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Τροπολογία 37
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την συνθήκη για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως τα άρθρα 170, 171 παράγραφος 1,
172 και 174,

Or. fr

Τροπολογία 38
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες, την εκπαίδευση, 
τη συμμετοχή στην κοινωνική και
πολιτική ζωή και την επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Επομένως, η διευρωπαϊκή 
διάθεση γρήγορης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς 
το δημόσιο συμφέρον είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 39
Rachida Dati
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση εκτεταμένης,
γρήγορης και ασφαλούς πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και τις ψηφιακές υπηρεσίες προς 
το δημόσιο συμφέρον είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την οικονομική μεγέθυνση και 
την ενιαία αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι μία προτεραιότητα η οποία πρέπει να 
συμβαδίζει με την εκτεταμένη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα ασφαλές Διαδίκτυο. Ο 
εκδημοκρατισμός των εργαλείων που συνδέονται με την ψηφιακή πραγματικότητα είναι μία 
απαραίτητη φάση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση των διαρθρώσεων και της 
εκπαίδευσης για την απόκτηση υπεύθυνων ψηφιακών συμπεριφορών.

Τροπολογία 40
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 

(1) Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι 
υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο διαδικτυακές υποδομές, όπου 
τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέονται στενά με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Το διαδίκτυο 
γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα για 
επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
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επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 
η διευρωπαϊκή διάθεση γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα, την 
κοινωνική ένταξη και την ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 41
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Μια ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 
500 εκατομμύρια χρήστες με ευρυζωνική 
σύνδεση υψηλών ταχυτήτων θα 
μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του 
δόρατος για την ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας μια 
μοναδική στον κόσμο κρίσιμη μάζα 
χρηστών, ώστε να προσφερθούν σε όλες 
τις περιφέρειες νέες ευκαιρίες, σε κάθε 
χρήστη αυξημένη αξία και στην Ευρώπη 
η ικανότητα να αποτελέσει μια 
παγκοσμίως πρωτοπόρο οικονομία 
βασισμένη στη γνώση. Η ταχεία 
εξάπλωση των ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων είναι κρίσιμης 
σημασίας για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για τη 
δημιουργία νέων και μικρών 
επιχειρήσεων που μπορούν να γίνουν 
πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, 
παραδείγματος χάρη στην υγειονομική 
περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις 
υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 42
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Η εξέλιξη της ευρυζωνικής 
μεταφοράς δεδομένων δείχνει ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για 
ευρυζωνικότητα.  Η ζήτηση για κινητή 
μεταφορά δεδομένων αυξάνεται κατά 50 
τοις εκατό ετησίως λόγω εφαρμογών και 
υπηρεσιών που απαιτούν 
ευρυζωνικότητα, λόγω της αύξησης των 
χρηστών του διαδικτύου και λόγω της 
αύξησης του επιγραμμικού περιεχομένου, 
ιδίως των βίντεο.

Or. en

Τροπολογία 43
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Λόγω αυτής της εκθετικής αύξησης 
της ευρυζωνικής μεταφοράς δεδομένων 
είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν φιλόδοξες 
πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης και κρατών 
μελών, για ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω 
των δικτύων τόσο της σταθερής όσο και 
της κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε η 
Ευρώπη να επιτύχει περισσότερη 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και 
παραγωγικότητα.

Or. en
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Τροπολογία 44
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 δ) Το πρόγραμμα πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα συνιστά ένα σημαντικό βήμα 
που στοχεύει στην αύξηση των 
δυνατοτήτων της Ευρώπης όσον αφορά 
τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και για αυτόν 
τον λόγο είναι ζωτικής σημασίας τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τις 
διατάξεις του. 

Or. en

Τροπολογία 45
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 ε) Οι συζητήσεις σχετικά με το πώς και 
πότε θα διατεθεί η ζώνη συχνοτήτων των 
700 Mhz (694 - 790 MHz) για κινητές 
ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι ζωτικής 
σημασίας εάν η Ευρώπη θέλει να 
αποφύγει να εξαντλήσει τα όρια του 
υπάρχοντος δυναμικού. 

Or. en

Τροπολογία 46
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 στ) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 
αναφέρεται στην ανάγκη για 
δραστηριοποίηση με στόχο την 
εναρμόνιση και άλλων ζωνών του 
ραδιοφάσματος όπως της ζώνης των 700 
MHz.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Τροπολογία 47
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δρομολόγηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μία από τις 
τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 
είναι η έξυπνη μεγέθυνση, μέσω της 
ανάπτυξης μιας οικονομίας της γνώσης και 
της καινοτομίας. Οι επενδύσεις στις 
τηλεπικοινωνίες και, ειδικότερα, στα
ευρυζωνικά δίκτυα και στις υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών, αποτελούν 
αναγκαία συνθήκη για μια ευφυή, αλλά και 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης.

(2) Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δρομολόγηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μία από τις 
τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020 
είναι η έξυπνη μεγέθυνση, μέσω της 
ανάπτυξης μιας οικονομίας της γνώσης και 
της καινοτομίας. Οι επενδύσεις στις 
τηλεπικοινωνίες και, ειδικότερα, στα 
δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής 
ταχύτητας και στις υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, αποτελούν αναγκαία συνθήκη 
για μια ευφυή, αλλά και βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες·
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο είχε ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Ωστόσο, 
δεδομένης της γρήγορης εξέλιξης της 
τεχνολογίας που οδηγεί σε όλο και πιο 
γρήγορες διαδικτυακές συνδέσεις, 
θεωρείται σήμερα σκόπιμο να τεθεί ως 
στόχος η παροχή, σε όλα τα νοικοκυριά 
της ΕΕ, διαδικτυακών συνδέσεων με 
ταχύτητα άνω των 100 Mbps ή 
συνδέσεων που πλησιάζουν όσο είναι
δυνατόν τα 100 Mbps έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο
για την προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε 
ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικτυακή 
υποδομή υψηλών ταχυτήτων και σε 
συναφείς υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά 
για επιγραμμικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες· ενεργή υποστήριξη για την 
ψηφιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης και προώθηση 
της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
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για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 49
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες· 
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες· 
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
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της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών. Η 
ανάπτυξη διαδικτυακών υποδομών θα 
πρέπει να προωθηθεί ιδίως σε αγροτικές 
και αραιοκατοικημένες περιοχές που είτε 
έχουν σύνδεση χαμηλής ταχύτητας ή δεν 
έχουν σύνδεση καθόλου.

Or. en

Τροπολογία 50
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη, μετά από 
την έγκριση του «νέου ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη: 2015.eu» 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να 
μεριμνήσουν για την ολοκληρωμένη 
εφαρμογή του. Το ψηφιακό θεματολόγιο 
έχει ως στόχο να χαράξει μια πορεία για τη 
μεγιστοποίηση του κοινωνικού και 
οικονομικού δυναμικού των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών, ιδίως 
μέσω της εγκατάστασης ευρυζωνικών 
δικτύων υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας 
να εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 
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ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες·
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

2020, όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 
πάνω από 30 Mbps, που παρέχουν 
διάφορες τεχνολογίες ενώ τουλάχιστο το 
50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα 
διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση στο 
διαδίκτυο ταχύτερη από 100 Mbps. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου για 
την προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε 
ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικτυακή 
υποδομή υψηλών ταχυτήτων και σε 
συναφείς υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά 
για επιγραμμικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες· ενεργή υποστήριξη για την 
ψηφιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης και προώθηση 
της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 51
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
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ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες·
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες·
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών
προκειμένου να μπορέσει το σύνολο των 
ευρωπαίων πολιτών και βιομηχανιών να 
επωφεληθεί πλήρως από τα ευρυζωνικά 
δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 52
Catherine Trautmann
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες·
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ανοιχτών ευρυζωνικών 
δικτύων υψηλών και πολύ υψηλών
ταχυτήτων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει 
ότι, το αργότερο έως το 2020, όλοι οι 
Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς
υπηρεσίες, γνήσιας ενιαίας αγοράς για 
διαλειτουργικών επιγραμμικών 
περιεχομένων και υπηρεσιών· στην
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και την προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
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εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 53
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική διαδικτυακή υποδομή 
υψηλών ταχυτήτων και σε συναφείς 
υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά για 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες· 
ενεργή υποστήριξη για την ψηφιοποίηση 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ευρώπης και προώθηση της 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της προσβασιμότητας.

(3) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη και κάλεσε 
όλα τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν 
για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Το 
ψηφιακό θεματολόγιο έχει ως στόχο να 
χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού και οικονομικού 
δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών, ιδίως μέσω της 
εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι, το αργότερο έως το 2020, 
όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
Mbps, ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
θεματολόγιο αποσκοπεί στη δημιουργία 
σταθερού νομικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε ανοικτή 
και ανταγωνιστική και ασφαλή
διαδικτυακή υποδομή υψηλών ταχυτήτων 
και σε συναφείς υπηρεσίες· γνήσια ενιαία 
αγορά για επιγραμμικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες· ενεργή υποστήριξη για την 
ψηφιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης και προώθηση 
της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
την υποστήριξη του ψηφιακού 
γραμματισμού και της εκπαίδευσης  και 
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Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

διευκολύνοντας την προσβασιμότητα.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν εθνικά επιχειρησιακά σχέδια 
για το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με 
στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται πλήρως από 
ιδιωτικές επενδύσεις σε διαδικτυακές 
υποδομές και να προωθήσουν την 
εγκατάσταση και χρήση σύγχρονων και 
προσβάσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εκδημοκρατισμός των εργαλείων που συνδέονται με την ψηφιακή πραγματικότητα είναι μία 
απαραίτητη φάση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση των διαρθρώσεων και της 
εκπαίδευσης για την απόκτηση υπεύθυνων ψηφιακών συμπεριφορών.

Τροπολογία 54
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Ενώ η ανάπτυξη δικτύων οπτικών 
ινών και υπερταχειών ευρυζωνικών 
συνδέσεων στην Ευρώπη παραμένει μη 
ικανοποιητική, άλλες οικονομίες του 
κόσμου όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η 
Νότια Κορέα καταλαμβάνουν ηγετική 
θέση παρέχοντας σημαντικά μεγαλύτερη 
ικανότητα μεταφοράς και ταχύτητες 1 
Gbps και άνω. Οι επενδύσεις στις οπτικές 
ίνες, τόσο στις οικιακές όσο και στις 
παθητικές υποδομές στο δίκτυο 
οπισθόζευξης, συνιστούν σημαντικό 
στοιχείο το οποίο θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών, νέων γνώσεων 
και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Or. en
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Τροπολογία 55
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και να 
διευκολυνθεί η μεγέθυνση μιας 
ευρωπαϊκής οικονομίας υπηρεσιών που 
κατέχει ηγετική θέση, θα πρέπει να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι του 
ψηφιακού θεματολογίου έως το 2015 και 
όχι έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 56
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Οι στόχοι για το 2020 θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να αποκτήσει η 
Ευρώπη την μεγαλύτερη ευρυζωνική 
ταχύτητα στον κόσμο, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2020 όλοι οι 
Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε 
σύνδεση με ταχύτητα μετάδοσης 100 
Mbps και ότι το 50% των νοικοκυριών 
στην ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε σύνδεση 
με ταχύτητα μετάδοσης 1 Gbit και άνω. 
Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση σχέδια 
που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό θα 
πρέπει να παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης 
τουλάχιστον 100 Mbps σε αγροτικές, και 
1 Gbps σε πυκνοκατοικημένες ή αστικές 
περιοχές.

Or. en
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Τροπολογία 57
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει 
να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη και πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη 
και, κατά περίπτωση, στη μελλοντική 
περιφερειακή/τοπική δημόσια 
εκμετάλλευση παθητικών υποδομών, 
όπου οι πρωτοβουλίες για ιδιωτικές 
επενδύσεις είναι συνήθως ασθενέστερες, 
και όπου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένας 
μέγιστος βαθμός ανταγωνισμού στην 
υπόλοιπη αλυσίδα της επικοινωνίας, από 
τις ενεργές υποδομές έως τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια υποστήριξη για την ανάπτυξη, και, ενδεχομένως τη μελλοντική δημόσια 
εκμετάλλευση των παθητικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών, θα πρέπει να είναι ανάλογη με 
την έλλειψη κινήτρων για διάφορες ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να 
μειωθούν οι κίνδυνοι για πιθανές μονοπωλιακές τάσεις ή συμπεριφορές ενός μικρού αριθμού 
φορέων λόγω του ελέγχου των βασικών υποδομών.
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Τροπολογία 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει 
να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Για αυτόν 
τον λόγο είναι απαραίτητη η δημόσια
στήριξη, η οποία θα πρέπει να 
προσανατολίζεται σε περιοχές με έλλειψη 
εμπορικών πρωτοβουλιών όσον αφορά 
την ικανοποίηση της τρέχουσας ή της 
αναμενόμενης ζήτησης. Η ενδεχόμενη 
δημόσια στήριξη δεν θα πρέπει να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, να ενισχύει 
τη δεσπόζουσα θέση ορισμένων φορέων 
της αγοράς, ούτε και να λειτουργεί ως 
αντικίνητρο για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η δημόσια στήριξη πρέπει να χορηγείται μόνο υπάρχουν 
συνθήκες που αποκλείουν επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, στο πλαίσιο των 
δημογραφικών αλλαγών και της περαιτέρω αστικοποίησης, η δημόσια στήριξη για τις 
επενδύσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική ζήτηση.

Τροπολογία 59
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει 
να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για επενδύσεις σε ταχύτερα 
δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά 
θα πρέπει να προσανατολίζεται σε τομείς 
που παρουσιάζουν έλλειψη κινήτρων για 
επενδύσεις. Η δημόσια υποστήριξη για 
τον τομέα αυτόν είναι επομένως 
απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να 
στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό, να παραγκωνίζει ιδιωτικές 
επενδύσεις ή να λειτουργεί ως 
αντικίνητρο για επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 60
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
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την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει 
να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Οι 
ιδιωτικές επενδύσεις σε ταχέα και 
υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει 
να προσανατολίζεται προσεκτικά σε 
αραιοκατοικημένες και 
πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου 
υπάρχει έλλειψη εμπορικών 
πρωτοβουλιών για επενδύσεις. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι 
απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να 
στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό, ούτε και λειτουργεί ως 
αντικίνητρο για επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 61
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα. Η δημόσια 
υποστήριξη για το πεδίο αυτό είναι -
επομένως - απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει 
να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά 
τροφοδοτούμενη ανάπτυξη, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο καθοριστικός ρόλος του 
διαδικτύου υποδηλώνει ότι τα οφέλη για 
την κοινωνία ως σύνολο είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα ιδιωτικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε ταχύτερα δίκτυα, ιδίως σε 
αγροτικές και αραιοκατοικημένες 
περιοχές. Η δημόσια υποστήριξη για το 
πεδίο αυτό είναι - επομένως - απαραίτητη, 
αλλά δεν πρέπει να στρεβλώνει 
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Or. en
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Τροπολογία 62
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Οι υπερταχείες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες σε πυκνοκατοικημένες/αστικές 
περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για να 
μπορέσει η Ευρώπη να δρέψει τους 
καρπούς που σχετίζονται με τη 
σημαντική οικονομική ανάπτυξη που 
προέρχονται από μια σύγχρονη 
διαδικτυακή οικονομία. Οι πόλεις που 
μπορούν να προσφέρουν πρωτοποριακές 
σε παγκόσμιο επίπεδο ταχύτητες 
ευρυζωνικών συνδέσεων θα 
προσελκύσουν καινοτομίες, επενδύσεις, 
γνώση και επιχειρήσεις, ωφελώντας το 
σύνολο της Ένωσης. Ενώ οι ιδιωτικές 
επενδύσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να 
είναι η βασική κινητήρια δύναμη, οι 
δημόσιες επενδύσεις, και ιδίως οι 
παθητικές υποδομές με πολύ μεγάλες 
περιόδους προκαταβολής, θα μπορούσαν 
να τονώσουν την ανάπτυξη υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων που προσφέρουν 
ταχύτητες 1 Gbps, με δυνατότητα 
αναβάθμισης σε 10 Gbps ή περισσότερο, 
όπου δεν υπάρχει κάποιο σαφές 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την 
προσφορά τόσο μεγάλων ταχυτήτων.

Or. en

Τροπολογία 63
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται η 
δημιουργία της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Οι συνέργειες μεταξύ αυτών 
των τομέων, καθώς και με άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης, 
είναι καίριας σημασίας, καθώς 
εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα και 
απαιτούν λύσεις που απελευθερώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, καταπολεμούν τον 
κατακερματισμό, ενισχύουν τη συνοχή, 
ευνοούν τη χρήση καινοτομικών 
χρηματοδοτικών μέσων και 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται η 
δημιουργία της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Οι συνέργειες μεταξύ αυτών 
των τομέων, καθώς και με άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης, 
είναι καίριας σημασίας, καθώς 
εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα και 
απαιτούν λύσεις που απελευθερώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, καταπολεμούν τον 
κατακερματισμό, ενισχύουν τη συνοχή, 
ευνοούν τη χρήση καινοτομικών 
χρηματοδοτικών μέσων και 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Αποβλέποντας στην ολοκλήρωση της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί στενή συνεργασία και 
συντονισμός δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του προγράμματος για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
με τις εθνικές και περιφερειακές 
ευρυζωνικές δράσεις, μαζί με την 
ανάπτυξη των υποδομών ενέργειας και 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 64
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται η 
δημιουργία της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Οι συνέργειες μεταξύ αυτών 
των τομέων, καθώς και με άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης,
είναι καίριας σημασίας, καθώς 
εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα και 
απαιτούν λύσεις που απελευθερώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, καταπολεμούν τον 
κατακερματισμό, ενισχύουν τη συνοχή, 
ευνοούν τη χρήση καινοτομικών 
χρηματοδοτικών μέσων και 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται η 
δημιουργία της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε υποδομές 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Οι συνέργειες μεταξύ αυτών 
των τομέων, καθώς και με άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης, 
είναι καίριας σημασίας, καθώς 
εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα και 
απαιτούν λύσεις που απελευθερώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, καταπολεμούν τον 
κατακερματισμό, ενισχύουν τη συνοχή,
υποστηρίζουν την ευρεία πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και ευνοούν τη χρήση 
καινοτομικών χρηματοδοτικών μέσων και 
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 65
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Δεδομένου ότι οι δημόσιοι φορείς 
συνήθως επιχορηγούνται, ενώ τα 
καινοτόμα χρηματοδοτικά όργανα 
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απευθύνονται κυρίως στους ιδιώτες 
επενδυτές, θα πρέπει να υπάρξει ειδική 
πρόνοια για την ισορροπία ως προς την 
μέθοδο διάθεσης των κονδυλίων.

