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Τροπολογία 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με προσανατολισμούς για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1336/97/ΕΚ

σχετικά με προσανατολισμούς για τα 
διευρωπαϊκά ψηφιακά δίκτυα και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1336/97/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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 ψηφιακά 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, εκπαίδευση, 
συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επομένως, η διευρωπαϊκή διάθεση
ευρείας, γρήγορης και ασφαλούς
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την κοινωνική 
ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση, 
την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική 
ένταξη και την ενιαία αγορά.
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Or. en

Τροπολογία 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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.  Το 
διαδίκτυο γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα 
για επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

(1) Τα ψηφιακά 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. Το 
διαδίκτυο γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα 
για επικοινωνίες, υπηρεσίες και 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) 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, απαιτούνται ενωσιακά 
ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράμματα και αυξημένη 
παρακολούθηση των διαδικασιών 
τυποποίησης.
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Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα διακρατικά πιλοτικά έργα μεγάλης 
κλίμακας που υλοποιούνται με 
συγχρηματοδότηση από προγράμματα 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, όπως 
το PEPPOL, το STORK, το epSOS, το 
eCODEX ή το SPOCS, έχουν επαληθεύσει 
την καταλληλότητα βασικών διασυνοριακών 
ψηφιακών υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά, επί τη βάσει κοινών δομοστοιχείων. 
Τα έργα αυτά έχουν φθάσει ή πρόκειται να 
φθάσουν στο εγγύς μέλλον στο επίπεδο 
ωρίμανσης που είναι απαραίτητο για την 
εγκατάστασή τους. Τα υφιστάμενα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος έχουν ήδη καταδείξει 
με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία της 
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στους 
τομείς της πολιτισμικής κληρονομιάς 
(Europeana), της προστασίας των παιδιών 
(Safer Internet), της κοινωνικής ασφάλισης 
(EESSI), ενώ έχουν προταθεί και άλλα, 
όπως στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών (ODR).

(5) Τα διακρατικά πιλοτικά έργα μεγάλης 
κλίμακας που υλοποιούνται με 
συγχρηματοδότηση από προγράμματα 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, όπως 
το PEPPOL, το STORK, το epSOS, το 
eCODEX ή το SPOCS, έχουν επαληθεύσει 
την καταλληλότητα βασικών διασυνοριακών 
ψηφιακών υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά, επί τη βάσει κοινών δομοστοιχείων. 
Τα έργα αυτά έχουν φθάσει ή πρόκειται να 
φθάσουν στο εγγύς μέλλον στο επίπεδο 
ωρίμανσης που είναι απαραίτητο για την 
εγκατάστασή τους. Τα υφιστάμενα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος έχουν ήδη καταδείξει 
με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία της 
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στους 
τομείς της πολιτισμικής κληρονομιάς 
(Europeana), της προστασίας των παιδιών 
(Safer Internet, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος Better Internet for Kids), 
της κοινωνικής ασφάλισης (EESSI), ενώ 
έχουν προταθεί και άλλα, όπως στον τομέα 
της προστασίας των καταναλωτών (ODR).

Or. en

Τροπολογία 6
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Δεδομένου του αναγνωρισμένου 
σημαντικού ρόλου που κατείχε το 
πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του 
διαδικτύου (Safer Internet, το μελλοντικό
Better Internet for Kids) για την 
προστασία και την ενδυνάμωση των 
παιδιών, η λειτουργία του - με τους 
κόμβους ευαισθητοποίησης, τις γραμμές 
βοήθειας και τις ανοιχτές γραμμές 
επικοινωνίας - πρέπει να διασφαλιστεί 
μετά το 2014 και έπειτα.

