές αλλαγές όσον 
αφορά τον ψηφιακό μορφότυπο της 
βιβλιοθήκης, τη διαχείριση, την 
αποτελεσματικότητα, την 
εφαρμοσιμότητα, την χρησιμότητα και 
την μεγάλης κλίμακας προβολή στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης του σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 278
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να 
προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ 
και να καλλιεργηθούν δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, 
συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· 
τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· 
προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
έρευνας στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην 

θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να 
προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ 
και να καλλιεργηθούν δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, 
συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· 
τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
εφαρμογών και τεχνολογιών που 
υπερβαίνουν τα όρια των συμβατικών 
ΤΠΕ (χαμηλές εκπομπές άνθρακα, υψηλή 
αποδοτικότητα και υλικό χαμηλής 
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αφομοίωση των ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί 
στις δημοσιονομικές προοπτικές·

κατανάλωσης που χρησιμοποιεί 
κβαντικές τεχνολογίες (νανοτεχνολογίες)), 
έχοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτηθείσα 
με πόρους ΕΕ έρευνα ΤΠΕ έχει καίρια 
συμβολή σε μείζονα ευρωπαϊκά 
τεχνολογικά επιτεύγματα σε τομείς όπως 
η μικρο- και η νανοηλεκτρονική, η 
δημόσια υγεία και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την οδική ασφάλεια· 
επισημαίνει ότι η εξαιρετικά προηγμένη 
έρευνα οδηγούσε και θα εξακολουθήσει 
να οδηγεί στη δημιουργία 
κατασκευαστικών εταιριών
τεχνοβλαστών.

Or. it

Τροπολογία 279
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να 
προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ 
και να καλλιεργηθούν δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, 
συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· 
τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· 
προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
έρευνας στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην 
αφομοίωση των ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί 
στις δημοσιονομικές προοπτικές·

20. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να 
προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ 
προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω 
περιορισμοί της κατανάλωσης ενέργειας 
και του περιβαλλοντικού αντικτύπου που 
προκαλεί η παραγωγή και η απόρριψη 
του εξοπλισμού ΤΠΕ και να 
καλλιεργηθούν δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, 
συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ• 
τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
εφαρμογών ΤΠΕ που κάνουν φειδωλή 
χρήση ενέργειας και πόρων και 
εκπέμπουν περιορισμένο διοξείδιο του 
άνθρακα προτείνει ο ενωσιακός 
προϋπολογισμός έρευνας στις ΤΠΕ να 
διπλασιαστεί και ο προϋπολογισμός που 
διατίθεται στην αφομοίωση των ΤΠΕ να 
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τετραπλασιαστεί στις δημοσιονομικές 
προοπτικές·

Or. de

Τροπολογία 280
Ιωάννης Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να 
προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ 
και να καλλιεργηθούν δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, 
συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· 
τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· 
προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
έρευνας στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην 
αφομοίωση των ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί 
στις δημοσιονομικές προοπτικές·

20. θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή 
ανάπτυξη των ΤΠΕ, επιβάλλεται να 
προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ 
και να καλλιεργηθούν δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου, 
συνεργατική έρευνα κα καινοτομία ΤΠΕ· 
τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται 
στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου, της 
υπολογιστικής νέφους, των ευφυών 
περιβαλλόντων, των υπερυπολογιστών και 
των χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· 
προτείνει ο ενωσιακός προϋπολογισμός 
έρευνας στις ΤΠΕ να διπλασιαστεί και ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται στην 
αφομοίωση των ΤΠΕ να τετραπλασιαστεί 
στις δημοσιονομικές προοπτικές·

Or. el

Τροπολογία 281
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Εφιστά τη προσοχή στις εγγυήσεις 
που πρέπει να δοθούν στις εξαιρετικά 
μικρές και στις μικρές επιχειρήσεις 
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προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή τους στα οφέλη της 
ανάπτυξης των ΤΠΕ·