Or. fr

Τροπολογία 66
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δράσεις στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων θα συμβαδίζουν με τις σχετικές 
ενωσιακές πολιτικές, ρυθμίσεις και 
κατευθύνσεις. Περιλαμβάνεται το σύνολο 
των κανόνων και προσανατολισμών για τις 
αγορές τηλεπικοινωνιών και ιδίως το 
κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που θεσπίστηκε το 2009, το 
οποίο συνιστά συνεκτική, αξιόπιστη και 
ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη 
ρύθμιση των δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και υπηρεσιών σε αγορές 
που κινούνται με ταχείς ρυθμούς. Οι 
κανόνες αυτοί εφαρμόζονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από τον 
Φορέα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC). Η σύσταση για τα δίκτυα 
πρόσβασης επόμενης γενιάς, που 
εγκρίθηκε το 2010, αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ενιαίας 
αγοράς μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας 
δικαίου και της προώθησης των 
επενδύσεων, του ανταγωνισμού και της 
καινοτομίας στην αγορά ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, ιδίως κατά τη μετάβαση προς 
τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς 
(δίκτυα NGA).

(7) Οι δράσεις στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων θα συμβαδίζουν με τις σχετικές 
ενωσιακές πολιτικές, ρυθμίσεις και 
κατευθύνσεις. Περιλαμβάνεται το σύνολο 
των κανόνων και προσανατολισμών για τις 
αγορές τηλεπικοινωνιών και ιδίως το 
κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που θεσπίστηκε το 2009, το 
οποίο συνιστά συνεκτική, αξιόπιστη και 
ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη 
ρύθμιση των δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και υπηρεσιών σε αγορές 
που κινούνται με ταχείς ρυθμούς. Οι 
κανόνες αυτοί εφαρμόζονται από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από τον 
Φορέα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(BEREC). Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, 
επίσης οι «κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων 
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις όσον 
αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών 
δικτύων», που παρέχουν καθοδήγηση για 
τη χρησιμοποίηση της δημόσιας 
χρηματοδότησης σε ευρυζωνικά έργα, με 
τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων για 
τη χρησιμοποίηση της κρατικής 
χρηματοδότησης και την κοινοποίηση 
έργων που θα αξιολογούνται σύμφωνα με 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Η 
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σύσταση για τα δίκτυα πρόσβασης 
επόμενης γενιάς, που εγκρίθηκε το 2010, 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς μέσω της 
ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου και της 
προώθησης των επενδύσεων, του 
ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην 
αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως κατά 
τη μετάβαση προς τα δίκτυα πρόσβασης
επόμενης γενιάς (δίκτυα NGA).

Or. en

Τροπολογία 67
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
διατίθενται σε επίπεδο Ένωσης είναι 
ανεπαρκείς· Η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» θα πρέπει να εστιάζει σε 
σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που να 
προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει η 
χρηματοδοτική βοήθεια να 
προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο σε 
σχέδια που θα δημιουργήσουν ζήτηση για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένης της δημιουργίας 
υποδομών για ευρωπαϊκές ψηφιακές 
υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα 
δώσουν κίνητρα για επενδύσεις στην 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. 

Or. en

Τροπολογία 68
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς.
Με την παροχή οικονομικής στήριξης και 
με πρόσθετη μόχλευση χρηματοδότησης 
για έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα και την 
αξιοποίηση των πόρων.

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης ενδέχεται να είναι απαραίτητη 
όπου πρέπει να ξεπεραστούν οι αδυναμίες 
της αγοράς και όπου δεν υπάρχει 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την 
παροχή ταχυτήτων τουλάχιστον 100 
Mbps για τις αγροτικές περιοχές και 1 
Gbps για τις αστικές περιοχές. Με την 
παροχή οικονομικής στήριξης και με 
πρόσθετη μόχλευση χρηματοδότησης για 
έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα και την 
αξιοποίηση των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 69
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς.
Με την παροχή οικονομικής στήριξης και 
με πρόσθετη μόχλευση χρηματοδότησης 
για έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες και 
αναμενόμενες αδυναμίες της αγοράς. Με 
την παροχή μόχλευσης χρηματοδότησης 
για έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 
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όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη
διοικητική αποτελεσματικότητα και την 
αξιοποίηση των πόρων.

όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα και την 
αξιοποίηση των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επικεντρώνεται κανείς όχι μόνο στην τρέχουσα κατάσταση που αφορά μια 
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις προβλέψεις για τις μελλοντικές 
εξελίξεις.  Αν, για παράδειγμα, λόγω της περαιτέρω αστικοποίησης προβλέπεται μελλοντική 
μείωση της ζήτησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ενδέχεται να μην είναι σκόπιμη η δημόσια 
στήριξη των επενδύσεων. Επίσης, σε μια αστική περιοχή που καλύπτεται επαρκώς θα μπορούσε 
στο μέλλον να υπάρξει αυξημένη ζήτηση που θα μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο με επενδύσεις 
οι οποίες πραγματοποιούνται σήμερα.

Τροπολογία 70
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς.
Με την παροχή οικονομικής στήριξης και 
με πρόσθετη μόχλευση χρηματοδότησης 
για έργα υποδομής μπορεί η Ένωση να 
συμβάλει στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της αγοράς, τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα και την 
αξιοποίηση των πόρων.

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι απαραίτητη όπου πρέπει 
να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς.
Με την παροχή οικονομικής στήριξης, 
ασφάλειας του δικαίου, και με πρόσθετη 
μόχλευση χρηματοδότησης για έργα 
υποδομής μπορεί η Ένωση να συμβάλει 
στη δημιουργία και την ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας έτσι 
μεγαλύτερα οφέλη όσον αφορά τον 
αντίκτυπο της αγοράς, τη διοικητική 
αποτελεσματικότητα και την αξιοποίηση 
των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 71
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Η δημόσια χρηματοδότηση για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
δαπανάται μόνο για υποδομές ανοιχτές 
στον ανταγωνισμό. Μόνο δίκτυα ανοιχτά 
στον ανταγωνισμό μέσω της 
υποχρεωτικής πρόσβασης τρίτων 
μπορούν να παράσχουν οικονομικά 
προσιτές, ανταγωνιστικές υπηρεσίες και 
καινοτομία στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 72
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Οι τοπικές και οι περιφερειακές 
αρχές έχουν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται για την 
προώθηση τεκμηριωμένου διαλόγου με το 
κοινό, την αντιμετώπιση των ανησυχιών 
των πολιτών στο επίπεδό τους και την 
διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
χρηστών και παραγωγών καινοτομιών 
ΤΠΕ σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης 
και διοίκησης.

Or. fr

Τροπολογία 73
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 β) Η διασφάλιση της δυνατότητας των 
καταναλωτών να έχουν εύκολη πρόσβαση 
και να διανέμουν περιεχόμενο, υπηρεσίες 
και εφαρμογές της επιλογής τους μέσω 
μιας ενιαίας συνδρομής στο διαδίκτυο 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς της Ένωσης.  Υπενθυμίζει σε 
αυτό το πλαίσιο τα ευρήματα του BEREC 
του Μαΐου 2012 σύμφωνα με τα οποία 
τουλάχιστον το 20% των χρηστών 
κινητών διαδικτυακών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπο με κάποια 
μορφή περιορισμού της πρόσβασής του 
σε υπηρεσίες VoIP. Ενώ ο ανταγωνισμός 
αναμένεται να πειθαρχήσει τους φορείς 
εκμετάλλευσης, η πρόοδος εξακολουθεί 
να είναι πολύ αργή και για αυτόν τον λόγο 
θα πρέπει να απαγορεύεται στα δημόσια 
χρηματοδοτούμενα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό να παρεμποδίζουν νόμιμες 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 β) Η εφαρμογή της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» δεν πρέπει να 
υπονομεύσει τους στόχους της πολιτικής 
συνοχής, ότι η θέση σε εφαρμογή των 
προτεινόμενων μέτρων δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας 
και του διοικητικού φόρτου και ότι είναι 
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απαραίτητο να παρασχεθούν 
περισσότερες πληροφορίες και 
διευκρινίσεις σχετικά με την χρήση των 
νέων χρηματοδοτικών μέσων και του 
αποτελέσματος μόχλευσης που αυτά θα 
έχουν και να εξετάζεται η 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. fr

Τροπολογία 75
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 
το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 
το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και για τη 
συμπλήρωση των δράσεων άλλων 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της 
Ένωσης, όπως των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ενώ 
παράλληλα θα αποφεύγονται 
αλληλεπικαλύψεις ή η εποπτεία και η 
αύξηση της γραφειοκρατίας και του 
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διοικητικού φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 76
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 
το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

(10) Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
ούτε να αποτιμηθούν σε χρήμα από τους 
επενδυτές, συνδέονται με υψηλότερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. Οι γρήγορες και 
υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι 
το κλειδί για την υποδομή που επιτρέπει 
την ανάπτυξη και εξάπλωση των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες 
βασίζονται στην ύπαρξη, την ταχύτητα, 
την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των 
υλικών δικτύων. Η εξάπλωση και 
αφομοίωση ταχύτερων δικτύων θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
καινοτομικές υπηρεσίες που αξιοποιούν 
υψηλότερες ταχύτητες. Η δράση σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της 
συνέργειας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ξεκάθαρο για ποιον λόγο η δράση της ΕΕ συνιστά προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση 
της συνέργειας. Ωστόσο, θα πρέπει σαφώς να στοχεύει στην αύξησή της.

Τροπολογία 77
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Εκτός από τις δράσεις στον τομέα 
των ευρυζωνικών δικτύων, είναι πολύ 
σημαντικό να ευνοηθεί η αύξηση της 
ζήτησης, η οποία θα είναι το κλειδί για τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση της 
εξάπλωσης των υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την 
Ένωση. Η δράση που στηρίζει τόσο 
εκείνους που χρησιμοποιούν πρώτοι τις 
υπερταχείες υπηρεσίες όσο και την 
ανάπτυξη καινοτομικών και ψηφιακών 
υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης είναι 
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος της αποτυχίας της αγοράς στην ανάπτυξη υποδομών πολύ υψηλής ταχύτητας 
βρίσκεται στην πλευρά της ζήτησης, καθώς οι πελάτες δεν μπορούν να προβλέψουν τη 
χρησιμότητα υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες στο μέλλον και μόνο αφού ενταχθεί στη νέα 
υποδομή επαρκής αριθμός πελατών.  Για αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίζονται όσοι 
χρησιμοποιούν πρώτοι τις υπερταχείες υπηρεσίες έτσι ώστε να αυξάνεται η αύξηση της ζήτησης. 
Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος και καινοτόμες διασυνοριακές 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 78
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Εκτός από τις δράσεις στον τομέα 
των ευρυζωνικών δικτύων, είναι πολύ 
σημαντικό να ευνοηθεί η αύξηση της 
ζήτησης, η οποία θα είναι το κλειδί για τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση της 
εξάπλωσης των υπερταχέων 
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ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την 
Ένωση. Η δράση που στηρίζει τόσο 
εκείνους που χρησιμοποιούν πρώτοι τις 
υπερταχείες υπηρεσίες όσο και την 
ανάπτυξη καινοτομικών και ψηφιακών 
υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης είναι 
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου.

Or. en

Τροπολογία 79
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ανάπτυξη υπερταχειών 
ευρυζωνικών συνδέσεων θα ωφελήσει 
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), οι οποίες συχνά δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από υπηρεσίες βασισμένες 
στο διαδίκτυο, όπως το «υπολογιστικό 
νέφος», λόγω ανεπαρκούς συνδετικότητας 
και ταχύτητας των υφιστάμενων 
ευρυζωνικών συνδέσεων. Το γεγονός αυτό 
θα απελευθερώσει το δυναμικό για 
σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
στις ΜΜΕ.

(11) Η ανάπτυξη υπερταχειών 
ευρυζωνικών συνδέσεων πρέπει να
ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συχνά δεν 
μπορούν να επωφεληθούν από υπηρεσίες 
βασισμένες στο διαδίκτυο, όπως το
«υπολογιστικό νέφος», λόγω ανεπαρκούς 
συνδετικότητας και ταχύτητας των 
υφιστάμενων ευρυζωνικών συνδέσεων. Το 
γεγονός αυτό θα απελευθερώσει το 
δυναμικό για σημαντική αύξηση της 
παραγωγικότητας στις ΜΜΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει συνεπώς 
να είναι και στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ανάπτυξη. Άρα πρέπει να τις 
τοποθετήσουμε στο κέντρο των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων ώστε να εξασφαλισθεί 
ότι θα είναι οι πρώτες που θα επωφεληθούν από αυτά.

Τροπολογία 80
Catherine Trautmann
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με τη δημιουργία επιχειρηματικών 
ευκαιριών, η εξάπλωση των ευρυζωνικών 
δικτύων και των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών θα τονώσει, με τη σειρά της, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ένωση. Η κατασκευή ευρυζωνικών 
δικτύων θα έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο 
στην απασχόληση, ιδίως στο χώρο των 
δομικών έργων.

(12) Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να είναι ένας από τους 
σημαντικότερους στόχους της ανάπτυξης 
των ευρυζωνικών δικτύων. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να αποδοθεί στην 
ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της 
απασχόλησης στην βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών (καθώς και σε αυτήν των 
δομικών έργων). Παρέχοντας επενδυτικές 
ευκαιρίες, η ανάπτυξη δικτύων υψηλής 
και πολύ υψηλής ταχύτητας θα χρειαστεί 
επίσης την ανάπτυξη τεχνικών 
δεξιοτήτων για την εκμετάλλευση και την 
συντήρηση των υποδομών αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 81
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Με τη δημιουργία επιχειρηματικών 
ευκαιριών, η εξάπλωση των ευρυζωνικών 
δικτύων και των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών θα τονώσει, με τη σειρά της, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ένωση. Η κατασκευή ευρυζωνικών 
δικτύων θα έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο 
στην απασχόληση, ιδίως στο χώρο των 
δομικών έργων.

(12) Με τη δημιουργία επιχειρηματικών 
ευκαιριών, η εξάπλωση των ευρυζωνικών 
δικτύων και των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών θα τονώσει, με τη σειρά της, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ένωση. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σχετικών με τον χειρισμό 
της ψηφιακής πραγματικότητας. Η
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων θα έχει 
επίσης άμεσο αντίκτυπο στην 
απασχόληση, ιδίως στο χώρο των δομικών 
έργων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση επί των ψηφιακών εργαλείων θα καταστεί αναπόδραστο στοιχείο των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, ο εκδημοκρατισμός των ψηφιακών 
εργαλείων πρέπει να συνοδευθεί από την διεύρυνση της ψηφιακής εκπαίδευσης σε όλους τους 
πολίτες, ώστε να είναι εις θέσιν να την χρησιμοποιήσουν προσφυώς και με κάθε ασφάλεια.

Τροπολογία 82
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Η ανάπτυξη των δικτύων υψηλής 
και πολύ υψηλής ταχύτητας και των 
ψηφιακών υπηρεσιών θα ενισχύσει την 
ανάγκη για ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα. 
Προκειμένου η Ένωση να ανακτήσει 
κυρίαρχο ρόλο στην βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητα 
κοινοτικά ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράμματα και αυξημένη 
παρακολούθηση των προγραμμάτων 
τυποποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 83
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Οι ταχείες υπηρεσίες διαδικτύου 
είναι σημαντικές για την υλοποίηση των 
νέων τεχνολογικών υποδομών που είναι 
απαραίτητες για την επιστημονική, 
τεχνολογική και βιομηχανική πρωτοπορία 
της Ένωσης, όπως είναι η υπολογιστική 
νέφους, οι υπερυπολογιστές και τα έξυπνα 
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υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Or. en

Τροπολογία 84
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) Έως το 2015 θα πρέπει όλα τα 
ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα να είναι συνδεδεμένα σε 
υπερταχέα δίκτυα Gbps, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα εσωτερικό δίκτυο για 
τον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο, το οποίο 
θα ενισχύει την δικτύωση της έρευνας, 
την από κοινού χρήση ηλεκτρονικών 
υποδομών και την ηλ-επιστήμη.

Or. en

Τροπολογία 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) Η σύμπτωση νέων ευκαιριών τόσο 
στις υποδομές όσο και σε νέες καινοτόμες 
και διαλειτουργικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να αποτελέσει το έναυσμα για μία θετική 
εξέλιξη παρέχοντας κίνητρο για 
αυξανόμενη ζήτηση της πολύ υψηλής 
ταχύτητας, ζήτηση η οποία θα συνέφερε 
περισσότερο από εμπορική άποψη να 
ικανοποιηθεί.

Or. fr
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Τροπολογία 86
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών των 
θερμοκηπιακών αερίων, καθιστώντας 
εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε 
πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος θα 
περιοριστεί, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό, 
από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και 
πόρων που σχετίζονται κυρίως με την 
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και με τη 
λειτουργία των υποδομών παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών.

(13) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών των 
θερμοκηπιακών αερίων, καθιστώντας 
εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε 
πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος θα 
περιοριστεί, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό, 
από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και 
πόρων που σχετίζονται κυρίως με την 
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και με τη 
λειτουργία των υποδομών παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών. Οι συνέργειες 
μεταξύ ανάπτυξης, εγκατάστασης και 
συντήρησης υποδομών τηλεπικοινωνιών 
και ενέργειας θα διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο όσον αφορά την εκπλήρωση των 
στόχων της Ένωσης όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών των 
θερμοκηπιακών αερίων, καθιστώντας 

(13) Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών των 
θερμοκηπιακών αερίων, καθιστώντας 
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εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε 
πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος θα 
περιοριστεί, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό, 
από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και 
πόρων που σχετίζονται κυρίως με την 
κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων και με τη 
λειτουργία των υποδομών παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών.

εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε 
πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος
αντισταθμίζει την αυξανόμενη ζήτηση 
ενέργειας και πόρων που σχετίζονται 
κυρίως με την κατασκευή ευρυζωνικών 
δικτύων και με τη λειτουργία των 
υποδομών παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με μελέτες υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο, όπως είναι η υπολογιστική νέφους 
έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με επί μέρους εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, νέες υπηρεσίες, όπως είναι οι έξυπνες μετρήσεις θα αυξήσουν περαιτέρω την 
ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 88
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διαλειτουργικότητα των 
ευρυζωνικών δικτύων και η υποδομή 
ψηφιακών επικοινωνιών που συνδέονται 
με τα δίκτυα ενέργειας παρέχει τη 
δυνατότητα συγκλινουσών επικοινωνιών 
για την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών, 
αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών
ψηφιακών δικτύων. Επιπλέον, η σύγκλιση
θα επεκταθεί πέρα από τη συνδετικότητα 
ώστε να καταστεί δυνατή η
δεσμοποιημένη παροχή ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών από τους οργανισμούς 
ενέργειας και τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αντίστοιχα.