Or. en

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση 
του προγράμματος για ασφαλέστερη 
χρήση του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) (με τους κόμβους 
ευαισθητοποίησης, τις γραμμές βοήθειας 
και τις ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας) 
στα κράτη μέλη και του προγράμματος 
για ένα διαδίκτυο καλύτερα 
προσαρμοσμένο στα παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, τα δομοστοιχεία προηγούνται
έναντι άλλων υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι αποτελούν
προϋπόθεση για αυτές. Οι υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να παράγουν προστιθέμενη αξία 
για την Ευρώπη και να καλύπτουν πάγιες 
ανάγκες. Πρέπει να βρίσκονται σε επαρκές 
επίπεδο ωρίμανσης για εγκατάσταση, τόσο 
από τεχνική όσο και από επιχειρησιακή 
άποψη, όπως αποδεικνύεται ειδικότερα 
από την επιτυχία του πιλοτικού έργου.
Πρέπει δε να βασίζονται σε συγκεκριμένο 
σχέδιο βιωσιμότητας ώστε να 
διασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργία 
των πλατφορμών βασικών υπηρεσιών πέρα 
από τη ΔΣΕ. Συνεπώς, η οικονομική 
βοήθεια που παρέχεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καταργηθεί 
σταδιακά, όπου αυτό είναι εφικτό, και να 
αντληθούν κεφάλαια από άλλες πηγές πέρα 
από τη ΔΣΕ.

Όσον αφορά τις υποδομές ψηφιακών 
υπηρεσιών, προηγούνται τα δομοστοιχεία
και οι υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών με 
στοιχεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από άλλους παροχείς 
υπηρεσιών έναντι άλλων υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών, δεδομένου ότι 
αποτελούν σημείο εκκίνησης. Οι υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να παράγουν προστιθέμενη αξία 
για την Ευρώπη και να καλύπτουν πάγιες 
ανάγκες. Πρέπει να βρίσκονται σε επαρκές 
επίπεδο ωρίμανσης για εγκατάσταση, τόσο 
από τεχνική όσο και από επιχειρησιακή 
άποψη, όπως αποδεικνύεται ειδικότερα 
από την επιτυχία του πιλοτικού έργου.
Πρέπει δε να βασίζονται σε συγκεκριμένο 
σχέδιο βιωσιμότητας ώστε να 
διασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργία 
των πλατφορμών βασικών υπηρεσιών πέρα 
από τη ΔΣΕ. Συνεπώς, η οικονομική 
βοήθεια που παρέχεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καταργηθεί 
σταδιακά, όπου αυτό είναι εφικτό, και να 
αντληθούν κεφάλαια από άλλες πηγές πέρα 
από τη ΔΣΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.
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Τροπολογία 9
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών 
που είναι απαραίτητες για την 
ικανοποίηση των νομικών υποχρεώσεων 
που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ ή/και 
παράγουν ή παρέχουν δομοστοιχεία με 
δυνητικά μεγάλο αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη πανευρωπαϊκών δημόσιων 
υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσουν 
χρηματοδοτική προτεραιότητα 
προκειμένου να στηριχθούν οι υποδομές 
πολλαπλών ψηφιακών υπηρεσιών και να 
διαμορφωθεί σταδιακά, σε βάθος χρόνου, 
ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα 
διαλειτουργικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ως νομικές υποχρεώσεις νοούνται 
συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν 
είτε την ανάπτυξη ή χρήση υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών είτε αποτελέσματα 
που μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω 
ευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη ορίζει ότι έως το 2020 όλοι οι 
Ευρωπαίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 

(11) Το ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη ορίζει ότι έως το 2020 όλοι οι 
Ευρωπαίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 30 
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Mbps, ενώ τουλάχιστον το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα μπορεί να 
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο ταχύτερη 
από 100 Mbps.

Mbps, ενώ τουλάχιστον το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα μπορεί να 
διαθέτει 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 και το 50% των 
νοικοκυριών να έχει πρόσβαση σε 1 Gbps.