Or. pt

Τροπολογία 282
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Ζητεί να γίνουν σημαντικότερες 
επενδύσεις στη χρήση λογισμικού 
ανοιχτής πηγής στην ΕΕ,

Or. sv

Τροπολογία 283
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. προτείνει ο ενωσιακός 
προϋπολογισμός έρευνας στις ΤΠΕ να 
διπλασιαστεί (και με αξιοποίηση 
εμβληματικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς των πρωτοεμφανιζόμενων και 
μελλοντικών τεχνολογιών (FET) και των 
ΤΠΕ) και ο προϋπολογισμός που 
διατίθεται στην αφομοίωση των ΤΠΕ να 
τετραπλασιαστεί στις επόμενες 
δημοσιονομικές προοπτικές·

Or. it
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Τροπολογία 284
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. Εκφράζει τη λύπη του διότι, όσον 
αφορά την προσέλκυση, καλλιέργεια και 
διατήρηση  ταλέντων στις ΤΠΕ, η 
Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται των 
υπολοίπων μειζόνων αγορών και 
πλήττεται από μια σημαντική διαρροή 
εγκεφάλων οφειλόμενη στις καλύτερες 
εργασιακές συνθήκες που βρίσκουν στις 
ΗΠΑ οι πανεπιστημιακοί και οι 
ερευνητές· επισημαίνει ότι, για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η 
Ένωση πρέπει να συνεργαστεί τόσο με τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και 
με τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
αναπτύξει ένα ζωντανό πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατεύθυνσης που θα 
ενισχύει το ζωτικό ρόλο της 
επιστημονικής  ερευνητικής κοινότητας 
στο πλαίσιο μιας ευρείας πνοής και 
παγκόσμιας εμβέλειας καινοτόμου 
στρατηγικής για τις ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 285
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
γραφειοκρατία στο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
(ΠΠ)· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει τη 
γραφειοκρατία, με ανασχεδιασμό των 
διεργασιών του ΠΠ και με δημιουργία ενός 
συμβουλίου των χρηστών·

21. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
γραφειοκρατία στο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
(ΠΠ)· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει τη 
γραφειοκρατία, με ανασχεδιασμό των 
διεργασιών του ΠΠ χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο αυτού του είδους το πρόγραμμα 



AM\806140EL.doc 51/61 PE439.254v01-00

EL

και με δημιουργία ενός συμβουλίου των 
χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 286
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. Εκτιμά ότι ένα πρωτοποριακό 
ψηφιακό θεματολόγιο οφείλει να 
απορρίψει οποιαδήποτε 
εμπορευματοποίηση της γνώσης, της 
εκπαίδευσης και της έρευνας και 
επισημαίνει την ανάγκη προαγωγής 
ελεύθερου λογισμικού ανοιχτής πηγής·

Or. pt

Τροπολογία 287
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. Καλεί την Επιτροπή να συνεξετάσει 
με τα κράτη μέλη τους τρόπους με τους 
οποίους οι οδηγίες 2004/17/EΚ και 
2004/18/EΚ περί δημόσιων συμβάσεων 
έργων και μεταφοράς αυτών 
υποστηρίζουν την έρευνα και τη 
καινοτομία και να προσδιορίσουν, όπου 
είναι σκόπιμο, τις βέλτιστες πρακτικές· 
Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
δεικτών καινοτομίας όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων·
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Or. fr