(14) Είναι αναγκαίο να προωθηθεί η 
διαλειτουργικότητα των ευρυζωνικών 
δικτύων και η υποδομή ψηφιακών 
επικοινωνιών που να συνδέονται με δίκτυα 
ενέργειας που καθιστούν δυνατή την
πραγματική σύγκλιση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δικτύων με αξιόπιστο, 
οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικό 
τρόπο. Επιπλέον, η σύγκλιση πρέπει να
επεκταθεί πέρα από τη συνδετικότητα,
ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή
υπηρεσιών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
τόσο από τους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσο και 
από τους παρόχους ενεργειακών 
υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Είναι σκόπιμο να εξευρεθούν και 
να συλλεγούν πληροφορίες και στατιστικά 
στοιχεία για τα δημόσια έργα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν μέρει ή 
εξ ολοκλήρου για την δημιουργία δικτύων 
νέας γενεάς, τη διαχείριση μιας βάσης 
δεδομένων για την παρακολούθηση των 
εν λόγω δημοσίων έργων και την 
υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού μητρώου 
των δικτύων τηλεπικοινωνίας, ει δυνατόν 
συμπληρωματικού των πληροφοριών 
αυτού του είδους επί θεμάτων 
ενεργειακών δικτύων και δικτύων 
μεταφορών.

Or. fr

Τροπολογία 90
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
μακροχρόνια παροχή διαλειτουργικών 
διασυνοριακών υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης ενισχύει τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς. Αναγνωρίζεται η συμβολή 
των κυβερνήσεων στην παροχή δημόσιων 
επιγραμμικών υπηρεσιών που συμβάλλουν 
στην αύξηση της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.

(15) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
μακροχρόνια παροχή διαλειτουργικών 
διασυνοριακών υπηρεσιών ηλε-
διακυβέρνησης ενισχύει τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς. Αναγνωρίζεται η συμβολή 
των κυβερνήσεων στην παροχή δημόσιων 
επιγραμμικών υπηρεσιών που συμβάλλουν 
στην αύξηση της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα. Η δημόσια 
υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
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των εν λόγω υπηρεσιών θα συμβάλει τόσο 
στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς όσο και 
στην προώθηση ηλεκτρονικών 
δεξιοτήτων και της ζήτησης για δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς, πράγμα που 
ενισχύει το ενδιαφέρον για τη στήριξη 
τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έργα υποδομής σε 
ορισμένους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 91
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Η διάθεση τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών μεγάλης ταχύτητας είναι 
αναποτελεσματική χωρίς τη διάθεση 
πολυγλωσσικού ψηφιακού περιεχομένου 
και ψηφιακών υπηρεσιών μεγάλης 
σημασίας και υψηλής ποιότητας που θα 
προσφέρονται μέσω αυτών και θα 
αποτελέσουν ένα ελκυστικό ψηφιακό 
οικοσύστημα για τους ευρωπαίους 
πολίτες.  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 
να προωθηθεί η ανάπτυξη της ηλε-
διακυβέρνησης, της ηλε-δημοκρατίας, 
της ηλε-μάθησης και των ηλε-υπηρεσιών 
υγείας από τα κράτη μέλη, τα οποία θα
ενισχύσουν τη ζήτηση για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, την ανάγκη για ηλεκτρονικές 
δεξιότητες και την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 92
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 β) Ο ρόλος των ηλεκτρονικών 
δεξιοτήτων και της χρήσης των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση είναι καθοριστικός 
προκειμένου η Ένωση να επιτύχει τους 
στόχους της πολιτικής της.  Η 
τεχνολογική παιδεία δεν συνιστά μόνο 
στόχο, αλλά και απαραίτητο εργαλείο για 
την επίτευξη της δια βίου μάθησης, της 
κοινωνικής συνοχής, καθώς και της 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμους 
πολυγλωσσικούς πόρους θα συμβάλει στην 
υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση.

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμους 
πολυγλωσσικούς πόρους θα συμβάλει στην 
υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση. Η βελτίωση της 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς 
εκπαιδευτικούς πόρους σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, με ταυτόχρονη τόνωση της 
συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης 
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ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
μαθητές, καθηγητές θα ήταν ένας 
οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να 
βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης 
και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με μια τροπολογία επί του παραρτήματος που εισάγει μια πρόταση 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εκπαιδευτικών πόρων.

Τροπολογία 94
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμους 
πολυγλωσσικούς πόρους θα συμβάλει στην 
υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση.

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να στηριχθεί ανεπιφύλακτα η 
ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, ως 
εμβληματικό σχέδιο για τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και την προώθηση της καινοτόμου 
χρήσης των πολιτιστικών ψηφιακών 
πόρων. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
επαναχρησιμοποιήσιμους πολυγλωσσικούς 
πόρους θα συμβάλει στην υπέρβαση 
γλωσσικών εμποδίων που υπονομεύουν 
την εσωτερική αγορά επιγραμμικών 
υπηρεσιών και περιορίζουν την πρόσβαση 
στη γνώση.

Or. en
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Τροπολογία 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό 
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμους 
πολυγλωσσικούς πόρους θα συμβάλει στην 
υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση.

(18) Η αύξηση και διατήρηση της 
πρόσβασης στο πλούσιο και ποικίλο 
πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης και 
στα δεδομένα που τηρούνται από φορείς 
του δημόσιου τομέα, και η διάθεσή τους 
για περαιτέρω χρήση με πλήρη σεβασμό
της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων καθώς και
του δικαιώματος του δημιουργού και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, θα προωθήσει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα. Η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμους 
πολυγλωσσικούς πόρους θα συμβάλει στην 
υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων που 
υπονομεύουν την εσωτερική αγορά 
επιγραμμικών υπηρεσιών και περιορίζουν 
την πρόσβαση στη γνώση.

Or. fr

Τροπολογία 96
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού 
για την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας οι υποδομές πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας θα ενισχύσουν σε 
ενωσιακή κλίμακα την ικανότητα για 
ετοιμότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, τον 
συντονισμό και την αντιμετώπιση των 
απειλών για την ασφάλεια στον 
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περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα 
επιτρέψει τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα 
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 97
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα επιτρέψει 
τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα 
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα επιτρέψει 
τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα 
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA) είναι 
καθοριστικός όσον αφορά την ασφάλεια 
των κτιρίων, την ασφάλεια και την 
εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ενιαία 
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ψηφιακή αγορά· Ο ENISA θα πρέπει να 
ενισχυθεί, ώστε να είναι σε θέση να 
υποστηρίξει αποτελεσματικά τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη 
συνεκτικών πολιτικών και ισχυρών 
ικανοτήτων για έναν ασφαλή, ευρωπαϊκό 
ψηφιακό χώρο.

Or. en

Τροπολογία 98
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα επιτρέψει 
τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα 
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για όλους και κυρίως για
τα παιδιά. Θα επιτρέψει τη λειτουργία 
κέντρων ετήσιας διεκπεραίωσης 
εκατοντάδων χιλιάδων αιτημάτων και
προειδοποιήσεων ετησίως ανά την 
Ευρώπη. Οι υποδομές πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας θα ενισχύσουν σε 
ενωσιακή κλίμακα την ικανότητα για 
ετοιμότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, τον 
συντονισμό και την αντιμετώπιση των 
απειλών για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Είναι σκόπιμο να ενισχυθεί 
η κατάρτιση και η ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Με την δυνατότητα πρόσβασης όλων στο Διαδίκτυο, πρέπει επίσης να ενισχυθεί η εκπαίδευση 
σχετικά με  την χρήση του Διαδικτύου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες του το 
χρησιμοποιούν με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.

Τροπολογία 99
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα επιτρέψει 
τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Οι υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα
ενισχύσουν σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

(19) Στο πεδίο της ασφάλειας και 
προστασίας, μια ενωσιακή πλατφόρμα για 
κοινή χρήση πόρων, πληροφοριακών 
συστημάτων και εργαλείων λογισμικού για 
την προώθηση της επιγραμμικής 
ασφάλειας θα συμβάλει στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα επιτρέψει 
τη λειτουργία κέντρων ετήσιας 
διεκπεραίωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
αιτημάτων και προειδοποιήσεων ετησίως 
ανά την Ευρώπη. Ένα σχέδιο για υποδομές 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας θα
ενισχύσει σε ενωσιακή κλίμακα την 
ικανότητα για ετοιμότητα, ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον συντονισμό και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Τροπολογία 100
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
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απαιτήσεις ασφάλειας προκειμένου να 
διασφαλιστούν βέλτιστα επίπεδα 
ιδιωτικής ζωής και προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
να προλαμβάνεται οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη ανίχνευση προσωπικών 
πληροφοριών και χαρακτηριστικών.

Or. en

Τροπολογία 101
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αναμένεται ότι θα προκύψουν 
καινοτόμες εφαρμογές της εμπορικής 
φύσης που λειτουργούν με ψηφιακές 
υποδομές των υπηρεσιών. Η εξερεύνηση 
και οι δοκιμές τους μπορούν να 
συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 
έρευνας και της καινοτομίας υπό το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και η 
εγκατάστασή του στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής.

(20) Αναμένεται ότι θα προκύψουν 
καινοτόμες εφαρμογές της εμπορικής, 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής φύσης που 
λειτουργούν με ψηφιακές υποδομές των 
υπηρεσιών. Η εξερεύνηση και οι δοκιμές 
τους μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας 
υπό το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και η 
εγκατάστασή του στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
έργων κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να 
είναι σταθερά και λεπτομερή και θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι λύσεις είναι 
τεχνολογικά ουδέτερες. Θα πρέπει να 
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διατίθενται χρηματοδοτικοί πόροι σε 
λύσεις που βασίζονται σε ανοικτά δίκτυα 
και παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση που δεν 
περιορίζεται από καμία μορφή διάκρισης. 

Or. pl

Τροπολογία 103
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια. Οι εν λόγω δράσεις δεν θα 
πρέπει να συνιστούν απειλή για την 
ασφάλεια δικαίου ή την επενδυτική 
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ασφάλεια στην αγορά αυτή, λόγω της 
βραχυπρόθεσμης τροποποίησης και 
αφαίρεσης έργων. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να ενημερώνει προηγουμένως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε περίπτωση 
προσθήκης ή αφαίρεσης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 104
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
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κριτήρια. κριτήρια διασφαλίζοντας, ως εκ τούτου, 
την ασφάλεια του δικαίου και των 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας. Το 
πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την 
επενδυτική βεβαιότητα για τους φορείς 
της αγοράς.
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Τροπολογία 106
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό η Επιτροπή να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους 
τομείς των μεταφορών και της ενέργειας.
Το πεδίο εφαρμογής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων περιορίζεται στην 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, με την προσθήκη 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

(21) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, είναι σκόπιμο η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανατεθεί στην
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού. Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό η Επιτροπή να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Στόχος 
αυτής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων είναι 
η αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών και 
εμπορικών εξελίξεων, των αναδυόμενων 
πολιτικών προτεραιοτήτων ή ευκαιριών για 
την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
διάφορων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων των
μεταφορών και της ενέργειας. Το πεδίο 
εφαρμογής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
περιορίζεται στην τροποποίηση της 
περιγραφής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, με την προσθήκη ενός 
έργου κοινού ενδιαφέροντος ή την 
αφαίρεση ενός παρωχημένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 107
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

(22) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των συναφών πληροφοριών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 108
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
προσανατολισμούς για τον προσδιορισμό 
των διευρωπαϊκών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζονται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ 
(κανονισμός CEF), στην ανάπτυξη, την 
υλοποίηση, την εγκατάσταση, τη 
διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητά 
τους.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
προσανατολισμούς για τον προσδιορισμό 
των διευρωπαϊκών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζονται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ 
(κανονισμός CEF), στην ανάπτυξη, την 
υλοποίηση, την εγκατάσταση, τη 
διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητά 
τους.

Η στήριξη αυτή θα επικεντρωθεί στις 
δράσεις που απαιτούνται για να 
αποφευχθεί η αποτυχία της αγοράς και 
για να υπάρχει συμφωνία με τις σχετικές 
πολιτικές, ρυθμίσεις και κατευθυντήριες 
γραμμές της Ένωσης όσον αφορά την 
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε κατ’ αρχήν ότι η δημόσια στήριξη πρέπει να θεωρείται 
συμπληρωματική των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και ότι ως εκ τούτου δεν θα παραγκωνίζει τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως όταν πρόκειται για την ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων.

Τροπολογία 109
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 110
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 111
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 112
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων –σύμφωνα με την 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, 
επιλέγοντας, από τις υπάρχουσες 
τεχνολογίες, τις τεχνολογίες εκείνες που 
ενδείκνυνται περισσότερο για την 
επίτευξη των στόχων του ψηφιακού 
θεματολογίου– τα οποία, ακολούθως, 
διευκολύνουν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
διευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών
καθώς και το ανταγωνιστικό δυναμικό 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Or. en
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Τροπολογία 113
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν, σεβόμενα την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, την 
ανάπτυξη και εξάπλωση διευρωπαϊκών 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες με τη 
σειρά τους θα δημιουργήσουν επίσης 
ζήτηση για πανευρωπαϊκή εγκατάσταση 
ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Τροπολογία 114
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών, ιδίως στις αγροτικές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου οι 
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ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι βιώσιμες 
από εμπορική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 115
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων, σύμφωνα με την 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, τα 
οποία, ακολούθως, διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και εξάπλωση διευρωπαϊκών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 116
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων, σύμφωνα με την 
αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, τα 
οποία, ακολούθως, διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και εξάπλωση διευρωπαϊκών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 117
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

(3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ανοιχτών ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων τα 
οποία, ακολούθως, διευκολύνουν την
ανάπτυξη και εξάπλωση διευρωπαϊκών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) διευκολύνουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα και τον 
συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή 
τους.

(4) διευκολύνουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα και τον 
συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή 
τους καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών 
με άλλες υποδομές ενέργειας ή 
μεταφορών εις τρόπον ώστε να μειωθεί 
το συνολικό κόστος.

Or. fr

Τροπολογία 119
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) διευκολύνουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα και τον 
συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή 
τους.

(4) διασφαλίζουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα και τον 
συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμισή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 120
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) εξασφαλίζουν στους ευρωπαίους 
πολίτες, όπου και αν ευρίσκονται στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, με 
τις μέσες τιμές της αγοράς·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμισθεί ότι η Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει 
τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και την καθυστέρηση 
των ολιγότερο ευνοημένων περιφερειών, κατά το άρθρο 174, εδάφιο 2 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Συμβάλλουν στην δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης υψηλών προσόντων 
στους τομείς του σχεδιασμού, της 
κατασκευής, της εκμετάλλευσης και της 
συντήρησης των δικτύων, καθώς και την 
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς 
όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Or. fr

Τροπολογία 122
Pilar del Castillo Vera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα 
ανάμεσα σε διάφορες ευρωπαϊκές 
υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 123
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 

Text proposed by the Commission Amendment

Άρθρο 3 Άρθρο 4

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιστραφεί η σειρά των άρθρων 3 και 4 ούτως ώστε οι προτεραιότητες να 
διατυπωθούν πριν από τους ορισμούς.
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Τροπολογία 124
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «τηλεπικοινωνιακά δίκτυα» νοούνται 
ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές
ψηφιακών υπηρεσιών.

1. Ως «τηλεπικοινωνιακά δίκτυα» νοούνται 
ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές για 
ψηφιακές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 125
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν
υπερταχεία συνδετικότητα.

2. Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα ή ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, με συναφείς υποδομές 
ικανές να παρέχουν εξαιρετικά μεγάλες 
ταχύτητες.

Or. en

Τροπολογία 126
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα 
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 

2. Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα 
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
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δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
υπερταχεία συνδετικότητα.

δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
ταχεία και υπερταχεία συνδετικότητα.

Or. ro

Τροπολογία 127
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν
υπερταχεία συνδετικότητα.

2. Ως «δίκτυα υψηλής ταχύτητας» 
νοούνται ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν
ταχεία συνδετικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 128
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
υπερταχεία συνδετικότητα.

2. Ως «ταχέα ευρυζωνικά δίκτυα» 
νοούνται ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
υπερταχεία συνδετικότητα τουλάχιστον 
100 Mbps ανά πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 129
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ως «υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα» 
νοούνται ενσύρματα και ασύρματα 
(συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών) δίκτυα πρόσβασης, 
βοηθητική υποδομή και βασικά δίκτυα 
ικανά να παρέχουν υπερταχεία 
συνδετικότητα τουλάχιστον 1 Gbps ανά 
πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 130
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ως «υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» 
νοούνται δικτυωμένες υπηρεσίες που 
παρέχονται ηλεκτρονικά, συνήθως μέσω 
του διαδικτύου, οι οποίες παρέχουν 
διευρωπαϊκές διαλειτουργικές υπηρεσίες 
προς το δημόσιο συμφέρον και οι οποίες 
διαθέτουν χαρακτήρα γενικής εφαρμογής 
για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις ή/και τις 
κυβερνήσεις.

3. Ως «υποδομές» νοούνται όλοι οι τύποι 
εξοπλισμού ή υπηρεσιών σε όλα τα 
επίπεδα της αλυσίδας αξίας που 
χρειάζονται για τη δημιουργία και 
παροχή διαλειτουργικών υπηρεσιών 
κοινού ενδιαφέροντος που να έχουν 
θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις,
τους πολίτες και/ή τις δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 131
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ως «ανοικτή πρόσβαση» νοείται η 
πρόσβαση χονδρικής όλων των φορέων 
εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στις ευρυζωνικές υποδομές 
με ισότιμους όρους που δεν δημιουργούν 
διακρίσεις και που επιτρέπουν τον πλήρη 
ανταγωνισμό με τον φορέα που κατέχει ή 
διαχειρίζεται την υποδομή, ενισχύοντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο την επιλογή και τον 
ανταγωνισμό για τους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 132
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ως «πρόσβαση» νοείται η διάθεση 
ευκολιών και/ή υπηρεσιών που 
σχετίζονται με ευρυζωνικά δίκτυα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο α) της 
οδηγίας 2009/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση 
σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους (οδηγία για την 
πρόσβαση).

Or. en

Τροπολογία 133
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ως «ψηφιακές υπηρεσίες» νοούνται 
υπηρεσίες που παρέχονται με ψηφιακό 
τρόπο μέσω μιας υποδομής, συνήθως 
μέσω του διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 134
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Ως «ενεργές υποδομές» νοούνται 
υποδομές που παράγουν ή διαχειρίζονται 
σήματα με τη βοήθεια παθητικών 
υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 135
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 γ. Ως «παθητικές υποδομές» νοούνται 
πυλώνες, δίκτυα αγωγών, οπτικές ίνες ή 
άλλες εγκαταστάσεις που δεν 
διαχειρίζονται ούτε παράγουν σήματα.

Or. en

Τροπολογία 136
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 δ. Ως «υποδομές πληροφοριών» 
νοούνται ενεργές υποδομές που έχουν 
δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό της 
διαχείρισης ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 137
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 ε. Ως «ανοικτά δίκτυα» νοούνται δίκτυα 
που έχουν σχεδιαστεί για να καθιστούν 
δυνατή την πρόσβαση χονδρικής όλων 
των φορέων εκμετάλλευσης 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις 
ευρυζωνικές υποδομές με ισότιμους 
όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις 
και που επιτρέπουν στους λαμβάνοντες 
την πρόσβαση χονδρικής να παρέχουν 
υπηρεσίες της επιλογής τους και να 
ανταγωνίζονται τον φορέα που κατέχει ή 
διαχειρίζεται την υποδομή, ενισχύοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιλογή και τον 
ανταγωνισμό για τους χρήστες. Η 
πρόσβαση χονδρικής τιμολογείται με 
τρόπο που συμβιβάζει την οικονομική 
βιωσιμότητα για τον επενδυτή, δεν 
δημιουργεί συμπίεση των περιθωρίων 
κέρδους και διασφαλίζει τη μέγιστη 
αύξηση των χρηστών.