Or. en

Τροπολογία 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) 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 Ένωση η 
ικανότητα να αποτελέσει μια παγκοσμίως 
πρωτοπόρο οικονομία βασισμένη στη 
γνώση. Η ταχεία εξάπλωση ευρυζωνικών 
δικτύων υψηλών ταχυτήτων 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 στη φροντίδα της 
υγείας, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) 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. en

Τροπολογία 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Ενώ η εγκατάσταση συνδέσεων με 
βάση τις οπτικές ίνες και ευρυζωνικών 
συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στην 
Ευρώπη εξακολουθεί να μην είναι 
ικανοποιητική, άλλες οικονομίες 
αποκτούν ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αφού προσφέρουν σημαντικά 
μεγαλύτερη χωρητικότητα και ταχύτητες 
1 Gbps και παραπάνω. Οι επενδύσεις στις 
οπτικές ίνες, τόσο στις οικιακές όσο και 
στις παθητικές υποδομές στο δίκτυο 
οπισθόζευξης, συνιστούν σημαντικό 
στοιχείο προκειμένου η Ένωση να 
αποτελέσει χώρο καινοτομιών, νέων 
γνώσεων και υπηρεσιών.
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Or. en

Τροπολογία 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Οι στόχοι για το 2020 θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να αποκτήσει η 
Ένωση την μεγαλύτερη ευρυζωνική 
ταχύτητα στον κόσμο, επιδιώκοντας να 
εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2020 όλοι οι 
πολίτες της Ένωσης θα έχουν πρόσβαση 
σε σύνδεση με ταχύτητα μετάδοσης 100 
Mbps και ότι το 50% των νοικοκυριών 
στην Ένωση θα έχουν πρόσβαση σε 
σύνδεση με ταχύτητα μετάδοσης 1 Gbps 
και άνω.

Or. en

Τροπολογία 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) 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
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Τροπολογία 16
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) 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. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα ευρήματα του BEREC του Μαΐου 2012 
δείχνουν ότι τουλάχιστον το 20% των 
χρηστών κινητών διαδικτυακών 
υπηρεσιών στην Ευρώπη έχει έρθει 
αντιμέτωπο με κάποια μορφή 
περιορισμού της πρόσβασής του σε 
υπηρεσίες VoIP. Παρόλο που 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 καλύπτει ο παρόν κανονισμός 
να παρεμποδίζουν νόμιμες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 17
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η διασφάλιση της δυνατότητας των 
καταναλωτών να έχουν εύκολη πρόσβαση 
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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. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα ευρήματα του BEREC του Μαΐου 2012 
δείχνουν ότι τουλάχιστον το 20% των 
χρηστών κινητών διαδικτυακών 
υπηρεσιών στην Ευρώπη έχει έρθει 
αντιμέτωπο με κάποια μορφή 
περιορισμού της πρόσβασής του σε 
υπηρεσίες VoIP. Παρόλο που 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 καλύπτει ο παρόν κανονισμός 
να παρεμποδίζουν υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 18
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η οικονομική βοήθεια στα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να 
συνοδεύεται από οριζόντιες δράσεις, 
μεταξύ άλλων από τεχνική βοήθεια, μέτρα 
τόνωσης της ζήτησης και συντονισμό, με 
στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου 
της ενωσιακής παρέμβασης.

(19) Η οικονομική βοήθεια στα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να 
συνοδεύεται από υποστηρικτικές δράσεις
προγράμματος, μεταξύ άλλων από τεχνική 
βοήθεια, μέτρα τόνωσης της ζήτησης και 
συντονισμό, με στόχο τη μεγιστοποίηση 
του αντίκτυπου της ενωσιακής 
παρέμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 19
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Είναι σκόπιμο να εξευρεθούν και να 
συλλεχθούν πληροφορίες και στατιστικά 
στοιχεία για τα δημόσια έργα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν μέρει ή 
εξ ολοκλήρου για την δημιουργία δικτύων 
νέας γενιάς, 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. en

Τροπολογία 20
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, η οποία 
παρέχει συμβουλές και συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής αυτών των προσανατολισμών, 
στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
εφαρμογής.