Τροπολογία 288
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. Εφιστά προσοχή στο γεγονός ότι οι 
προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις 
συμβάλλουν στην βελτίωση της 
ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών και 
στον περιορισμό του χρόνου που 
απαιτείται προκειμένου τα αποτελέσματα 
της έρευνας να φτάνουν στην αγορά, 
ιδίως στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής 
του δημοσίου απαιτεί από τις 
συμμετέχουσες εταιρίες να παραχωρούν 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
τρίτους υπό δίκαιους και εύλογους όρους 
εμπορίας· Διατυπώνει εκ νέου την 
έκκλησή του προς την επιτροπή να 
εκπονήσει εγχειρίδιο βέλτιστων 
πρακτικών περί προ-εμπορικών 
δημόσιων συμβάσεων και να εργαστεί 
από κοινού με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν 
περαιτέρω οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές· εφιστά τη προσοχή στο γεγονός ότι 
οι τεχνολογικές πλατφόρμες μπορούν να 
εναρμονίσουν την διαμόρφωση για 
πρώιμη είσοδο στην αγορά των νέων 
τεχνολογιών με τις ανάγκες του δημόσιου 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 289
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού 
άνθρακα· ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ 
ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση κατά 
15% σε εκπομπές CO2 που πρέπει να 
επιτευχθεί σε καθοριστικούς τομείς έως 
το 2020 και ζητεί προώθηση της 
υπεύθυνης κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως 
μέσω της εγκατάστασης ευφυών 
μετρητών στο 50% των κατοικιών έως το 
2015· επισημαίνει επίσης ότι το 
αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ πρέπει να 
μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

22. θεωρεί ότι η μετατροπή της Ευρώπης 
σε παγκόσμιο πρότυπο αποδοτικής από 
πλευράς πόρων κοινωνίας πρέπει να 
κορυφαία προτεραιότητα για την ατζέντα 
του 2015.eu φρονεί, σχετικά, ότι η 
υλοποίηση εφαρμογών όπως τα ευφυή 
δίκτυα ενέργειας, οι ευφυείς μετρητές, η 
ευφυής κινητικότητα, η ευφυής 
διαχείριση των υδάτων και η ηλ-υγεία 
πρέπει να θεωρηθεί ως σειρά ζωτικών 
πρωτοβουλιών για την 2015.eu·
επισημαίνει επίσης ότι το αποτύπωμα του 
τομέα ΤΠΕ πρέπει να μειωθεί κατά 50% 
έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 290
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί
σε καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2020.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 20% σε 
εκπομπές CO2 σε καθοριστικούς τομείς 
έως το 2020 και προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
χρήσης ενεργειακά αποδοτικής 
τεχνολογίας στο 50% των κατοικιών έως 
το 2015· επισημαίνει επίσης ότι ο τομέας
ΤΠΕ οφείλει να υπερβεί τους στόχους για 
το 2020 της ΕΕ έως το 2015 δεδομένης 
της ανάπτυξης μεθοδολογίας από το 
φόρουμ για ενεργειακή αποδοτικότητα 
του τομέα τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (ICT4EE) σε 
συνεργασία με  φορείς διεθνών προτύπων·
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Τροπολογία 291
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 20% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι ο τομέας ΤΠΕ οφείλει να 
επιδιώξει να υπερβεί τους στόχους για το 
2020 της ΕΕ έως το 2015 ακολουθώντας 
τις νέες μεθοδολογίες που ανέπτυξε το 
φόρουμ για ενεργειακή αποδοτικότητα 
του τομέα τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (ICT4EE) σε 
συνεργασία με φορείς διεθνών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 292
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή μια μείωση που θα 
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εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του 
στόχου για 20% σε εκπομπές CO2 που 
πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 (και 
σημαντικά μεγαλύτερο τμήμα του 
επιθυμητού στόχου μείωσης του 30%) 
καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015• επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 293
Ιωάννης Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

22. 22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015· 
τονίζει ότι είναι ανάγκη να μειωθεί η εκ 
μέρους του δημόσιου τομέα κατανάλωση 
χαρτιού κατά 50% μέχρι το 2015.