Or. en
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Τροπολογία 138
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ενθάρρυνση και δημιουργία της 
ζήτησης για ευρυζωνικότητα με την 
προώθηση της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των εθνικών 
επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών 
καθώς της πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα που δημιουργούν ζήτηση θα πρέπει να προωθούν την εγκατάσταση ευρυζωνικών 
συνδέσεων. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: στη δημιουργία ενωσιακών υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών, διευρωπαϊκών συνδέσεων κορμού μεγάλης ταχύτητας για τις δημόσιες 
διοικήσεις, διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης, στην παροχή δυνατότητας 
πρόσβασης στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
πόρων της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, και στις υπηρεσίες έξυπνης ενέργειας. Η ζήτηση θα πρέπει 
με τη σειρά της να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της εγκατάστασης ευρυζωνικών 
δικτύων.

Τροπολογία 139
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων που εξασφαλίζουν ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 100
Mbps, δεδομένης της ζήτησης για 
υπερταχείες διαδικτυακές συνδέσεις όπου 
υπάρχει ζήτηση και/ή όπου προβλέπεται 
μελλοντική ζήτηση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς τα δημόσια και ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα είναι περιορισμένα, θα πρέπει να γίνουν 
προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση πριν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Οι 
δημογραφικές αλλαγές και η περαιτέρω αστικοποίηση θα μπορούσαν να καταστήσουν περιττές 
τις επενδύσεις σε υποδομές ή να δικαιολογήσουν λιγότερο ακριβές, προσωρινές λύσεις για 
ορισμένες περιοχές, εάν η μελλοντική ζήτηση δεν δικαιολογεί τις εν λόγω επενδύσεις.

Τροπολογία 140
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων που εξασφαλίζουν ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 100
Mbps, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή 
ζήτηση για υπερταχεία πρόσβαση στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων 
που εξασφαλίζουν ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων τουλάχιστον 100 Mbps, όπως 
αναφέρεται στους τομεακούς στόχους 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), σημείο (i) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που θεσπίζει τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»1·
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__________________

1 ΕΕ L (...).

Or. en

Τροπολογία 142
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων που εξασφαλίζουν ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 1 
Gbps·

Or. en

Τροπολογία 143
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 144
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων 
για τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων 
και απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) επιτάχυνση της εγκατάστασης ταχέων 
και υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και 
της υιοθέτησής τους για την κάλυψη της 
υπάρχουσας και αυξανόμενης ζήτησης, 
μεταξύ άλλων από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 145
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων 
και απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί ταχύτητα μετάδοσης 
δεδομένων 100 Mbps, η εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων που να 
διασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή 
ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 146
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 



AM\909449EL.doc 71/152 PE494.476v11-00

EL

κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή ζήτηση 
για υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και αξιοποιώντας, με βάση την 
τεχνολογική ουδετερότητα, από τις 
διαθέσιμες μορφές τεχνολογιών τις πλέον 
κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 147
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλής ταχύτητας για τη σύνδεση 
αγροτικών, απομονωμένων ή 
αραιοκατοικημένων περιφερειών και 
νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

Or. ro

Τροπολογία 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων,
απομακρυσμένων και λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
με τις κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

Or. pl

Τροπολογία 149
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων σε 
αγροτικές, αραιοκατοικημένες περιοχές 
για τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων 
και απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

Or. en

Τροπολογία 150
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για (β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
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τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps, όπου 
υπάρχει ζήτηση και/ή όπου προβλέπεται 
μελλοντική ζήτηση· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς τα δημόσια και ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα είναι περιορισμένα, θα πρέπει να γίνουν 
προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση πριν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Οι 
δημογραφικές αλλαγές και η περαιτέρω αστικοποίηση θα μπορούσαν να καταστήσουν περιττές 
τις επενδύσεις σε υποδομές ή να δικαιολογήσουν λιγότερο ακριβές, προσωρινές λύσεις για 
ορισμένες περιοχές, εάν η μελλοντική ζήτηση δεν δικαιολογεί τις εν λόγω επενδύσεις.

Τροπολογία 151
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, ορεινών, 
απόκεντρων, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps· 

Or. en

Τροπολογία 152
Gunnar Hökmark
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

(β) εγκατάσταση ταχέων ευρυζωνικών 
δικτύων για τη σύνδεση νησιωτικών, 
περίκλειστων και απομακρυσμένων 
περιφερειών με τις κεντρικές περιφέρειες 
της Ένωσης, εξασφαλίζοντας ότι οι 
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε αυτές 
τις περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 100 Mbps·

Or. en

Τροπολογία 153
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη στις βασικές πλατφόρμες 
υπηρεσιών στον τομέα των υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

(γ) υποστήριξη στις βασικές πλατφόρμες 
υπηρεσιών στον τομέα των υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη 
εργαλείων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η 
κατάλληλη και ασφαλής χρήση του 
Διαδικτύου από όλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση επί των ψηφιακών εργαλείων θα καταστεί αναπόδραστο στοιχείο των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, ο εκδημοκρατισμός των ψηφιακών 
εργαλείων πρέπει να συνοδευθεί από την διεύρυνση της ψηφιακής εκπαίδευσης σε όλους τους 
πολίτες, ώστε να είναι εις θέσιν να την χρησιμοποιήσουν προσφυώς και με κάθε ασφάλεια.

Τροπολογία 154
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και 
της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών.

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συντονισμένων συνεργιών και 
διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφόρων 
έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και 
της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών, 
καθώς και μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και των υφιστάμενων 
και προβλεπόμενων υποδομών, μεταξύ 
άλλων και στον τομέα των μεταφορών 
και της ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση και η πρόταση συνεργειών όσον αφορά έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών με τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες υποδομές που δεν ανήκουν κατ’ 
ανάγκη στο πεδίο εφαρμογής των γενικών προσανατολισμών ΔΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών και της ενέργειας, θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους/ωφελείας.

Τροπολογία 155
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
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διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
και της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών.

διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, όπως 
είναι τα έξυπνα δίκτυα, μεταξύ έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής και άλλων 
πρωτοβουλιών, αποφεύγοντας την 
επικάλυψη εργασιών ή τις παραλείψεις,
καθώς και των σχετικών ερευνητικών 
υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 156
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και 
της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών.

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και 
της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής και άλλων 
πρωτοβουλιών, αποφεύγοντας τις 
αλληλεπικαλύψεις ή την εποπτεία, καθώς 
και των σχετικών ερευνητικών υποδομών.

Or. en
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Τροπολογία 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και
της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών.

(δ) δράσεις που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργιών και διαλειτουργικότητας μεταξύ 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεταξύ 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν 
διαφορετικούς τύπους υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και 
της ενέργειας, μεταξύ έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη 
επικάλυψη διοικητικών εργασιών.

Or. en

Τροπολογία 158
Amelia Andersdotter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) δράσεις που προσφέρουν τη 
βέλτιστη αναλογία ανάμεσα στις 
τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά την 
ικανότητα ροής δεδομένων, την ασφάλεια 
μετάδοσης, την ανθεκτικότητα του 
δικτύου και τη σχέση κόστους/ωφελείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει μέσω αυτής της γενικής και φιλόδοξης κατευθυντήριας γραμμής να παρέχει ένα 
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πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να επιδιώκουν την αριστεία 
κατά τη διάρκεια της φάσης της εφαρμογής.

Τροπολογία 159
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) Οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή 
τεχνολογική τεχνογνωσία, καθώς και οι 
συνέπειες στην απασχόληση στα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 160
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) Η ανάπτυξη στην βιομηχανία των 
τεχνολογιών της ενημέρωσης και της 
επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αξιοποιώντας τις ανάγκες στο επίπεδο 
των νέων εξοπλισμών και υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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



AM\909449EL.doc 79/152 PE494.476v11-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ γ) Μέτρα για την τόνωση της ζήτησης 
για τις αυξανόμενες ταχύτητες, τόσο με 
την ανάπτυξη και την παροχή 
καινοτόμων και διαλειτουργικών 
υπηρεσιών και την βελτίωση της 
προσπελασιμότητας μέσω της αύξησης 
των ψηφιακών δεξιοτήτων των μη 
προνομιούχων στρωμάτων, ώστε όλοι οι  
πολίτες της Ένωσης να επωφεληθούν από 
τα έργα αυτά κοινού ενδιαφέροντος.

Or. fr

Τροπολογία 162
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
παρατίθενται στο παράρτημα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2.

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
παρατίθενται στο παράρτημα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2, 
αντιστοιχούν στις προτεραιότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 3, βασίζονται σε 
ώριμη τεχνολογία που είναι έτοιμη προς 
εφαρμογή και δημιουργούν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 163
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
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παρατίθενται στο παράρτημα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2.

παρατίθενται στο παράρτημα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2
και λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Or. fr

Τροπολογία 164
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
παρατίθενται στο παράρτημα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2.

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
παρατίθενται στο παράρτημα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2.
Εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους με 
αυτά που εκτελούνται από τα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 165
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος μπορεί 
να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του, 
περιλαμβανομένων των μελετών 
σκοπιμότητας, της υλοποίησης, της 
συνεχούς λειτουργίας, του συντονισμού 
και της αξιολόγησης.

(2) Ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος μπορεί 
να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του, 
περιλαμβανομένων των μελετών 
σκοπιμότητας, της υλοποίησης τεχνικών 
έργων, της συνεχούς λειτουργίας, του 
συντονισμού και της αξιολόγησης.

Or. ro

Τροπολογία 166
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 
κανονισμού.

3. Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 
κανονισμού και, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. Η 
εφαρμογή θα βασίζεται ειδικότερα σε 
συνεκτική αξιολόγηση του έργου. Η εν 
λόγω αξιολόγηση θα καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τις συνθήκες της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
υπάρχουσες υποδομές, κανονιστικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου 
καθώς και εμπορικές στρατηγικές και 
στρατηγικές εμπορίας.

Or. en

Τροπολογία 167
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 

3. Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, που έχουν την 
ευθύνη της εφαρμογής έργων κοινού 
ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομικά, διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά 
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κανονισμού. μέτρα σε συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού.
Η εφαρμογή βασίζεται σε μια συνολική 
αξιολόγηση του έργου, η οποία θα 
καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για υπάρχουσες υποδομές, 
κανονιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
του έργου καθώς και εμπορικές 
στρατηγικές και στρατηγικές εμπορίας.

Or. en

Τροπολογία 168
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ή/και άλλες οντότητες 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ή που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση τους, λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομικά, διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος 
κανονισμού.

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

Or. ro

Τροπολογία 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα έργα προς χρηματοδότηση θα 
πρέπει να επιλέγονται με τη μεγαλύτερη 
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δυνατή προσοχή και επιμέλεια, ώστε να 
είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την 
επικοινωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να 
βοηθούν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση στην 
ψηφιακή οικονομία, και να οδηγούν σε 
αύξηση της κοινωνικής συνοχής.

Or. pl

Τροπολογία 170
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ένωση μπορεί να διευκολύνει την 
υλοποίηση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, μέσω κανονιστικών 
μέτρων, κατά περίπτωση, μέσω 
συντονισμού, μέτρων στήριξης, καθώς και 
μέσω οικονομικής υποστήριξης για την 
ενθάρρυνση της εγκατάστασής και 
αφομοίωσής τους, καθώς και δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων.

4. Η Ένωση μπορεί να διευκολύνει την 
υλοποίηση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, μέσω κανονιστικών 
μέτρων, κατά περίπτωση, μέσω 
συντονισμού, μέτρων στήριξης, καθώς και 
μέσω οικονομικής υποστήριξης για την 
ενθάρρυνση της εγκατάστασής και 
αφομοίωσής τους, καθώς και δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων και, ανάλογα με 
την περίπτωση, θα τηρεί τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 171
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ένωση μπορεί να διευκολύνει την 4. Η Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει
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υλοποίηση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, μέσω κανονιστικών 
μέτρων, κατά περίπτωση, μέσω 
συντονισμού, μέτρων στήριξης, καθώς και 
μέσω οικονομικής υποστήριξης για την 
ενθάρρυνση της εγκατάστασής και 
αφομοίωσής τους, καθώς και δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων.

κατά το δυνατόν την υλοποίηση των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος, μέσω 
κανονιστικών μέτρων, κατά περίπτωση, 
μέσω συντονισμού, μέτρων στήριξης, 
καθώς και μέσω οικονομικής υποστήριξης 
για την ενθάρρυνση της εγκατάστασής και 
αφομοίωσής τους, καθώς και δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 172
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο των μέσων που διατίθενται βάσει 
του κανονισμού για την ίδρυση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη 
[REF]. Η χρηματοδοτική στήριξη 
παρέχεται σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από την Ένωση, τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων.

5. Δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο των μέσων που διατίθενται βάσει 
του κανονισμού για την ίδρυση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη 
[REF]. Η χρηματοδοτική στήριξη 
παρέχεται σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από την Ένωση, τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων. Για την 
χρηματοδότηση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και εις εφαρμογήν του 
άρθρου 113 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει την 
δημιου7ργία ίδιων πόρων, όπως την 
υποχρεωτική εισφορά των χρηστών των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο των μέσων που διατίθενται βάσει 
του κανονισμού για την ίδρυση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη 
[REF]. Η χρηματοδοτική στήριξη 
παρέχεται σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από την Ένωση, τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων.

5. Δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο των μέσων που διατίθενται βάσει 
του κανονισμού για την ίδρυση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη 
[REF]. Η χρηματοδοτική στήριξη 
παρέχεται σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από την Ένωση, τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης και τη 
διαθεσιμότητα των πόρων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει 
περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τη χρήση 
των χρηματοδοτικών πόρων από την 
Ένωση. 

Or. pl

Τροπολογία 174
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι χρηματοδοτήσεις χορηγούνται 
φροντίζοντας να λαμβάνονται υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των δικαιούχων, 
ειδικότερα εξισορροπώντας την 
κατανομή μεταξύ επιδοτήσεων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων.

Or. fr

Τροπολογία 175
Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα, 
προσθέτοντας νέα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος στο παράρτημα, ή 
αφαιρώντας από αυτό παρωχημένα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7, 8 και 9 παρακάτω και 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

6. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα, 
προσθέτοντας νέα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος στο παράρτημα, ή 
αφαιρώντας από αυτό παρωχημένα έργα
κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7, 8 και 9 παρακάτω και 
σύμφωνα με το άρθρο 8. Σε κάθε 
περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αλλαγές 
στον κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 176
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα, 
προσθέτοντας νέα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος στο παράρτημα, ή 
αφαιρώντας από αυτό παρωχημένα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7, 8 και 9 παρακάτω και 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

6. Με την επιφύλαξη της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 172 ΣΛΕΕ, η
Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση της περιγραφής των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα, 
προσθέτοντας νέα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος στο παράρτημα, ή 
αφαιρώντας από αυτό παρωχημένα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7, 8 και 9 παρακάτω και 
σύμφωνα με το άρθρο 8.
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Or. en

Τροπολογία 177
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και την 
αγορά· ή

(α) νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και την 
αγορά και καινοτομίες· ή

Or. en

Τροπολογία 178
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και την 
αγορά· ή

(α) νέες εξελίξεις στην τεχνολογία ή την 
αγορά· ή

Or. fr

Τροπολογία 179
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) την εξέλιξη και τα αποτελέσματα 
ενός προγράμματος εν εξελίξει.

Or. fr
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Τροπολογία 180
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β)  νεοεμφανιζόμενες πολιτικές 
προτεραιότητες·  ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 181
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) νεοεμφανιζόμενες πολιτικές 
προτεραιότητες· ή

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 182
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι 
τροποποιήσεις αυτές να μην δημιουργούν 
νομική αβεβαιότητα στους παράγοντες 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση του εν 
λόγω έργου.

Or. fr
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Τροπολογία 183
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 2·

(α) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 2 και συμμορφώνεται με τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 
3·

Or. en

Τροπολογία 184
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 2·

(α) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 2·

Or. fr

Τροπολογία 185
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Κατά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης για την αφαίρεση ενός 
παρωχημένου έργου κοινού ενδιαφέροντος 
από το παράρτημα, η Επιτροπή αξιολογεί 
κατά πόσον το εν λόγω έργο δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 7 ή δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στα κριτήρια που 

9. Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης για την αφαίρεση ενός 
παρωχημένου έργου κοινού ενδιαφέροντος 
από το παράρτημα, η Επιτροπή αξιολογεί 
κατά πόσον το εν λόγω έργο δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 7 ή δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στα κριτήρια που 
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ορίζονται στην παράγραφο 8. ορίζονται στην παράγραφο 8 και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 186
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
κανονισμού ΧΧΧ για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
κανονισμού ΧΧΧ για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών. Περιληπτική 
παρουσίαση των πληροφοριών αυτών 
διαβιβάζεται κατ' έτος στο Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 187
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
κανονισμού ΧΧΧ για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών.

1. Με βάση τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
κανονισμού ΧΧΧ για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, τα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών.
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Or. fr

Τροπολογία 188
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών
των προσανατολισμών, επικουρώντας το 
σχεδιασμό μέσω των εθνικών στρατηγικών 
για υπερταχύ διαδίκτυο και 
χαρτογραφώντας τις υποδομές, καθώς και 
με ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων μπορεί επίσης να 
εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά 
με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων τηλεπικοινωνιών.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών 
των προσανατολισμών, επικουρώντας το 
σχεδιασμό μέσω των εθνικών στρατηγικών 
για υπερταχύ διαδίκτυο και 
χαρτογραφώντας τις υποδομές, καθώς και 
με ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων μπορεί επίσης να 
εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά 
με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
παρέχει υποστήριξη στην Επιτροπή όσον 
αφορά:
τις προπαρασκευαστικές εργασίες πριν 
από την κατάρτιση του ετήσιου και 
πολυετούς προγράμματος εργασίας και 
την αναθεώρησή του, που αναφέρονται 
αντίστοιχα στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κανονισμός CEF] για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αξιολόγηση της υλοποίησης του 
προγράμματος εργασίας σε οικονομικό 
και τεχνικό επίπεδο, και τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από 
την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6.
Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, σε κάθε συνεδρίασή 
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της, σχετικά με την πρόοδο που έχει 
πραγματοποιηθεί κατά την υλοποίηση 
του προγράμματος εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 189
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από 
έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
αυτών των προσανατολισμών, 
επικουρώντας το σχεδιασμό μέσω των 
εθνικών στρατηγικών για υπερταχύ 
διαδίκτυο και χαρτογραφώντας τις 
υποδομές, καθώς και με ανταλλαγή 
πληροφοριών. Η ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων μπορεί επίσης να 
εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά 
με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων τηλεπικοινωνιών.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή επικοινωνιών (Cocom), 
αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε κράτος μέλος, για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των 
προσανατολισμών, επικουρώντας τον 
σχεδιασμό μέσω των εθνικών στρατηγικών 
για υπερταχύ διαδίκτυο και 
χαρτογραφώντας τις υποδομές, καθώς και 
με ανταλλαγή πληροφοριών. Η επιτροπή 
επικοινωνιών μπορεί επίσης να εξετάζει 
οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την 
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 190
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών 
των προσανατολισμών, επικουρώντας το 

2. Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 7α, αποτελούμενη από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών 
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σχεδιασμό μέσω των εθνικών στρατηγικών 
για υπερταχύ διαδίκτυο και 
χαρτογραφώντας τις υποδομές, καθώς και 
με ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων μπορεί επίσης να 
εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά 
με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων τηλεπικοινωνιών.