Η Επιτροπή επικουρείται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από 
εκπροσώπους όλων των κρατών μελών, η 
οποία παρέχει συμβουλές και συμβάλλει, 
μεταξύ άλλων, στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής αυτών των προσανατολισμών, 
στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
εφαρμογής.

Or. ro
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Τροπολογία 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
προσανατολισμούς για την έγκαιρη 
εγκατάσταση και για τη 
διαλειτουργικότητα έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών
δικτύων.

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
προσανατολισμούς για την έγκαιρη 
εγκατάσταση και για τη 
διαλειτουργικότητα έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
διευρωπαϊκών ψηφιακών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ως «ψηφιακά δίκτυα» νοούνται 
ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 23
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των 
δορυφορικών) δίκτυα πρόσβασης, 

στ) Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα, ασύρματα ή δορυφορικά
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
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βοηθητική υποδομή και βασικά δίκτυα 
ικανά να παρέχουν υπερταχεία 
συνδετικότητα, συμβάλλοντας έτσι στους 
ευρυζωνικούς στόχους του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη.

υπερταχεία συνδετικότητα, συμβάλλοντας 
έτσι στους ευρυζωνικούς στόχους του 
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους τεχνολογικής ουδετερότητας, πρέπει να αναφέρονται όλα τα πιθανά είδη 
τεχνολογιών. Οι δορυφορικές υπηρεσίες μπορούν εξίσου να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο υπό
συγκεκριμένους όρους.

Τροπολογία 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
υπερταχεία συνδετικότητα, συμβάλλοντας 
έτσι στους ευρυζωνικούς στόχους του
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

στ) Ως «ευρυζωνικά δίκτυα» νοούνται 
ενσύρματα και ασύρματα
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) 
δίκτυα πρόσβασης, βοηθητική υποδομή 
και βασικά δίκτυα ικανά να παρέχουν 
υπερταχεία συνδετικότητα, συμβάλλοντας 
έτσι στους ευρυζωνικούς στόχους των 
ταχυτήτων των 100Mbps και του 1Gbps, 
και, όπου είναι δυνατόν, και ανώτερων.

Or. en

Τροπολογία 25
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οικονομική μεγέθυνση και υποστήριξη 
για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας 

(α) οικονομική μεγέθυνση και υποστήριξη 
για την ολοκλήρωση και την ομαλή 
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αγοράς προς στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, περιλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
προς στήριξη της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, 
περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Or. en

Τροπολογία 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της καθημερινότητας των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και των 
κυβερνήσεων μέσω της προαγωγής της 
διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και 
της πρόσβασης σε τέτοια δίκτυα.

(β) βελτίωση της καθημερινότητας των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και των 
κυβερνήσεων σε κάθε επίπεδο μέσω της 
προαγωγής των ευρυζωνικών δικτύων,
της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και 
της ανοικτής και χωρίς διακρίσεις
πρόσβασης σε τέτοια δίκτυα και της 
ψηφιακής ένταξης, λαμβανομένου υπόψη 
ότι οι πλέον αραιοκατοικημένες και οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται και να 
εξυπηρετούνται με συνδέσεις.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία 
ψηφιακή αγορά, εξασφαλίζεται στενή 
συνεργασία και στενός συντονισμός
δραστηριοτήτων με τις εθνικές και 
περιφερειακές ευρυζωνικές δράσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ικανοποίηση των νομικών 
υποχρεώσεων που προβλέπει το δίκαιο 
της ΕΕ ή/και παράγουν ή παρέχουν 
δομοστοιχεία με δυνητικά μεγάλο 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών 
προκειμένου να στηριχθούν οι υποδομές 
πολλαπλών ψηφιακών υπηρεσιών και να 
διαμορφωθεί σταδιακά, σε βάθος χρόνου, 
ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα 
διαλειτουργικότητας.

Or. ro

Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν να 
καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο τους, 
περιλαμβανομένων των μελετών 
σκοπιμότητας, της υλοποίησης, της 
συνεχούς λειτουργίας, του συντονισμού 
και της αξιολόγησης.  