Or. el
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Τροπολογία 294
Ιωάννης Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών στο 50% 
των κατοικιών έως το 2015· επισημαίνει 
επίσης ότι το αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ 
πρέπει να μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

22. θεωρεί ότι η ατζέντα του 2015.eu
πρέπει να αποβλέπει στην καθιέρωση των 
ΤΠΕ για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα· 
ζητεί εκμετάλλευση των ΤΠΕ ώστε να 
καταστεί δυνατή η μείωση κατά 15% σε 
εκπομπές CO2 που πρέπει να επιτευχθεί σε 
καθοριστικούς τομείς έως το 2020 και 
ζητεί προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευφυών μετρητών και 
λοιπών ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών στο 50% των κατοικιών έως 
το 2015· επισημαίνει επίσης ότι το 
αποτύπωμα του τομέα ΤΠΕ πρέπει να 
μειωθεί κατά 50% έως το 2015·

Or. el

Τροπολογία 295
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. Επισημαίνει ότι ο μόνος τρόπος για 
να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των 
δεδομένων που δημοσιοποιούνται στα 
διάφορα κράτη μέλη και για να βελτιωθεί 
η ενεργειακή απόδοση είναι να υιοθετηθεί 
κοινή μεθοδολογία μέτρησης της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη για 
ταχεία τυποποίηση των ΤΠΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τεχνολογίες και υπηρεσίες ωφέλιμες για 
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τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ διατίθενται επί γραμμής·

Or. it

Τροπολογία 296
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. επισημαίνει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές και 
μπορούν να συμβάλουν περισσότερο στο 
να αποκτήσει η Ευρώπη ασφαλέστερα, 
ευφυέστερα και οικολογικότερα 
αυτοκίνητα· παροτρύνει, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
ψηφιακό θεματολόγιο τις οικολογικές 
δυνατότητες που διανοίγουν τα ευφυή 
αυτοκίνητα και οι ευφυείς δρόμοι αλλά 
και τα πιλοτικά προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης για συσκευές οχήματος 
προς όχημα (V2V) και οχήματος προς 
δρόμο (V2R) ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρίες 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 297
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. εκτιμά ότι οι διεθνείς εμπορικές 
συναλλαγές πρέπει να διέπονται από τις 
αρχές του δίκαιου εμπορίου και να 
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αποσκοπούν στην δέουσα εξισορρόπηση 
μεταξύ του ανοίγματος των αγορών και 
της νόμιμης προστασίας των διαφόρων 
οικονομικών τομέων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις συνθήκες απασχόλησης και 
στις κοινωνικές συνθήκες· 

Or. en

Τροπολογία 298
Άννυ Ποδηματά, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. επισημαίνει ότι οι μεγάλες 
δυνατότητες που διανοίγονται με το 
ψηφιακό θεματολόγιο δεν συνδέονται 
μόνο με τις μελλοντικές προκλήσεις του 
τομέα ΤΠΕ αλλά είναι πολύ ευρύτερες και 
επηρεάζουν άμεσα τους επιδιώξεις της 
ΕΕ για δημιουργία υψηλής 
παραγωγικότητας οικονομίας της 
γνώσης, ώθηση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω 
καινοτόμων τομέων παραγωγής, 
προαγωγή της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και της καθολικής πρόσβασης 
στις δημόσιες υπηρεσίες, ενίσχυση της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και άρα, 
προαγωγή εν γένει ενός νέου βιώσιμου 
αναπτυξιακού μοντέλου για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 299
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. υπενθυμίζει ότι  μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η 
ικανότητά της να ανακάμψει από την 
τρέχουσα οικονομική κρίση εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της 
να διευκολύνει τη διαδεδομένη και 
αποτελεσματική ανάπτυξη των ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις· παρατηρεί εντούτοις ότι οι 
ΜΜΕ υστερούν σημαντικά σε σχέση με 
τις μεγάλες επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τα 
μέτρα στήριξης των ΜΜΕ όσον αφορά 
την χρήση ΤΠΕ για να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους·

Or. es

Τροπολογία 300
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι ο ενστερνισμός του 
προγράμματος 2015.eu σε όλα τα πολιτικά 
επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό), 
καθώς και η πολιτική προβολή του 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την αποτελεσματική υλοποίηση· προτείνει 
από την άποψη αυτή να διοργανώνονται 
περιοδικά σύνοδοι κορυφής για την 
Ψηφιακή Ατζέντα έτσι ώστε να εξετάζεται 
η πρόοδος σε επίπεδο Ένωσης και κρατών 
μελών και να ανανεώνεται η πολιτική 
ορμή·