των προσανατολισμών, επικουρώντας το 
σχεδιασμό μέσω των εθνικών στρατηγικών 
για υπερταχύ διαδίκτυο και 
χαρτογραφώντας τις υποδομές, καθώς και 
με ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων μπορεί επίσης να 
εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά 
με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 191
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε συνδυασμό με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του κανονισμού ΧΧΧ για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης Συνδέοντας την 
Ευρώπη και έπειτα από διαβουλεύσεις με 
την ομάδα εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

3. Σε συνδυασμό με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του κανονισμού ΧΧΧ για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης Συνδέοντας την 
Ευρώπη και έπειτα από διαβουλεύσεις με 
την επιτροπή επικοινωνιών, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 192
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής 
αξιολογούνται τα εξής:
(α) η σημειωθείσα πρόοδος σε ό,τι αφορά 
την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη 
θέση σε λειτουργία έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και, κατά περίπτωση, οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση και άλλες 
δυσκολίες που προέκυψαν·
(β) τα κονδύλια που δεσμεύθηκαν και 
εκταμιεύθηκαν από την Ένωση για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος βάσει των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη, 
σε σύγκριση με τη συνολική αξία των 
χρηματοδοτούμενων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 193
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις εκθέσεις αυτές η Επιτροπή 
αξιολογεί επίσης κατά πόσον το πεδίο 
εφαρμογής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος εξακολουθεί να 
αντικατοπτρίζει τις πολιτικές
προτεραιότητες, τις τεχνολογικές εξελίξεις 
ή την κατάσταση στις σχετικές αγορές. Για 
τα μεγάλα έργα, οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ανάλυση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συνεκτιμώντας την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και τις ανάγκες 
μετριασμού της, καθώς και την 

4. Στις εκθέσεις αυτές η Επιτροπή 
αξιολογεί επίσης κατά πόσον το πεδίο 
εφαρμογής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος εξακολουθεί να 
αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της 
Ένωσης, τις τεχνολογικές εξελίξεις ή την 
κατάσταση στις σχετικές αγορές. Για τα 
μεγάλα έργα, οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ανάλυση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συνεκτιμώντας την προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος και τις ανάγκες 
μετριασμού της, καθώς και την 
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ανθεκτικότητα στις καταστροφές. Η 
επανεξέταση αυτή μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή, όταν κρίνεται σκόπιμο.

ανθεκτικότητα στις καταστροφές. Η 
επανεξέταση αυτή μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή, όταν κρίνεται σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 194
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή δημιουργεί μια 
πλατφόρμα διαφάνειας σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις, εύκολα προσβάσιμη από 
το κοινό. Η εν λόγω πλατφόρμα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) γενικές πληροφορίες για κάθε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που 
επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές που 
θίγονται·
(β) το πρόγραμμα υλοποίησης κάθε έργου 
κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 195
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 a
Ομάδα εμπειρογνωμόνων

1. Συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων 
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βάσει του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) για την εξέταση των
προγραμμάτων.
2. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
αποτελείται από μέλη της Επιτροπής 
Επικοινωνιών και από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι προτείνονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 8 
του παρόντος Κανονισμού.
3. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να 
αναπτύξει διαρθρωμένη συνεργασία με τα 
μέρη που συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την 
διαχείριση των δικτύων και των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, όπως, 
μεταξύ άλλων, οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και ο Φορέας 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, οι πάροχοι 
υπηρεσιών διαδικτύου, οι διαχειριστές 
δημόσιων δικτύων, οι προμηθευτές 
εξοπλισμού.
4. Η Επιτροπή και η ΕΤΕ λαμβάνουν 
πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις 
της ομάδος εμπειρογνωμόνων και πρέπει 
να αιτιολογούν δημοσίως τις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν έχει δοθεί η δέουσα 
συνέχεια στις παρατηρήσεις αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 196
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκχώρηση εξουσίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 6 ανατίθεται 

(2) Η εκχώρηση εξουσίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 6 ανατίθεται 
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στην Επιτροπή επ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

στην Επιτροπή για μια περίοδο πέντε ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 
παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί 
σχετικώς αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από το πέρας εκάστης 
περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 197
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 6 αρχίζει να ισχύει μόνο αν 
δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 2 μηνών από 
την κοινοποίηση αυτής της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 6 αρχίζει να ισχύει μόνο αν 
δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 4 μηνών από 
την κοινοποίηση αυτής της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 198
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
αποβλέπουν στην εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, δηλ. την 
παροχή συνδετικότητας με το δίκτυο και 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής, σε υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
αποβλέπουν στην εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, δηλ. την 
παροχή συνδετικότητας με το δίκτυο και 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής, σε υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών. Αποσκοπούν επίσης στην 
εξασφάλιση της αρχής της ισότητας 
ευκαιριών πρόσβασης στις υποδομές των 
ψηφιακών δικτύων, σε λογικές τιμές, 
όπου και αν ευρίσκονται στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr

Τροπολογία 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
αποβλέπουν στην εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, δηλ. την 
παροχή συνδετικότητας με το δίκτυο και 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής, σε υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
αποβλέπουν στην εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, δηλ. την 
παροχή συνδετικότητας με το δίκτυο και 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής, σε υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, οδηγώντας με αυτόν τον 
τρόπο σε τόνωση της ζήτησης.

Or. en
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Τροπολογία 200
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, θα 
αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και θα 
διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση ή η 
σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες, των επιχειρήσεων και των 
κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, θα αυξηθεί η 
διαλειτουργικότητα και θα διευκολυνθεί η 
ευθυγράμμιση ή η σύγκλιση με κοινά 
συμφωνημένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 201
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
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επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, θα 
αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και θα 
διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση ή η 
σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.

ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και την 
επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, θα 
αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και θα 
διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση ή η 
σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων, θα 
αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και θα 
διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση ή η 
σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.

Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών 
(ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών) θα συμβάλει στην 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
επίτευξη μιας σφύζουσας ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Ειδικότερα, με την εγκατάστασή 
τους θα επιτευχθεί ταχύτερη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, χάρη στην τεχνολογία των 
πληροφοριών θα βελτιωθεί η καθημερινή 
ζωή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των νέων, των 
επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των 
κυβερνήσεων, θα αυξηθεί η 
διαλειτουργικότητα και θα διευκολυνθεί η 
ευθυγράμμιση ή η σύγκλιση με κοινά 
συμφωνημένα πρότυπα.

Or. en
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Τροπολογία 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Καινοτομική διαχείριση, 
χαρτογράφηση και υπηρεσίες Μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης, όπου απαιτούνται 
για εγκατάσταση και διοίκηση, θα 
περιλάβουν τον σχεδιασμό έργων και 
επενδύσεων και μελέτες σκοπιμότητας, σε 
στήριξη επενδυτικών μέτρων και 
χρηματοοικονομικών μέσων. Η 
χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής 
ευρυζωνικής υποδομής θα αναπτύξει μια 
συνεχή λεπτομερή φυσική αποτύπωση και 
τεκμηρίωση των σχετικών περιοχών, 
ανάλυση των δικαιωμάτων διέλευσης, 
αξιολογήσεις του δυναμικού για 
αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
κλπ. Πρέπει να ακολουθήσει τις αρχές της 
οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία INSPIRE) και 
σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης. Τα 
μέτρα τεχνικής αρωγής μπορούν επίσης να 
στηρίζουν αντιγραφή επιτυχημένων 
επενδύσεων και μοντέλα εγκατάστασης.

(α) Καινοτομική διαχείριση, 
χαρτογράφηση και υπηρεσίες Μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης, όπου απαιτούνται 
για εγκατάσταση και διοίκηση, θα 
περιλάβουν τον σχεδιασμό έργων και 
επενδύσεων και μελέτες σκοπιμότητας, σε 
στήριξη επενδυτικών μέτρων και 
χρηματοοικονομικών μέσων. Η 
χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής 
ευρυζωνικής υποδομής θα αναπτύξει μια 
συνεχή λεπτομερή φυσική αποτύπωση και 
τεκμηρίωση των σχετικών περιοχών, 
ανάλυση των δικαιωμάτων διέλευσης, 
αξιολογήσεις του δυναμικού για 
αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
κλπ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 
βασισθεί στο άρθρο 12.4 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ (κανονιστικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και πρέπει να 
ακολουθήσει τις αρχές της οδηγίας 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2007 για τη δημιουργία υποδομής 
χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα 
(INSPIRE) και σχετικές δραστηριότητες 
τυποποίησης. Τα μέτρα τεχνικής αρωγής 
μπορούν επίσης να στηρίζουν αντιγραφή 
επιτυχημένων επενδύσεων και μοντέλα 
εγκατάστασης.

Or. fr

Τροπολογία 204
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Καινοτομική διαχείριση, 
χαρτογράφηση και υπηρεσίες Μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης, όπου απαιτούνται 
για εγκατάσταση και διοίκηση, θα 
περιλάβουν τον σχεδιασμό έργων και 
επενδύσεων και μελέτες σκοπιμότητας, σε 
στήριξη επενδυτικών μέτρων και 
χρηματοοικονομικών μέσων. Η 
χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής 
ευρυζωνικής υποδομής θα αναπτύξει μια 
συνεχή λεπτομερή φυσική αποτύπωση και 
τεκμηρίωση των σχετικών περιοχών, 
ανάλυση των δικαιωμάτων διέλευσης, 
αξιολογήσεις του δυναμικού για 
αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
κλπ. Πρέπει να ακολουθήσει τις αρχές της 
οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία INSPIRE) και 
σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης. Τα 
μέτρα τεχνικής αρωγής μπορούν επίσης να 
στηρίζουν αντιγραφή επιτυχημένων 
επενδύσεων και μοντέλα εγκατάστασης.

(α) Καινοτομική διαχείριση, 
χαρτογράφηση και υπηρεσίες Μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης, όπου απαιτούνται 
για εγκατάσταση και διοίκηση, θα 
περιλάβουν τον σχεδιασμό έργων και 
επενδύσεων και μελέτες σκοπιμότητας, σε 
στήριξη επενδυτικών μέτρων και
χρηματοοικονομικών μέσων. Η 
χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής 
ευρυζωνικής υποδομής μαζί με τη 
χαρτογράφηση των υφιστάμενων και 
σχεδιαζόμενων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στους 
τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, 
θα αναπτύξει μια συνεχή λεπτομερή 
φυσική αποτύπωση και τεκμηρίωση των 
σχετικών περιοχών, ανάλυση των 
δικαιωμάτων διέλευσης, αξιολογήσεις του 
δυναμικού για αναβάθμιση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων κλπ. Πρέπει να 
ακολουθήσει τις αρχές της οδηγίας 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 
για τη δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(INSPIRE) και σχετικές δραστηριότητες 
τυποποίησης. Τα μέτρα τεχνικής αρωγής 
μπορούν επίσης να στηρίζουν αντιγραφή 
επιτυχημένων επενδύσεων και μοντέλα 
εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις αυτές μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνουν ενίσχυση της 

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν ενίσχυση της 
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ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος 
για την εκτίμηση των σχετικών με το κλίμα 
κινδύνων και να εξασφαλίσουν την 
ανθεκτικότητα των υποδομών έναντι 
καταστροφών, σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στην ενωσιακή ή 
την εθνική νομοθεσία.

ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος 
για την εκτίμηση των σχετικών με το κλίμα 
κινδύνων και να εξασφαλίσουν την 
ανθεκτικότητα των υποδομών έναντι 
καταστροφών, σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στην ενωσιακή ή 
την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 206
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Δράσεις στήριξης και άλλα μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης Οι δράσεις αυτές 
απαιτούνται για την προετοιμασία ή την 
υποστήριξη της υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος ή για την επιτάχυνση της 
αφομοίωσής τους. Στο πεδίο των 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι δράσεις στήριξης 
θα τονώσουν και θα προαγάγουν επίσης 
την αφομοίωση νέων υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών που μπορεί να καταστούν 
απαραίτητες ή χρήσιμες με βάση 
τεχνολογικές εξελίξεις, αλλαγές στις 
σχετικές αγορές ή αναδυόμενες πολιτικές 
προτεραιότητες.

(β) Δράσεις στήριξης και άλλα μέτρα 
τεχνικής υποστήριξης Οι δράσεις αυτές 
απαιτούνται για την προετοιμασία ή την 
υποστήριξη της υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος ή για την επιτάχυνση της 
αφομοίωσής τους. Μπορούν να 
περιλαμβάνουν μέτρα τεχνικής 
υποστήριξης και υποστήριξης όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική τεχνική τα 
οποία διευκολύνουν την προετοιμασία 
έργων κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό 
την εξασφάλιση χρηματοδοτικής 
στήριξης στην αγορά ή στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη.
Στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών, οι 
δράσεις στήριξης θα τονώσουν και θα 
προαγάγουν επίσης την αφομοίωση νέων 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών που 
μπορεί να καταστούν απαραίτητες ή 
χρήσιμες με βάση τεχνολογικές εξελίξεις, 
αλλαγές στις σχετικές αγορές ή 
αναδυόμενες πολιτικές προτεραιότητες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα αφιερώνει επαρκείς 
πόρους στη διοικητική υποστήριξη και την υποστήριξη μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής για 
τα κράτη μέλη, για τη διευκόλυνση της υλοποίησης αυτού του νέου μηχανισμού.

Τροπολογία 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων. 
Με βάση την πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Η 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης θα 
πρέπει να εστιάζει σε περιοχές στις οποίες 
οι εμπορικές πρωτοβουλίες δεν θα 
κάλυπταν διαφορετικά την τρέχουσα ή 
την προβλεπόμενη ζήτηση, ώστε να 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 
ψηφιακού θεματολογίου. Με βάση την 
πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Or. en

Τροπολογία 208
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
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θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων.
Με βάση την πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων.
Με βάση την πιθανή επένδυση και έχοντας 
υπόψη ότι η υποστήριξη του 
προγράμματος ανάπτυξης πρέπει, εν 
τέλει, να καθορισθεί από την αντίστοιχη 
γεωγραφική πραγματικότητα, μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Or. fr

Τροπολογία 209
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων. 
Με βάση την πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτό ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων ή 
όπου εντοπίζεται δυσλειτουργία της 
αγοράς. Με βάση την πιθανή επένδυση 
μπορούν να χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι 
τύποι περιοχών:

Or. en

Τροπολογία 210
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων.
Με βάση την πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν μέχρι τούδε και από την 
ελευθέρωση της αγοράς των 
τηλεπικοινωνιών, κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων.
Με βάση την πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Or. fr

Τροπολογία 211
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις 
σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 
σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον ή όπου 
αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί 
εντός του χρονικού ορίζοντα των στόχων. 
Με βάση την πιθανή επένδυση μπορούν να 
χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι τύποι 
περιοχών:

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές 
αναλήφθηκαν κυρίως από ιδιώτες 
επενδυτές και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
θεματολογίου, ενδέχεται να απαιτηθούν 
επενδύσεις σε περιοχές για τις οποίες δεν 
υπάρχει σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
ή όπου αυτά ενδέχεται να χρειαστεί να 
ενισχυθεί εντός του χρονικού ορίζοντα των 
στόχων. Με βάση την πιθανή επένδυση 
μπορούν να χαρακτηριστούν οι ακόλουθοι 
τύποι περιοχών:

Or. en
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Τροπολογία 212
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα συνήθως εξυπηρετούνται με 
συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις είναι απίθανο να είναι 
βιώσιμο, όπως και η επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 2020. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 
χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε 
συνδυασμό με χρηματοδοτικά μέσα. Στις 
περιοχές αυτές περιλαμβάνονται 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές, όπου το κόστος των 
επενδύσεων είναι είτε πολύ υψηλό ή όπου 
το εισόδημα είναι χαμηλό. Η στήριξη από 
τη διευκόλυνση Συνδέοντας τη Ευρώπη σε 
αυτές τις περιοχές είναι πιθανό να 
συμπληρώσει τους διαθέσιμους πόρους 
συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης και 
λοιπής άμεσης δημόσιας υποστήριξης.

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα συνήθως εξυπηρετούνται με 
συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Στις περιοχές αυτές 
περιλαμβάνονται απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το 
κόστος των επενδύσεων είναι είτε πολύ 
υψηλό ή όπου το εισόδημα είναι χαμηλό.
Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για 
επενδύσεις είναι απίθανο να είναι βιώσιμο,
όπως και η επίτευξη των ευρωπαϊκών 
στόχων μέχρι το 2020. Οι επενδύσεις σε 
αυτές τις περιοχές χρειάζονται μεγαλύτερη 
οικονομική υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις από πόρους συνοχής ή 
αγροτικής ανάπτυξης, ενδεχομένως σε 
συνδυασμό με χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης Συνδέοντας την 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 213
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα συνήθως εξυπηρετούνται με 

Οι αγροτικές περιοχές, με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού καθώς και οι 
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συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις είναι απίθανο να είναι 
βιώσιμο, όπως και η επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 2020. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 
χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε συνδυασμό 
με χρηματοδοτικά μέσα. Στις περιοχές 
αυτές περιλαμβάνονται απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το 
κόστος των επενδύσεων είναι είτε πολύ 
υψηλό ή όπου το εισόδημα είναι χαμηλό.
Η στήριξη από τη διευκόλυνση Συνδέοντας 
τη Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές είναι 
πιθανό να συμπληρώσει τους διαθέσιμους 
πόρους συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης 
και λοιπής άμεσης δημόσιας υποστήριξης.

περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, 
όπως οι πλέον βόρειες περιοχές με πολύ
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι 
νησιωτικές, οι διαμεθοριακές και οι 
ορεινές περιοχές συνήθως εξυπηρετούνται 
με συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις είναι απίθανο να είναι 
βιώσιμο, όπως και η επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 2020. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 
χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε συνδυασμό 
με χρηματοδοτικά μέσα. Στις περιοχές 
αυτές περιλαμβάνονται απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το 
κόστος των επενδύσεων είναι είτε πολύ 
υψηλό ή όπου το εισόδημα είναι χαμηλό.
Η στήριξη από τη διευκόλυνση Συνδέοντας 
τη Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές είναι 
πιθανό να συμπληρώσει τους διαθέσιμους 
πόρους συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης 
και λοιπής άμεσης δημόσιας υποστήριξης.