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν να 
καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο τους, 
περιλαμβανομένων των μελετών 
σκοπιμότητας, της υλοποίησης, της 
συνεχούς λειτουργίας και ανάπτυξης, του 
συντονισμού και της αξιολόγησης.

Or. ro

Τροπολογία 29
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν 
να υποστηρίζονται μέσω οριζόντιων 
δράσεων.

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
υποστηρίζονται, στο μέτρο του δυνατού,
μέσω οριζόντιων δράσεων

Or. en

Τροπολογία 30
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν 
να υποστηρίζονται μέσω οριζόντιων
δράσεων.

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν 
να υποστηρίζονται μέσω υποστηρικτικών
δράσεων προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 31
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν 
να υποστηρίζονται από:

(α) Οι δράσεις που συμβάλλουν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν 
να υποστηρίζονται από:

(a) δημόσιες συμβάσεις ή/και - δημόσιες συμβάσεις

(β) επιχορηγήσεις.

Or. ro
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Τροπολογία 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Οι χρηματοδοτήσεις χορηγούνται 
φροντίζοντας να λαμβάνονται υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των δικαιούχων, 
ειδικότερα εξισορροπώντας την 
κατανομή μεταξύ επιδοτήσεων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 33
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Οι οριζόντιες δράσεις υποστηρίζονται 
από

(γ) Οι υποστηρικτικές δράσεις
προγράμματος υποστηρίζονται από

Or. en

Τροπολογία 34
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Οι οριζόντιες δράσεις υποστηρίζονται 
από

(γ) Οι οριζόντιες δράσεις υποστηρίζονται 
από

(α) δημόσιες συμβάσεις ή/και - δημόσιες συμβάσεις.

(β) επιχορηγήσεις.

Or. ro
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Τροπολογία 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε δομοστοιχεία που είναι απαραίτητα
για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
λειτουργία άλλων υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών του παραρτήματος και έχουν 
απτές προοπτικές χρήσης παραχωρείται 
πρώτη προτεραιότητα χρηματοδότησης.

2. Σε δομοστοιχεία και ώριμες υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν 
τεχνικά μοντέλα (όπως ένα 
διαλειτουργικό μοντέλο δεδομένων, ένα 
πρότυπο για δικαιώματα πρόσβασης ή 
ένα μοντέλο δικτύωσης που συνδέει όλα 
τα κράτη μέλη) με απτές προοπτικές 
χρήσης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση 
και λειτουργία άλλων υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών του παραρτήματος 
παραχωρείται πρώτη προτεραιότητα 
χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Τροπολογία 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεύτερη προτεραιότητα δίδεται σε 
υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών που 
υποστηρίζουν επιμέρους διατάξεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ και βασίζονται σε 
υφιστάμενα δομοστοιχεία.

3. Προτεραιότητα δίδεται επίσης σε άλλες
υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα (ενότητα 
1.2).

Or. en

Τροπολογία 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο σ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Δεδομένου ότι οι πλατφόρμες 
βασικών υπηρεσιών αποτελούν 
προϋπόθεση για τη δημιουργία υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών, αυτές και τα κοινά 
τους δομοστοιχεία υποστηρίζονται κατά 
προτεραιότητα έναντι των υπηρεσιών 
γενικής εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 38
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επί τη βάσει των στόχων που προβλέπει 
το άρθρο 3 και σε συνάρτηση με τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό, τα 
προγράμματα εργασιών μπορούν να 
καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια 
επιλεξιμότητας και προτεραιότητας στο 