23. θεωρεί ότι ο ενστερνισμός του 
προγράμματος 2015.eu σε όλα τα πολιτικά 
επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό) και 
σύμφωνα με το πνεύμα της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, καθώς και η πολιτική 
προβολή του αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση· προτείνει από την άποψη αυτή 
να διοργανώνονται περιοδικά σύνοδοι 
κορυφής για την Ψηφιακή Ατζέντα έτσι 
ώστε να εξετάζεται η πρόοδος σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών μελών και να 
ανανεώνεται η πολιτική ορμή·

Or. en
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Τροπολογία 301
Ιωάννης Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι ο ενστερνισμός του 
προγράμματος 2015.eu σε όλα τα πολιτικά 
επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό), 
καθώς και η πολιτική προβολή του 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την αποτελεσματική υλοποίηση· προτείνει 
από την άποψη αυτή να διοργανώνονται 
περιοδικά σύνοδοι κορυφής για την 
Ψηφιακή Ατζέντα έτσι ώστε να εξετάζεται 
η πρόοδος σε επίπεδο Ένωσης και κρατών 
μελών και να ανανεώνεται η πολιτική 
ορμή·

23. θεωρεί ότι ο ενστερνισμός του 
προγράμματος 2015.eu σε όλα τα πολιτικά 
και γεωγραφικά επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και 
περιφερειακό), καθώς και η πολιτική 
προβολή του αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση· προτείνει από την άποψη αυτή 
να διοργανώνονται περιοδικά σύνοδοι 
κορυφής για την Ψηφιακή Ατζέντα έτσι 
ώστε να εξετάζεται η πρόοδος σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών μελών και να 
ανανεώνεται η πολιτική ορμή·

Or. el

Τροπολογία 302
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής 
ιδίως στην ανάγκη να τίθενται ευφυείς 
(συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, 
ρεαλιστικοί και χρονοεξαρτώμενοι) στόχοι 
και να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης 
που θα κινητοποιεί όλα τα κατάλληλα 
μέσα της ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, 
επιβολή, και, όπου απαιτείται, στοχευμένη 
νομοθεσία·

24. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής 
ιδίως στην ανάγκη να τίθενται ευφυείς 
(συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, 
ρεαλιστικοί και χρονοεξαρτώμενοι) στόχοι 
και να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης 
που θα κινητοποιεί όλα τα κατάλληλα 
μέσα της ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, 
επιβολή, και, όπου απαιτείται, στοχευμένη 
νομοθεσία σε όλους τους σχετικούς τομείς 
άσκησης πολιτικής (πχ. ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, εκπαίδευση, έρευνα, 
καινοτομία, πολιτική συνοχής)· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τον δέοντα συντονισμό 
μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και 
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περιφερειακών προγραμμάτων στον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής 
ιδίως στην ανάγκη να τίθενται ευφυείς 
(συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, 
ρεαλιστικοί και χρονοεξαρτώμενοι) στόχοι 
και να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης 
που θα κινητοποιεί όλα τα κατάλληλα 
μέσα της ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, 
επιβολή, και, όπου απαιτείται, στοχευμένη 
νομοθεσία·

24. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής 
ιδίως στην ανάγκη να τίθενται ευφυείς 
(συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, 
ρεαλιστικοί και χρονοεξαρτώμενοι) στόχοι 
και να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης 
που θα κινητοποιεί όλα τα κατάλληλα 
μέσα της ΕΕ: χρηματοδότηση, ήπιο δίκαιο, 
επιβολή, και, όπου απαιτείται, στοχευμένη 
νομοθεσία· ζητεί την διενέργεια τακτικής 
αναθεώρησης των επιτευγμάτων της 
στρατηγικής 2015.eu βάσει ενός 
ευρύτερου συνόλου δεικτών που θα 
επιτρέπουν ποιοτική ανάλυση ως προς 
τον κοινωνικό αντίκτυπο·

Or. en