Or. fr

Τροπολογία 214
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα συνήθως εξυπηρετούνται με 
συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις είναι απίθανο να είναι 
βιώσιμο, όπως και η επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 2020. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα συνήθως εξυπηρετούνται με 
συνδέσεις χαμηλών ή μέσων ταχυτήτων 
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 
εξυπηρετούνται καθόλου. Το 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις 
είναι απίθανο να είναι βιώσιμο, όπως και η 
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 
2020. Οι επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 
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χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε συνδυασμό 
με χρηματοδοτικά μέσα. Στις περιοχές 
αυτές περιλαμβάνονται απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το 
κόστος των επενδύσεων είναι είτε πολύ 
υψηλό ή όπου το εισόδημα είναι χαμηλό. 
Η στήριξη από τη διευκόλυνση Συνδέοντας 
τη Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές είναι 
πιθανό να συμπληρώσει τους διαθέσιμους 
πόρους συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης 
και λοιπής άμεσης δημόσιας υποστήριξης.

χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε συνδυασμό 
με χρηματοδοτικά μέσα. Στις περιοχές 
αυτές περιλαμβάνονται αγροτικές, 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές, όπου το κόστος των επενδύσεων 
είναι είτε πολύ υψηλό ή όπου το εισόδημα 
είναι χαμηλό. Η στήριξη από τη 
διευκόλυνση Συνδέοντας τη Ευρώπη σε 
αυτές τις περιοχές είναι πιθανό να 
συμπληρώσει τους διαθέσιμους πόρους 
συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης και λοιπής 
άμεσης δημόσιας υποστήριξης.

Or. ro

Τροπολογία 215
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα συνήθως εξυπηρετούνται με 
συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις είναι απίθανο να είναι 
βιώσιμο, όπως και η επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 2020. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές 
χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε συνδυασμό 
με χρηματοδοτικά μέσα. Στις περιοχές 
αυτές περιλαμβάνονται απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το 
κόστος των επενδύσεων είναι είτε πολύ 
υψηλό ή όπου το εισόδημα είναι χαμηλό. 
Η στήριξη από τη διευκόλυνση Συνδέοντας 
τη Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές είναι 
πιθανό να συμπληρώσει τους διαθέσιμους 
πόρους συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης 

Οι αγροτικές και οι περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα, ιδίως οι νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές, συνήθως εξυπηρετούνται 
με συνδέσεις χαμηλών ταχυτήτων ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν εξυπηρετούνται 
καθόλου. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις είναι απίθανο να είναι 
βιώσιμο, όπως και η επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων μέχρι το 2020. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές
χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική 
υποστήριξη, που παρέχεται με 
επιχορηγήσεις, ενδεχομένως σε συνδυασμό 
με χρηματοδοτικά μέσα. Στις περιοχές 
αυτές περιλαμβάνονται απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το 
κόστος των επενδύσεων είναι είτε πολύ 
υψηλό ή όπου το εισόδημα είναι χαμηλό. 
Η στήριξη από τη διευκόλυνση Συνδέοντας 
την Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές είναι 
πιθανό να συμπληρώσει τους διαθέσιμους 
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και λοιπής άμεσης δημόσιας υποστήριξης. πόρους συνοχής ή αγροτικής ανάπτυξης 
και λοιπής άμεσης δημόσιας υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 216
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως 
στις οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 
101, 102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, 
με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την 
ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων.

Or. fr
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Τροπολογία 217
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως 
στις οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 
101, 102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, 
με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την 
ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 218
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο,
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 
102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με 
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Σε αρκετές 
περιπτώσεις έχουν εγκατασταθεί δημόσια 
μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών τα 
οποία εξακολουθούν να 
υποχρησιμοποιούνται και να μην είναι 
προσβάσιμα για τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Έτσι, θα μπορούσε να 
εξεταστεί και οικονομική ενίσχυση για 
επενδύσεις σε αστικές περιοχές με 
πληθυσμιακή πυκνότητα που δεν 
προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, παρά 
τα κοινωνικά οφέλη που θα προέκυπταν, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε πλήρη 
συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 102 και 
106 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και, ανάλογα 
με την περίπτωση, με τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε 
σχέση με την ταχεία ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 219
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 
102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με 
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 
102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
οδηγεί σε στρέβλωση της αγοράς και 
παραγκωνισμό των ιδιωτικών 
επενδύσεων, καθώς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, είναι σε πλήρη συμμόρφωση 
με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την 
ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 220
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
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περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 
102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με 
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 
κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και η χρήση 
χρηματοπιστωτικών μέσων για 
επενδύσεις σε αστικές περιοχές με 
πληθυσμιακή πυκνότητα που δεν 
προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, παρά 
τα κοινωνικά οφέλη που θα προέκυπταν, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε πλήρη 
συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 102 και 
106 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και, ανάλογα 
με την περίπτωση, με τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε 
σχέση με την ταχεία ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 221
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 

Οι αστικές και οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας – με εξαίρεση ορισμένες 
περιοχές χαμηλού εισοδήματος –
εξυπηρετούνται κατά κανόνα καλά με 
συνδέσεις μέσων και υψηλών ταχυτήτων, 
που συχνά παρέχονται από ανταγωνιστικές 
προσφορές καλωδιακών και 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. Ωστόσο, 
λόγω αυτής της σχετικά ικανοποιητικής 



AM\909449EL.doc 115/152 PE494.476v11-00

EL

κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 
102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με 
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

κατάστασης, είναι περιορισμένα τα 
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε 
δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων, όπως στις 
οπτικές ίνες έως το σπίτι. Έτσι, θα 
μπορούσε να εξεταστεί και οικονομική 
ενίσχυση για επενδύσεις σε αστικές 
περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα που 
δεν προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις, 
παρά τα κοινωνικά οφέλη που θα 
προέκυπταν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα άρθρα 101, 
102 και 106 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με 
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία 
ανάπτυξη ανοιχτών ευρυζωνικών δικτύων.

Or. fr

Τροπολογία 222
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
υποστήριξη για την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να 
παρέχονται κατά κύριο λόγο με τα μέσα 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
ταμείου συνοχής. Οι επιχορηγήσεις ή/και
χρηματοπιστωτικά μέσα από τη 
διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη 
μπορεί να συμπληρώνουν την εν λόγω 
στήριξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η επίτευξη συνέργειας 
μεταξύ των δράσεων της CEF σε αυτές 
τις περιφέρειες, καθώς και της 
υποστήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το ταμείο συνοχής μπορεί να 
ενισχυθεί με τη χρήση ενός κατάλληλου 

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
υποστήριξη για την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να παρέχεται 
κατά κύριο λόγο με τα μέσα των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής. Αυτά θα πρέπει να 
συμπληρώνονται με χρηματοπιστωτικά 
μέσα από τη διευκόλυνση Συνδέοντας την 
Ευρώπη, με τη χρήση ενός κατάλληλου 
μηχανισμού συντονισμού.
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μηχανισμού συντονισμού.

Or. en

Τροπολογία 223
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
υποστήριξη για την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να 
παρέχονται κατά κύριο λόγο με τα μέσα 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
ταμείου συνοχής. Οι επιχορηγήσεις ή/και 
χρηματοπιστωτικά μέσα από τη 
διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη 
μπορεί να συμπληρώνουν την εν λόγω 
στήριξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η επίτευξη συνέργειας 
μεταξύ των δράσεων της CEF σε αυτές τις 
περιφέρειες, καθώς και της υποστήριξης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο 
συνοχής μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση 
ενός κατάλληλου μηχανισμού 
συντονισμού.

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
υποστήριξη για την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να 
παρέχονται κατά κύριο λόγο με τους 
απαραίτητους ίδιους πόρους και, ελλείψει 
αυτών, με τα μέσα των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής. Οι 
επιχορηγήσεις ή/και χρηματοπιστωτικά 
μέσα από τη διευκόλυνση Συνδέοντας την 
Ευρώπη μπορεί να συμπληρώνουν την εν 
λόγω στήριξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο 
για την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η επίτευξη συνέργειας 
μεταξύ των δράσεων της CEF σε αυτές τις 
περιφέρειες, καθώς και της υποστήριξης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο 
συνοχής μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση 
ενός κατάλληλου μηχανισμού 
συντονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 224
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
υποστήριξη για την εγκατάσταση 

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
υποστήριξη για την εγκατάσταση 
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ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να 
παρέχονται κατά κύριο λόγο με τα μέσα 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
ταμείου συνοχής. Οι επιχορηγήσεις ή/και 
χρηματοπιστωτικά μέσα από τη 
διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη 
μπορεί να συμπληρώνουν την εν λόγω 
στήριξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η επίτευξη συνέργειας 
μεταξύ των δράσεων της CEF σε αυτές τις 
περιφέρειες, καθώς και της υποστήριξης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο 
συνοχής μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση 
ενός κατάλληλου μηχανισμού 
συντονισμού.

ευρυζωνικών δικτύων πρέπει να 
παρέχονται κατά κύριο λόγο με τα μέσα 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
ταμείου συνοχής. Οι επιχορηγήσεις ή/και 
χρηματοπιστωτικά μέσα από τη 
διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη 
μπορεί να συμπληρώνουν την εν λόγω 
στήριξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η επίτευξη συνέργειας 
μεταξύ των δράσεων της CEF σε αυτές τις 
περιφέρειες, καθώς και της υποστήριξης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο 
συνοχής μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση 
ενός κατάλληλου μηχανισμού συντονισμού 
και με την αποτροπή τυχόν 
αλληλεπικαλύψεων ή αβλεψιών.

Or. en

Τροπολογία 225
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάταξη των περιφερειών στις 
παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζεται 
ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα:

Η κατάταξη των περιφερειών στις 
παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζεται 
ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα, 
έχοντας υπόψη ότι κάθε περιφέρεια 
μπορεί να παρουσιάζει περιοχές με πολύ 
διαφορετική πληθυσμιακή πυκνότητα.

Or. fr

Τροπολογία 226
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων αποτελούν ισορροπημένη δέσμη, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
συμβάλλουν στους στόχους του 
Ψηφιακού θεματολογίου για τα 30Mbps 
και τα 100Mbps, που καλύπτουν ιδίως 
προαστιακές και αγροτικές περιοχές, 
καθώς και περιοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων καλύπτουν ιδίως προαστιακές και 
αγροτικές περιοχές, καθώς και περιοχές σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 227
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων αποτελούν ισορροπημένη δέσμη, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
συμβάλλουν στους στόχους του Ψηφιακού 
θεματολογίου για τα 30Mbps και τα 
100Mbps, που καλύπτουν ιδίως 
προαστιακές και αγροτικές περιοχές, 
καθώς και περιοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων αποτελούν ισορροπημένη δέσμη, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
συμβάλλουν στους στόχους για τα 
100Mbps και το 1 Gbps, που καλύπτουν 
ιδίως προαστιακές, αγροτικές και αστικές 
περιοχές, καθώς και περιοχές σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 228
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία:

Δράσεις που συμβάλλουν στο έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στο πεδίο των ευρυζωνικών 
δικτύων:

Or. en

Τροπολογία 229
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

(α) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη, για όλα τα νοικοκυριά στην ΕΕ, 
ταχυτήτων 100Mbps και άνω και, εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, της υψηλότερης 
δυνατής ταχύτητας.

Or. en

Τροπολογία 230
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps, ή ακόμη 
πιο φιλόδοξων εθνικών ή περιφερειακών 
στόχων· or

Or. en
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Τροπολογία 231
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 100Mbps· ή

Or. en

Τροπολογία 232
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps και άνω· ή

Or. en

Τροπολογία 233
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν 
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επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

τουλάχιστον την επίτευξη του στόχου του 
Ψηφιακού θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
της καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

Or. en

Τροπολογία 234
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε
ανοιχτά ευρυζωνικά δίκτυα, που 
επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου του 
Ψηφιακού θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
της καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

Or. fr

Τροπολογία 235
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· ή

(α) υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. της 
καθολικής κάλυψης με 30Mbps· και

Or. fr

Τροπολογία 236
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω 
από 100Mbps·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 237
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ.
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, ή ακόμη πιο 
φιλόδοξων εθνικών ή περιφερειακών 
στόχων, και του στόχου τουλάχιστον το 
50% των νοικοκυριών να είναι 
συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

Or. en

Τροπολογία 238
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε (β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
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ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
1Gbps·

Or. en

Τροπολογία 239
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 75% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι τίθενται φιλόδοξοι στόχοι ως προς την ισότητα των ευκαιριών θα αποτελεί 
στοιχείο εμπιστοσύνης των πολιτών στην ευρωπαϊκή τους ήπειρο. 

Τροπολογία 240
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. 

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε ανοιχτά
δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας, που 
επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου του 
Ψηφιακού θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
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τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από 
100Mbps·

Or. fr

Τροπολογία 241
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν την 
επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού 
θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες πάνω από
100Mbps·

(β) υποστηρίζουν επενδύσεις σε 
ευρυζωνικά δίκτυα, που επιτρέπουν 
τουλάχιστον την επίτευξη του στόχου του 
Ψηφιακού θεματολογίου για το 2020, δηλ. 
τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες 100Mbps·

Or. en

Τροπολογία 242
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβαδίζουν με την ισχύουσα 
νομοθεσία, ιδίως με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού

(γ) συμβαδίζουν με την ισχύουσα 
νομοθεσία, ιδίως με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού. Μόνο δίκτυα που είναι 
ανοιχτά στον ανταγωνισμό (μέσω κατ’ 
εντολή πρόσβασης τρίτων) θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για τη δημόσια 
χρηματοδότηση που ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 243
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβαδίζουν με την ισχύουσα 
νομοθεσία, ιδίως με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού

(γ) συμβαδίζουν με την ισχύουσα 
νομοθεσία, ιδίως με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού και με την υποχρέωση 
εξασφάλισης πρόσβασης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 α).

Or. en

Τροπολογία 244
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) υποστηρίζουν τον ανοιχτό 
χαρακτήρα του διαδικτύου 
διασφαλίζοντας ότι απαγορεύεται η 
παρεμπόδιση νόμιμων υπηρεσιών σε 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που 
χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, επιτρέποντας παράλληλα τη 
λογική διαχείριση της κυκλοφορίας σε 
περιόδους συμφόρησης του δικτύου σε 
ώρες αιχμής, σε συμμόρφωση με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας 
υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για 
την καθολική υπηρεσία και τα 
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία καθολικής 
υπηρεσίας).

Or. en
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Τροπολογία 245
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και αποτελούνται κυρίως από μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

και αποτελούνται κυρίως από τις 
παρακάτω δράσεις, σύμφωνα με την 
παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

Or. en

Τροπολογία 246
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εγκατάσταση παθητικής υλικής 
υποδομής ή εγκατάσταση παθητικής και 
ενεργητικής υλικής υποδομής με 
συνδυασμό στοιχείων βοηθητικής 
υποδομής, συμπληρούμενη με τις 
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη 
λειτουργία της υποδομής αυτής.

(α) Εγκατάσταση παθητικής υλικής 
υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 247
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) εγκατάσταση συνδυασμένης 
παθητικής και ενεργητικής φυσικής 
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υποδομής και βοηθητικών στοιχείων 
υποδομής, συνοδευόμενων από το σύνολο 
απαραίτητων υπηρεσιών για την 
εκμετάλλευση των υποδομών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Υποστήριξη κατά την προετοιμασία 
έργων κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό 
την εξασφάλιση χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη ή 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 249
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων 
και περιφερειακών περιοχών με τις 
κεντρικές περιοχές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, υποβρύχιων καλωδίων, θα 
υποστηριχθεί εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση απομονωμένων κοινοτήτων σε 
ευρυζωνικά δίκτυα ταχυτήτων 30 Mbps 

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση των αγροτικών, 
απομακρυσμένων, νησιωτικών, μεσόγειων 
και περιφερειακών περιοχών με τις 
κεντρικές περιοχές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, υποβρύχιων καλωδίων, θα 
υποστηριχθεί εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση απομονωμένων κοινοτήτων σε 
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και περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα ταμεία, είτε 
της ΕΕ είτε εθνικά, που διατίθενται προς 
τούτο.

ευρυζωνικά δίκτυα ταχυτήτων 30 Mbps 
και περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα ταμεία, είτε 
της ΕΕ είτε εθνικά, που διατίθενται προς 
τούτο.

Or. ro

Τροπολογία 250
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων 
και περιφερειακών περιοχών με τις 
κεντρικές περιοχές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, υποβρύχιων καλωδίων, θα 
υποστηριχθεί εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση απομονωμένων κοινοτήτων σε 
ευρυζωνικά δίκτυα ταχυτήτων 30 Mbps 
και περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα ταμεία, είτε 
της ΕΕ είτε εθνικά, που διατίθενται προς 
τούτο.

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση των νησιωτικών, μεσόγειων 
και περιφερειακών περιοχών με τις 
κεντρικές περιοχές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, υποβρύχιων καλωδίων, θα 
υποστηριχθεί εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση απομονωμένων κοινοτήτων σε 
ευρυζωνικά δίκτυα ταχυτήτων 100 Mbps 
και περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα ταμεία, είτε 
της ΕΕ είτε εθνικά, που διατίθενται προς 
τούτο.

Or. en

Τροπολογία 251
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι ενωσιακής στήριξης για το 
έργο κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο της 
ευρυζωνικότητας περιλαμβάνουν, αλλά 

Οι δικαιούχοι ενωσιακής στήριξης για το 
έργο κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο της 
ευρυζωνικότητας μπορούν να είναι 
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δεν περιορίζονται σε: οποιαδήποτε δημόσιος φορέας εντός της 
Ένωσης ή οποιοσδήποτε ιδιωτικός 
φορέας που είναι εγκατεστημένος και 
καταβάλλει φόρους εντός της Ένωσης. Οι 
δικαιούχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων:

Or. en

Τροπολογία 252
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 
(κατεστημένους, είτε επενδύουν άμεσα ή 
μέσω θυγατρικής ή νεοεισερχομένου) που 
δρομολογούν επενδύσεις σε ταχέα και 
υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα.

(α) Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς

Or. en

Τροπολογία 253
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς
(κατεστημένους, είτε επενδύουν άμεσα ή 
μέσω θυγατρικής ή νεοεισερχομένου) που 
δρομολογούν επενδύσεις σε ταχέα και 
υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα.

(α) Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς
(κατεστημένους, είτε επενδύουν άμεσα ή 
μέσω θυγατρικής ή νεοεισερχομένου) που 
δρομολογούν επενδύσεις σε ταχέα και 
υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και τα 
οποία εξασφαλίζουν συνθήκες 
προσπελασιμότητας για τους άλλους 
φορείς σύμφωνα με την Οδηγία 
2002/21/ΕΚ.

Or. fr
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Τροπολογία 254
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 
(κατεστημένους, είτε επενδύουν άμεσα ή 
μέσω θυγατρικής ή νεοεισερχομένου) που 
δρομολογούν επενδύσεις σε ταχέα και 
υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα.

(α) Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύων οπτικών 
ινών (κατεστημένους, είτε επενδύουν 
άμεσα ή μέσω θυγατρικής ή 
νεοεισερχομένου) που δρομολογούν 
επενδύσεις σε ταχέα και υπερταχέα 
ευρυζωνικά δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 255
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
(υδροδότηση, αποχέτευση, ηλεκτρική 
ενέργεια) που αναμένεται να επενδύσουν 
σε παθητικά ευρυζωνικά δίκτυα, είτε 
μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με φορείς 
εκμετάλλευσης.

(β) Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
(υδροδότηση, αποχέτευση, ηλεκτρική 
ενέργεια, μεταφορές)

Or. en

Τροπολογία 256
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο β



AM\909449EL.doc 131/152 PE494.476v11-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
(υδροδότηση, αποχέτευση, ηλεκτρική 
ενέργεια) που αναμένεται να επενδύσουν 
σε παθητικά ευρυζωνικά δίκτυα, είτε 
μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με φορείς 
εκμετάλλευσης.

(β) Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (αστικά 
και δημοτικά δίκτυα, υδροδότηση, 
αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, 
μεταφορές) που αναμένεται να επενδύσουν 
σε παθητικά ευρυζωνικά δίκτυα, είτε 
μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με φορείς 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Περιφερειακούς φορείς λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
δήμων, οι οποίοι μπορούν να συνάπτουν 
συμβάσεις για ευρυζωνικές υποδομές. Οι 
πάροχοι εξοπλισμού ενδεχομένως 
ενδιαφέρονται για μια τέτοια ρύθμιση, 
μέσω της δημιουργίας εταιρείας ειδικού 
σκοπού.

(γ) Περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των δήμων, οι οποίοι μπορούν να 
συνάπτουν συμβάσεις για ευρυζωνικές 
υποδομές. Οι πάροχοι εξοπλισμού 
ενδεχομένως ενδιαφέρονται για μια τέτοια 
ρύθμιση, μέσω της δημιουργίας εταιρείας 
ειδικού σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 258
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Περιφερειακούς φορείς λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
δήμων, οι οποίοι μπορούν να συνάπτουν 
συμβάσεις για ευρυζωνικές υποδομές. Οι 

(γ) Τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 
λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των δήμων, οι οποίοι μπορούν να 
συνάπτουν συμβάσεις για ευρυζωνικές 
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πάροχοι εξοπλισμού ενδεχομένως 
ενδιαφέρονται για μια τέτοια ρύθμιση, 
μέσω της δημιουργίας εταιρείας ειδικού 
σκοπού.

υποδομές. Οι πάροχοι εξοπλισμού 
ενδεχομένως ενδιαφέρονται για μια τέτοια 
ρύθμιση, μέσω της δημιουργίας εταιρείας 
ειδικού σκοπού. 

Or. ro

Τροπολογία 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Εταιρικές συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε 
ενσύρματες και ασύρματες αγορές, για την 
κατασκευή νέας γενιάς υποδομών.

(δ) Εταιρικές συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε 
ενσύρματες και ασύρματες αγορές, για την 
κατασκευή νέας γενιάς υποδομών, καθώς 
και μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και 
επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε 
αγροτικές, νησιωτικές, περίκλειστες ή 
απομακρυσμένες περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 260
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Εταιρικές συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε 
ενσύρματες και ασύρματες αγορές, για την 
κατασκευή νέας γενιάς υποδομών.

(δ) Εταιρικές συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 
επιχειρήσεων (τόσο ιδιωτικών όσο και 
δημόσιων), που δραστηριοποιούνται σε 
ενσύρματες και ασύρματες αγορές, για την 
κατασκευή νέας γενιάς υποδομών.

Or. en
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Τροπολογία 261
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 13 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Εταιρικές συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε 
ενσύρματες και ασύρματες αγορές, για την 
κατασκευή νέας γενιάς υποδομών.

(δ) Εταιρικές συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε 
ενσύρματες και ασύρματες αγορές, για την 
κατασκευή νέας γενιάς υποδομών και την 
εκμετάλλευση των υφιστάμενων.

Or. en

Τροπολογία 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη συγκρότηση της δέσμης πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
επενδυτικές ανάγκες των κρατών μελών 
όσον αφορά τον αριθμό των νοικοκυριών 
που πρόκειται να συνδεθούν με την 
υποστήριξη της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη.

Στη συγκρότηση της δέσμης πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη η 
προβλεπόμενη ζήτηση για ευρυζωνική 
πρόσβαση και τα οφέλη για την τοπική 
οικονομία που επιτυγχάνονται με την 
υποστήριξη της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 263
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, πρέπει επίσης να υποστηριχθούν 
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε δημόσια 

Επιπλέον, πρέπει επίσης να υποστηριχθούν 
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε δημόσια 
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σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδίως σε 
δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, 
νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία και 
βιβλιοθήκες.

σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδίως σε 
δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία και 
πανεπιστήμια, μουσεία και χώροι 
πολιτιστικής κληρονομιάς, νοσοκομεία, 
μέσα μαζικής μεταφοράς και κόμβοι 
δημόσιων συγκοινωνιών, κυβερνητικά 
γραφεία και βιβλιοθήκες, καθώς και η 
ευρεία διαθεσιμότητα δωρεάν 
ασύρματων δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν συνδέσεις υψηλών 
ταχυτήτων σε δημόσια σημεία πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, ιδίως σε δημόσιες 
εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, νοσοκομεία, 
κυβερνητικά γραφεία και βιβλιοθήκες.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε δημόσια 
σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδίως σε 
δημόσιες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, 
νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία και 
βιβλιοθήκες.

Or. en

Τροπολογία 265
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών συμβάλλει στην υλοποίηση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με την άρση των 
υφιστάμενων σημείων συμφόρησης όσον 
αφορά την εγκατάσταση των υπηρεσιών. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας 
ή/και βελτίωσης των διαλειτουργικών 

Η εφαρμογή των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών συμβάλλει στην υλοποίηση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με την άρση των 
υφιστάμενων σημείων συμφόρησης όσον 
αφορά την εγκατάσταση των υπηρεσιών. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας 
ή/και βελτίωσης των διαλειτουργικών και 
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πλατφορμών για υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, που συνοδεύεται από 
απαραίτητες βασικές υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών. Πρέπει να βασίζονται σε 
προσέγγιση δύο επιπέδων:

διεθνώς συμβατών πλατφορμών για 
υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών, που 
συνοδεύεται από απαραίτητες βασικές 
υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών. Πρέπει να 
βασίζονται σε προσέγγιση δύο επιπέδων:

Or. en

Τροπολογία 266
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια δημόσια διευρωπαϊκή υποδομή 
υπηρεσιών κορμού θα προσφέρει πολύ 
υψηλές ταχύτητες και συνδεσιμότητα 
μεταξύ δημόσιων φορέων της ΕΕ σε πεδία 
όπως στη δημόσια διοίκηση, στον 
πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην 
υγεία. Η εν λόγω υποδομή κορμού θα 
υποστηρίξει δημόσιες υπηρεσίες 
ευρωπαϊκής αξίας μέσω ελεγχόμενης 
ποιότητας υπηρεσιών και ασφαλούς 
πρόσβασης. Θα εγγυάται, συνεπώς, την 
ψηφιακή συνέχεια της παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας προς μεγαλύτερο όφελος των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και των 
διοικήσεων. Θα επιτρέψει τη συγκέντρωση 
της ζήτησης για συνδετικότητα, με 
επίτευξη κρίσιμης μάζας και μείωση του 
κόστους.

Μια δημόσια διευρωπαϊκή υποδομή 
υπηρεσιών κορμού θα προσφέρει πολύ 
υψηλές ταχύτητες και συνδεσιμότητα 
μεταξύ δημόσιων φορέων της ΕΕ σε πεδία 
όπως στη δημόσια διοίκηση, στον 
πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην έρευνα
και στην υγεία. Η εν λόγω υποδομή 
κορμού θα υποστηρίξει δημόσιες 
υπηρεσίες ευρωπαϊκής αξίας μέσω 
ελεγχόμενης ποιότητας υπηρεσιών και 
ασφαλούς πρόσβασης. Θα εγγυάται, 
συνεπώς, την ψηφιακή συνέχεια της 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας προς 
μεγαλύτερο όφελος των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των διοικήσεων. Θα 
επιτρέψει τη συγκέντρωση της ζήτησης για 
συνδετικότητα, με επίτευξη κρίσιμης 
μάζας και μείωση του κόστους.

Or. en

Τροπολογία 267
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποδομή θα βασίζεται στο υφιστάμενο 
δίκτυο κορμού του διαδικτύου και, όπου 
απαιτείται, θα εγκατασταθούν νέα δίκτυα. 
Οι συνδέσεις θα γίνονται απευθείας ή 
μέσω υποδομών περιφερειακής ή εθνικής 
διαχείρισης. Ειδικότερα, θα παρέχει 
συνδετικότητα για άλλες διευρωπαϊκές 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων τις 
αναφερόμενες στο παρόν παράρτημα. Η 
υποδομή αυτή θα είναι πλήρως 
ενσωματωμένη στο διαδίκτυο ως βασική 
ικανότητα για τη διευρωπαϊκή δημόσια 
υπηρεσία και θα υποστηρίζει την έγκριση 
νέων προτύπων (π.χ. πρωτόκολλα του 
διαδικτύου, όπως το IPv6). Μπορεί να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλειστικής 
υποκείμενης υποδομής για τη σύνδεση 
δημόσιων διοικήσεων, εάν κριθεί 
απαραίτητο για λόγους ασφάλειας.

Η υποδομή θα βασίζεται στο υφιστάμενο 
δίκτυο κορμού του διαδικτύου και, όπου 
απαιτείται, θα εγκατασταθούν νέα δίκτυα. 
Οι συνδέσεις θα γίνονται απευθείας ή 
μέσω υποδομών τοπικής, περιφερειακής ή 
εθνικής διαχείρισης. Ειδικότερα, θα 
παρέχει συνδετικότητα για άλλες 
διευρωπαϊκές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων τις 
αναφερόμενες στο παρόν παράρτημα. Η 
υποδομή αυτή θα είναι πλήρως 
ενσωματωμένη στο διαδίκτυο ως βασική 
ικανότητα για τη διευρωπαϊκή δημόσια 
υπηρεσία και θα υποστηρίζει την έγκριση 
νέων προτύπων (π.χ. πρωτόκολλα του 
διαδικτύου, όπως το IPv6). Μπορεί να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλειστικής 
υποκείμενης υποδομής για τη σύνδεση 
δημόσιων διοικήσεων, εάν κριθεί 
απαραίτητο για λόγους ασφάλειας.

Or. ro

Τροπολογία 268
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαλειτουργική υπηρεσία «υπολογιστικού 
νέφους» θα παρέχει την λειτουργικότητα 
υποδομής κορμού, όπου θα μπορούν να 
υπάρξουν διατάξεις υπολογιστικού νέφους 
για διευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. 
Περιλαμβάνεται ο τύπος δικτύου των 
διευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως 
βιντεοδιάσκεψη, εικονικοποιημένη 
αποθήκευση και υποστήριξη 
υπολογιστικών εφαρμογών υψηλής 
έντασης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετιζόμενων με άλλα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Διαλειτουργική υπηρεσία «υπολογιστικού 
νέφους» θα παρέχει την λειτουργικότητα 
υποδομής κορμού, όπου θα μπορούν να 
υπάρξουν διατάξεις υπολογιστικού νέφους 
για διευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες. 
Περιλαμβάνεται ο τύπος δικτύου των 
διευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως 
βιντεοδιάσκεψη, εικονικοποιημένη 
αποθήκευση, εικονικοποιημένα 
υπολογιστικά συστήματα και υποστήριξη 
υπολογιστικών εφαρμογών υψηλής 
έντασης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετιζόμενων με άλλα έργα κοινού 
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ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους
Στόχος είναι η εκμετάλλευση των 
πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ στον χώρο της 
εκπαίδευσης μέσω της πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικό υλικό σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η οικονομικά αποδοτική 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και η 
βελτίωση της ποιότητας αυτού μέσω της 
αξιολόγησης από ομοτίμους θα ενίσχυε 
την ευρωπαϊκή συνεκτικότητα, 
καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία 
επαφών, τη συνεργασία και τη διεξαγωγή 
συζητήσεων μεταξύ μαθητών και μελών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα 
αποτελούσε έναν κορμό για τη 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, διευκολύνοντας την 
εφαρμογή άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, 
όπως η πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας 
«Erasmus για όλους». Η βασική υπηρεσία 
θα ήταν μια ηλεκτρονική πολύγλωσση 
πλατφόρμα στην οποία εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα θα 
μπορούσαν να μοιράζονται εκπαιδευτικό 
υλικό υπό καθεστώς ανοικτής άδειας. Η 
πλατφόρμα θα φιλοξενούσε εγχειρίδια, 
άρθρα και βίντεο και θα επέτρεπε στους 
χρήστες να εισάγουν πληροφορίες, να 
συνεργάζονται και να συζητούν. Θα 
διευκόλυνε την εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως και τη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών φορέων, μεταξύ άλλων 
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μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης. 
Θα αποτελούσε επίσης πλατφόρμα για 
την αναζήτηση και την πρόσβαση σε 
πόρους δημόσιων βιβλιοθηκών. Για την 
πλατφόρμα απαιτείται η ανάπτυξη, 
λειτουργία και διαχείριση κατανεμημένων 
συστημάτων πληροφορικής, 
εγκαταστάσεων και λογισμικού 
αποθήκευσης δεδομένων. Υπηρεσίες 
γενικής εφαρμογής: α) αποθετήριο 
περιεχομένου για εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και περιεχόμενο που δημιουργείται από 
τους χρήστες, β) εγκαταστάσεις που 
επιτρέπουν τη διαδραστικότητα, τη 
συνεργατική επεξεργασία κειμένων, την 
επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της 
βιντεοδιάσκεψης) μεταξύ 
πιστοποιημένων χρηστών, γ) 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
εργαλείων αναζήτησης βιβλιοθηκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, η UNESCO, με την παγκόσμια διακήρυξή της σχετικά με τους ανοικτούς 
εκπαιδευτικούς πόρους, ζήτησε από τις κυβερνήσεις να επεξεργαστούν πολιτικές για την 
υποστήριξη της πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους. Με αυτήν την αφορμή, το Harvard και 
το MiT έθεσαν σε λειτουργία το πρόγραμμα edX, μια πλατφόρμα τεχνολογίας ανοικτού κώδικα
για την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ η Κίνα έχει ήδη αναπτύξει τη δική της 
πλατφόρμα (www.core.org.cn). Η επένδυση στη διαδικτυκή εκπαίδευση θα επέτρεπε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα του ακαδημαϊκού 
της τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο..

Τροπολογία 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαλειτουργική ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και έλεγχος ταυτότητας σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα. Θα εγκατασταθεί σειρά από 
συνδεδεμένους και ασφαλείς εξυπηρετητές 

Διαλειτουργική ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και έλεγχος ταυτότητας σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα. Θα εγκατασταθεί σειρά από 
συνδεδεμένους και ασφαλείς εξυπηρετητές 
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ελέγχου ταυτότητας και πρωτόκολλα που 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
διάφορων υφιστάμενων συστημάτων 
ελέγχου ταυτότητας και αδειοδότησης 
στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα αυτή θα 
επιτρέψει στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε 
τηλεματικές υπηρεσίες, όταν π.χ. 
χρειάζεται για λόγους σπουδών, εργασίας, 
ταξιδιών, υγειονομικής περίθαλψης ή για 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο 
εξωτερικό. Θα αποτελέσει το βασικό 
επίπεδο για όλες εκείνες τις ψηφιακές 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 
ηλεκτρονική αναγνώριση και έλεγχος 
ταυτότητας: π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες, 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 
τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων των 
επιχειρήσεων, ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δικαστικών πληροφοριών, διευρωπαϊκή 
τηλεματική εγγραφή εταιρειών σε μητρώα, 
υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης για 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων 
επιχειρήσεων σχετικά με διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις και υποκαταστήματα 
αλλοδαπής. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσει πόρους και 
εργαλεία της πολύγλωσσης βασικής 
πλατφόρμας.

ελέγχου ταυτότητας και πρωτόκολλα που 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
διάφορων υφιστάμενων συστημάτων 
ελέγχου ταυτότητας και αδειοδότησης 
στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα αυτή θα 
επιτρέψει στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε 
τηλεματικές υπηρεσίες, όταν π.χ. 
χρειάζεται για λόγους σπουδών, εργασίας, 
ταξιδιών, υγειονομικής περίθαλψης ή για 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο 
εξωτερικό. Η φορητότητα αυτή των 
προσωπικών δεδομένων πρέπει να 
συμβαδίζει με την αποτελεσματική τους 
προστασία. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει 
το βασικό επίπεδο για όλες εκείνες τις 
ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται ηλεκτρονική αναγνώριση και 
έλεγχος ταυτότητας: π.χ. ηλεκτρονικές 
προμήθειες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας, τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων 
των επιχειρήσεων, ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δικαστικών πληροφοριών, διευρωπαϊκή 
τηλεματική εγγραφή εταιρειών σε μητρώα, 
υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης για 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων 
επιχειρήσεων σχετικά με διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις και υποκαταστήματα 
αλλοδαπής. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσει πόρους και 
εργαλεία της πολύγλωσσης βασικής 
πλατφόρμας.

Or. fr

Τροπολογία 271
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα εγκατασταθεί σειρά από 
συνδεδεμένους και ασφαλείς εξυπηρετητές 

Θα εγκατασταθεί σειρά από 
συνδεδεμένους και ασφαλείς εξυπηρετητές 
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ελέγχου ταυτότητας και πρωτόκολλα που 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
διάφορων υφιστάμενων συστημάτων 
ελέγχου ταυτότητας και αδειοδότησης 
στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα αυτή θα 
επιτρέψει στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε 
τηλεματικές υπηρεσίες, όταν π.χ. 
χρειάζεται για λόγους σπουδών, εργασίας, 
ταξιδιών, υγειονομικής περίθαλψης ή για 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο 
εξωτερικό. Θα αποτελέσει το βασικό 
επίπεδο για όλες εκείνες τις ψηφιακές 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 
ηλεκτρονική αναγνώριση και έλεγχος 
ταυτότητας: π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες, 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 
τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων των 
επιχειρήσεων, ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δικαστικών πληροφοριών, διευρωπαϊκή 
επιγραμμική εγγραφή εταιρειών σε 
μητρώα, υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης για 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων 
επιχειρήσεων σχετικά με διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις και υποκαταστήματα 
αλλοδαπής. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσει πόρους και 
εργαλεία της πολύγλωσσης βασικής 
πλατφόρμας.

ελέγχου ταυτότητας και πρωτόκολλα που 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
διάφορων υφιστάμενων συστημάτων 
ελέγχου ταυτότητας και αδειοδότησης 
στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα αυτή θα 
επιτρέψει στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε 
τηλεματικές υπηρεσίες, όταν π.χ. 
χρειάζεται για λόγους σπουδών, εργασίας, 
ταξιδιών, υγειονομικής περίθαλψης ή για 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο 
εξωτερικό. Θα αποτελέσει το βασικό 
επίπεδο για όλες εκείνες τις ψηφιακές 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 
ηλεκτρονική αναγνώριση και έλεγχος 
ταυτότητας: π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες, 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 
τυποποιημένη υποβολή εκθέσεων των 
επιχειρήσεων, ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δικαστικών πληροφοριών, διευρωπαϊκή 
επιγραμμική εγγραφή εταιρειών σε 
μητρώα, υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης για 
μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας 
μεταξύ των μητρώων επιχειρήσεων 
σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
και υποκαταστήματα αλλοδαπής. Η 
πλατφόρμα αυτή μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιήσει πόρους και εργαλεία της 
πολύγλωσσης βασικής πλατφόρμας.

Or. ro

Τροπολογία 272
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Διασυνοριακές διαλειτουργικές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες τιμολόγησης: Οι 
υπηρεσίες αυτές θα συμβάλουν στην 
επίτευξη της ενιαίας αγοράς και θα 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη, όπως 
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συντομότερες προθεσμίες πληρωμής, 
λιγότερα λάθη, αποτελεσματικότερη 
είσπραξη του ΦΠΑ, μείωση του κόστους 
εκτύπωσης και των ταχυδρομικών τελών 
και ολοκληρωμένες διαδικασίες 
διεκπεραίωσης στις επιχειρήσεις· η 
διαλειτουργικότητα των λύσεων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει στα 
συναλλασσόμενα μέρη τη δυνατότητα να 
ανταλλάσσουν στην πράξη ηλεκτρονικά 
τιμολόγια μέσα από διαφορετικές 
τεχνολογίες και διαφορετικά οργανωτικά 
όρια, με βάση κοινές νομικές 
υποχρεώσεις, επιχειρηματικές 
διαδικασίες και τεχνικά πρότυπα· λόγω 
της στενής συσχέτισης μεταξύ των 
τιμολογίων και των πληρωμών, είναι 
σημαντικό να ενταχθεί η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση στο ευρύτερο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης αγοράς ηλεκτρονικών 
πληρωμών.

Or. ro

Τροπολογία 273
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) Ανάπτυξη υποδομών στις δημόσιες 
συγκοινωνίες που θα καθιστούν δυνατή 
τη χρήση ασφαλών και διαλειτουργικών 
κινητών υπηρεσιών εγγύτητας: η 
ανάπτυξη υποδομών στις δημόσιες 
συγκοινωνίες που θα καθιστούν δυνατή 
τη χρήση ασφαλών και διαλειτουργικών 
κινητών υπηρεσιών εγγύτητας οι οποίες 
θα επιτρέπουν στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να 
αποκτούν πρόσβαση σε μια πληθώρα 
καινοτόμων υπηρεσιών εν κινήσει σε 
ολόκληρη την Ένωση.
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Οι υποδομές αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
επικύρωσης, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες 
για φορείς στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών, της λιανικής, των 
μεταφορών και του δημοσίου, για την 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, 
όπως η έκδοση εισιτηρίων ή η 
πραγματοποίηση πληρωμών, οι οποίες θα 
διευκολύνουν την κινητικότητα των 
πολιτών και των επιχειρήσεων στην ΕΕ. 
Παράλληλα, θα ενισχύσουν τις συνέργειες 
μεταξύ διαφορετικών υποδομών, ειδικά 
στον τομέα των δημόσιων μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 275
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασικής 
υπηρεσίας θα βασίζεται στην υφιστάμενη 
δικτυακή πύλη Europeana. Η πλατφόρμα –
για την οποία απαιτείται ανάπτυξη, 
λειτουργία και διαχείριση κατανεμημένων 
συστημάτων πληροφορικής, 
εγκαταστάσεων και λογισμικού 
αποθήκευσης δεδομένων – θα προσφέρει 
ενιαίο σημείο πρόσβασης σε περιεχόμενο 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
επίπεδο αντικειμένου, μια δέσμη 
προδιαγραφών διεπαφής για 
αλληλεπίδραση με την υποδομή 
(αναζήτηση δεδομένων, τηλεφόρτωση 
δεδομένων), υποστήριξη για την 
προσαρμογή των μεταδεδομένων και την 
τροφοδότηση με νέο περιεχόμενο, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου, 
προσβάσιμου μέσω της υποδομής.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασικής 
υπηρεσίας θα βασίζεται στην υφιστάμενη 
δικτυακή πύλη Europeana. Η πλατφόρμα –
για την οποία απαιτείται ανάπτυξη, 
λειτουργία και διαχείριση κατανεμημένων 
συστημάτων πληροφορικής, 
εγκαταστάσεων και λογισμικού 
αποθήκευσης δεδομένων – θα προσφέρει 
ενιαίο σημείο πρόσβασης σε περιεχόμενο 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
επίπεδο αντικειμένου, μια δέσμη 
προδιαγραφών διεπαφής για 
αλληλεπίδραση με την υποδομή 
(αναζήτηση δεδομένων, τηλεφόρτωση και 
συνδυασμός δεδομένων), υποστήριξη για 
την πρόσβαση, τον μετασχηματισμό και 
την προσαρμογή των μεταδεδομένων και 
του περιεχομένου διαφόρων ανοιχτών 
ψηφιακών μορφών, και την τροφοδότηση 
με νέο περιεχόμενο, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου, 
προσβάσιμου μέσω της υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 276
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 13 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Κέντρα δεξιοτήτων για ψηφιοποίηση 
και διαφύλαξη της ψηφιακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς

(ε) Κέντρα δεξιοτήτων για ψηφιοποίηση 
και διαφύλαξη της ψηφιακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, για παράδειγμα με τη 
διασύνδεση μέσω διευρωπαϊκού δικτύου 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
βιβλιοθηκών και εντός του πλαισίου 
αυτού
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Or. ro

Τροπολογία 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών θα 
επιτρέψει την πρόσβαση για σκοπούς 
περαιτέρω χρήσης σε δημοσιοποιήσιμες 
πληροφορίες που κατέχει ο δημόσιος 
τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών θα 
επιτρέψει την πρόσβαση για σκοπούς 
περαιτέρω χρήσης σε δημοσιοποιήσιμες 
πληροφορίες που κατέχει ο δημόσιος 
τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 
πλαίσιο των κανόνων για τον σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 278
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανεμημένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, αποθήκευσης στοιχείων και 
λογισμικού θα παρέχουν: ενιαίο σημείο 
πρόσβασης σε πολυγλωσσικά (σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ) σύνολα 
δεδομένων που κατέχουν δημόσιοι φορείς 
στην ΕΕ σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· έρευνας 
και απεικόνισης των συνόλων δεδομένων· 
εργαλεία διασφάλισης ότι τα διαθέσιμα 
σύνολα δεδομένων έχουν λάβει άδεια 
δημοσίευσης και αναδιανομής, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεγκτικής 
ιχνηλάτησης της προέλευσης των 
δεδομένων· ένα σύνολο διασυνδέσεων 
προγραμματισμού εφαρμογής, ώστε οι 

Κατανεμημένες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, αποθήκευσης στοιχείων και 
λογισμικού θα παρέχουν: ενιαίο σημείο 
πρόσβασης σε πολυγλωσσικά (σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ) σύνολα 
δεδομένων που κατέχουν δημόσιοι φορείς 
στην ΕΕ σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· έρευνας 
και απεικόνισης των συνόλων δεδομένων· 
εργαλεία διασφάλισης ότι τα διαθέσιμα 
σύνολα δεδομένων έχουν υποβληθεί σε 
κατάλληλη ανωνυμοποίηση, έχουν λάβει 
άδεια και τιμολόγηση δημοσίευσης και 
αναδιανομής, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεγκτικής ιχνηλάτησης της προέλευσης 
των δεδομένων· ένα σύνολο διασυνδέσεων 
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πελάτες λογισμικού να αλληλεπιδρούν με 
την υποδομή (αναζήτηση δεδομένων, 
συλλογή στατιστικών στοιχείων, 
τηλεφόρτωση δεδομένων) για την 
ανάπτυξη εφαρμογών τρίτων. Πρέπει 
επίσης να επιτρέπει τη συλλογή και 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τη λειτουργία της δικτυακής 
πύλης, τη διαθεσιμότητα δεδομένων και 
εφαρμογών και τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται.

προγραμματισμού εφαρμογής, ώστε οι 
πελάτες λογισμικού να αλληλεπιδρούν με 
την υποδομή (αναζήτηση δεδομένων, 
συλλογή στατιστικών στοιχείων, 
τηλεφόρτωση δεδομένων) για την 
ανάπτυξη εφαρμογών τρίτων. Πρέπει 
επίσης να επιτρέπει τη συλλογή και 
δημοσίευση στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τη λειτουργία της δικτυακής 
πύλης, τη διαθεσιμότητα δεδομένων και 
εφαρμογών και τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 279
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 16 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαλειτουργικότητα των συνόλων 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
νομικών θεμάτων και θεμάτων 
αδειοδότησης, για καλύτερη περαιτέρω 
χρήση·

(β) διαλειτουργικότητα και τυποποίηση 
των συνόλων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών θεμάτων 
και θεμάτων αδειοδότησης, για καλύτερη 
περαιτέρω χρήση·

Or. en

Τροπολογία 280
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα 
απόκτησης, διατήρησης και διάθεσης 
μεγάλων συλλογών δεδομένων ζωντανών 
γλωσσών και περαιτέρω 
χρησιμοποιήσιμων εργαλείων 

Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα 
απόκτησης, διατήρησης και διάθεσης 
μεγάλων συλλογών δεδομένων ζωντανών 
γλωσσών, σε γραπτή και προφορική 
μορφή, και περαιτέρω χρησιμοποιήσιμων 
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επεξεργασίας γλώσσας. Θα καλύπτει όλες 
τις γλώσσες της ΕΕ και θα συμμορφώνεται 
με τα σχετικά πρότυπα και τις 
συμφωνημένες υπηρεσιακές και νομικές 
απαιτήσεις. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την 
ευέλικτη προσθήκη, επιμέλεια και 
βελτίωση των γλωσσικών δεδομένων και 
εργαλείων από τους συνεισφέροντες, και 
θα εξασφαλίζει εύκολη, δίκαιη και ασφαλή 
πρόσβαση και αναπροσανατολισμό των 
πόρων αυτών από οργανισμούς που 
προσφέρουν ή αναπτύσσουν γλωσσικά 
υποστηριζόμενες υπηρεσίες. Η πλατφόρμα 
θα υποστηρίζει επίσης τη σύμπραξη και 
συνεργασία με παρόμοιες πρωτοβουλίες 
και υφιστάμενα ή μελλοντικά κέντρα 
δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

εργαλείων επεξεργασίας γλώσσας. Θα 
καλύπτει όλες τις γλώσσες της ΕΕ και θα 
συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και 
τις συμφωνημένες υπηρεσιακές και 
νομικές απαιτήσεις. Η πλατφόρμα θα 
επιτρέπει την ευέλικτη προσθήκη, 
επιμέλεια και βελτίωση των γλωσσικών 
δεδομένων και εργαλείων από τους 
συνεισφέροντες, και θα εξασφαλίζει 
εύκολη, δίκαιη και ασφαλή πρόσβαση και 
αναπροσανατολισμό των πόρων αυτών από 
οργανισμούς που προσφέρουν ή 
αναπτύσσουν γλωσσικά υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει 
επίσης τη σύμπραξη και συνεργασία με 
παρόμοιες πρωτοβουλίες και υφιστάμενα ή 
μελλοντικά κέντρα δεδομένων εντός και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 281
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη θα εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένες και διαλειτουργικές 
υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει 
κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης, 
πόρων, εργαλείων και πρακτικών, 
αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση των 
παιδιών, των γονέων και κηδεμόνων τους, 
καθώς και των διδασκόντων, ώστε να 
επιτύχουν την καλύτερη δυνατή χρήση του 
διαδικτύου.

Η υποστήριξη θα εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένες και διαλειτουργικές 
υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει 
κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης, 
πόρων, εργαλείων και πρακτικών, 
αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση των 
παιδιών, των γονέων και κηδεμόνων τους, 
καθώς και των διδασκόντων, ώστε να 
επιτύχουν την καλύτερη δυνατή χρήση του 
διαδικτύου. Θα πρέπει να ζητείται η 
γνώμη του ENISA σε σχέση με όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 
λειτουργίες του.

Or. en
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Τροπολογία 282
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη θα εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένες και διαλειτουργικές 
υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει 
κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης, 
πόρων, εργαλείων και πρακτικών, 
αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση των 
παιδιών, των γονέων και κηδεμόνων τους, 
καθώς και των διδασκόντων, ώστε να 
επιτύχουν την καλύτερη δυνατή χρήση του 
διαδικτύου.

Η υποστήριξη θα εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένες και διαλειτουργικές 
υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει 
συλλογικών δράσεων ευαισθητοποίησης, 
πόρων, εργαλείων και πρακτικών, 
αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση των 
παιδιών, των γονέων και κηδεμόνων τους, 
καθώς και των διδασκόντων, ώστε να 
επιτύχουν την καλύτερη δυνατή χρήση του 
διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 283
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας: διαγράφεται
Η πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας θα 
επιτρέψει την απόκτηση, λειτουργία και 
συντήρηση κοινόχρηστων 
εγκαταστάσεων υπολογιστών, βάσεων 
δεδομένων και εργαλείων λογισμικού για 
τα κέντρα ασφαλέστερης χρήσης του 
διαδικτύου (SIC) στα κράτη μέλη, καθώς 
και των υποστηρικτικών υπηρεσιών για 
τη διεκπεραίωση των εκθέσεων σχετικά 
με περιεχόμενα σεξουαλικής 
κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
σύνδεσης με πολιτικές αρχές, όπως των 
διεθνών οργανισμών τύπου Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, του χειρισμού της 
αφαίρεσης αυτού του περιεχομένου από 
τους σχετικούς ιστότοπους. Τα 
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παραπάνω θα υποστηρίζονται από κοινές 
βάσεις δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 284
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπηρεσίες γενικής εφαρμογής: διαγράφεται
(α) τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για 
παιδιά, γονείς και κηδεμόνες όσον αφορά 
τη βέλτιστη δυνατή χρήση του 
διαδικτύου από τα παιδιά για την 
αποφυγή κινδύνων από παράνομο και 
βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές, 
καθώς και η υποδομή των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών.
(β) Ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για 
την καταγγελία παράνομου περιεχομένου 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο 
διαδίκτυο
(γ) Εργαλεία που διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες 
κατάλληλα για την ηλικία,
(δ) Λογισμικό που επιτρέπει την εύκολη 
και γρήγορη καταγγελία παράνομου 
περιεχομένου και την αφαίρεσή του, 
καθώς και την καταγγελία αθέμιτης 
προσέγγισης παιδιών μέσω του 
διαδικτύου και παρενόχλησής τους.
(ε) Συστήματα λογισμικού που επιτρέπουν 
την καλύτερη αναγνώριση (μη 
καταγγελθέντος) περιεχομένου 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο, καθώς και τεχνολογίες για την 
υποστήριξη αστυνομικών ερευνών, ιδίως 
με σκοπό τον εντοπισμό παιδιών-
θυμάτων, δραστών και των εμπορικών 
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συναλλαγών ανάλογου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 285
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 22 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για 
παιδιά, γονείς και κηδεμόνες όσον αφορά 
τη βέλτιστη δυνατή χρήση του 
διαδικτύου από τα παιδιά για την 
αποφυγή κινδύνων από παράνομο και 
βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές, 
καθώς και η υποδομή των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 286
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 22 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για 
την καταγγελία παράνομου περιεχομένου 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο 
διαδίκτυο

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 287
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 22 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Εργαλεία που διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες 
κατάλληλα για την ηλικία,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 288
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 22 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Λογισμικό που επιτρέπει την εύκολη 
και γρήγορη καταγγελία παράνομου 
περιεχομένου και την αφαίρεσή του, 
καθώς και την καταγγελία αθέμιτης 
προσέγγισης παιδιών μέσω του 
διαδικτύου και παρενόχλησής τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 289
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 22 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Συστήματα λογισμικού που επιτρέπουν 
την καλύτερη αναγνώριση (μη 
καταγγελθέντος) περιεχομένου 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο, καθώς και τεχνολογίες για την 
υποστήριξη αστυνομικών ερευνών, ιδίως 
με σκοπό τον εντοπισμό παιδιών-
θυμάτων, δραστών και των εμπορικών 

διαγράφεται
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συναλλαγών ανάλογου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 290
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών θα 
αποτελείται από ένα δίκτυο από τις εθνικές 
/ κυβερνητικές ομάδες αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική 
(CERT) με βάση ένα ελάχιστο σύνολο 
ικανοτήτων. Το δίκτυο θα παρέχει τον 
κορμό ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες 
της ΕΕ και τις ΜΜΕ.

Η πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών θα 
αποτελείται από ένα δίκτυο αποτελούμενο 
από τις εθνικές / κυβερνητικές ομάδες 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στην 
πληροφορική (CERT) και τον ENISA με 
βάση ένα ελάχιστο σύνολο ικανοτήτων. Το 
δίκτυο θα παρέχει τον κορμό ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής 
πληροφοριών και έγκαιρης 
προειδοποίησης (EISAS) για τους πολίτες 
της ΕΕ και τις ΜΜΕ σε συνεργασία με τον 
ENISA.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επικοινωνιακή υποδομή, συνήθως 
εγκαθιστάμενη από επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας σε σύμπραξη με φορείς 
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, καθώς 
και το απαραίτητο υλισμικό ΤΠ που θα 
ενταχθεί σε ενεργειακές συνιστώσες (π.χ. 
υποσταθμοί). Περιλαμβάνουν επίσης τις 
βασικές υπηρεσίες που επιτρέπουν την 
παρακολούθηση στοιχείων του 

Επικοινωνιακή υποδομή, συνήθως 
εγκαθιστάμενη από επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας σε σύμπραξη με φορείς 
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, καθώς 
και το απαραίτητο υλισμικό ΤΠ που θα 
ενταχθεί σε ενεργειακές συνιστώσες (π.χ. 
υποσταθμοί). Για μείωση του κόστους και 
αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά 
την τροποποίηση των συστημάτων, η 
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ενεργητικού, τον έλεγχο για τη διαχείριση 
ενέργειας, διαχείριση αυτοματισμού και 
δεδομένων και επικοινωνία μεταξύ των 
διαφόρων συντελεστών (πάροχοι 
υπηρεσιών, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
καταναλωτές κλπ).

ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων πρέπει 
να πραγματοποιείται παράλληλα προς την 
υλοποίηση ευφυών ενεργειακών 
υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν επίσης τις 
βασικές υπηρεσίες που επιτρέπουν την 
παρακολούθηση στοιχείων του
ενεργητικού, τον έλεγχο για τη διαχείριση 
ενέργειας, διαχείριση αυτοματισμού και 
δεδομένων και επικοινωνία μεταξύ των 
διαφόρων συντελεστών (πάροχοι 
υπηρεσιών, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
καταναλωτές κλπ).
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