4. Επί τη βάσει των στόχων που προβλέπει 
το άρθρο 3 και σε συνάρτηση με τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό, τα 
προγράμματα εργασιών όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... σχετικά 
με τη θέσπιση της Διευκόλυνσης 
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πεδίο των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Συνδέοντας την Ευρώπη («προγράμματα 
εργασιών»), μπορούν να καθορίζουν 
περαιτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας και 
προτεραιότητας στο πεδίο των υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 39
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επί τη βάσει των στόχων που προβλέπει 
το άρθρο 3 και σε συνάρτηση με τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό, τα 
προγράμματα εργασιών μπορούν να 
καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια 
επιλεξιμότητας και προτεραιότητας στο 
πεδίο των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

4. Επί τη βάσει των στόχων που προβλέπει 
το άρθρο 3 και το παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού και σε συνάρτηση 
με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τα 
προγράμματα εργασιών μπορούν να 
καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια 
επιλεξιμότητας και προτεραιότητας στο 
πεδίο των υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Or. enΑιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι το παράρτημα αποτελεί επίσης τμήμα της βάσης για την επιλογή των 
έργων και δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τροπολογία 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη

(a) να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
υλοποίηση των στόχων των ταχυτήτων 
των 100Mbps και του 1Gbps, και όπου 
είναι δυνατόν, και ανώτερων
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Or. en

Τροπολογία 41
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο e

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να χρησιμοποιούν την τεχνολογία που 
θεωρείται καταλληλότερη για την κάλυψη 
των αναγκών στο προκείμενο πεδίο, 
λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς 
παράγοντες βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και τηρώντας τεχνολογική 
ουδετερότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής
ή/και να βασίζονται σε καινοτομικά 
επιχειρηματικά μοντέλα και να έχουν 
υψηλό βαθμό αναπαραγωγιμότητας.

(στ) να προσφέρουν τη βέλτιστη 
ισορροπία ανάμεσα στις τεχνολογίες
αιχμής όσον αφορά την ικανότητα ροής 
δεδομένων, την ασφάλεια μετάδοσης, την 
ανθεκτικότητα του δικτύου και τη σχέση 
κόστους/ωφελείας.

Or. en

Τροπολογία 43
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
στοιχείο στ) της προηγούμενης
παραγράφου δεν είναι δεσμευτικά για 
έργα που χρηματοδοτούνται από 
επιπρόσθετες εξειδικευμένες συνεισφορές 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2012 
[κανονισμός για τη ΔΣΕ]

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις
οριζόντιες δράσεις καθορίζονται από τα 
προγράμματα εργασιών.

7. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις
υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος
καθορίζονται από τα προγράμματα 
εργασιών.

Or. en

Τροπολογία 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση μπορεί να αποκαταστήσει 
επαφές, να συζητά, να ανταλλάσσει 
πληροφορίες και να συνεργάζεται με τις 
δημόσιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό σε τρίτες χώρες για την 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου που 

Η Ένωση μπορεί να αποκαταστήσει 
επαφές, να συζητά, να ανταλλάσσει 
πληροφορίες και να συνεργάζεται με τις 
δημόσιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλο 
οργανισμό σε τρίτες χώρες για την 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου που 
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επιδιώκεται με αυτούς τους 
προσανατολισμούς. Μεταξύ άλλων 
στόχων, με τη συνεργασία αυτή 
επιδιώκεται προώθηση της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικτύων
τηλεπικοινωνιών στην Ένωση και
τηλεπικοινωνιακών δικτύων τρίτων 
χωρών.

επιδιώκεται με αυτούς τους 
προσανατολισμούς. Μεταξύ άλλων 
στόχων, με τη συνεργασία αυτή 
επιδιώκεται προώθηση της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των
ψηφιακών δικτύων στην Ένωση και
ψηφιακών δικτύων τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 46
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – 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 ΔΣΕ, 
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 ΔΣΕ, 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στην εφαρμογή αυτών των 
προσανατολισμών. Περιληπτική 
παρουσίαση των πληροφοριών αυτών 
διαβιβάζεται κατ' έτος στο Κοινοβούλιο. 
Τα κράτη μέλη εμπλέκουν τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στην εν λόγω 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 47
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συμβουλεύεται και 2. Η Επιτροπή συμβουλεύεται και 
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επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων, 
αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε κράτος μέλος. Ειδικότερα, η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων επικουρεί την Επιτροπή:

επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων, 
αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε κράτος μέλος. Ειδικότερα, η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων επικουρεί την Επιτροπή:

(a) στην παρακολούθηση της εφαρμογής 
των εν λόγω προσανατολισμών

a) στην παρακολούθηση της εφαρμογής 
των εν λόγω προσανατολισμών

(β) στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων ή 
εθνικών στρατηγικών, κατά περίπτωση

(β) στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων ή 
εθνικών στρατηγικών, κατά περίπτωση

(γ) στη λήψη μέτρων για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασιών σε οικονομικό και τεχνικό 
επίπεδο

(γ) στη λήψη μέτρων για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασιών σε οικονομικό και τεχνικό 
επίπεδο

(δ) στην αντιμετώπιση νέων ή 
υφιστάμενων προβλημάτων στην 
υλοποίηση των έργων.

(δ) στην αντιμετώπιση νέων ή 
υφιστάμενων προβλημάτων στην 
υλοποίηση των έργων.

(ε) στη χαρτογράφηση των υποδομών και 
στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μπορεί 
επίσης να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα 
σχετικά με την ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μπορεί 
επίσης να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα 
σχετικά με την ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Ειδικότερα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
επικουρεί την Επιτροπή 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/. xxxx για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης Συνδέοντας 
την Ευρώπη.
Για το σκοπό αυτό, 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 είναι, μεταξύ 
άλλων, οι τοπικές και οι περιφερειακές 
αρχές, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο 
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC), οι πάροχοι 



PE514.689v01-00 28/49 AM\941114EL.doc

EL

υπηρεσιών διαδικτύου, οι διαχειριστές 
δημόσιων δικτύων και οι προμηθευτές 
εξοπλισμού.
Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων λαμβάνουν πολύ σοβαρά 
υπόψη τις παρατηρήσεις της ομάδος 
εμπειρογνωμόνων και πρέπει να 
αιτιολογούν δημοσίως τις περιπτώσεις 
στις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις αυτές. Η Επιτροπή 
ενημερώνει την ομάδα εμπειρογνωμόνων, 
σε κάθε συνεδρίασή της, σχετικά με την 
πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί κατά 
την υλοποίηση του προγράμματος 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 48
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων ή 
εθνικών στρατηγικών, κατά περίπτωση

(β) στο συντονισμό εθνικών σχεδίων ή 
εθνικών στρατηγικών, κατά περίπτωση

Or. en

Τροπολογία 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μπορεί 
επίσης να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα 
σχετικά με την ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μπορεί 
επίσης να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα 
σχετικά με την ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών ψηφιακών δικτύων.
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Or. en

Τροπολογία 50
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής 
αξιολογούνται τα εξής:
(a) η σημειωθείσα πρόοδος στην 
ανάπτυξη, την κατασκευή και τη θέση σε 
λειτουργία έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και, κατά περίπτωση, οι καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση και τυχόν άλλες 
δυσκολίες που προέκυψαν·
(β) τα κονδύλια που δεσμεύθηκαν και 
εκταμιεύθηκαν από την Ένωση για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xxxx/xxxx 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 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Τμήμα 1 – πρώτη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παρεμβάσεις στο πεδίο των υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών βασίζονται γενικά σε 
μια προσέγγιση αρχιτεκτονικής δύο 
επιπέδων: στις πλατφόρμες βασικών 

Οι παρεμβάσεις στο πεδίο των υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών βασίζονται γενικά σε 
μια προσέγγιση αρχιτεκτονικής δύο 
επιπέδων: στις πλατφόρμες βασικών 
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υπηρεσιών και στις υπηρεσίες γενικής 
εφαρμογής. Δεδομένου ότι οι πλατφόρμες 
βασικών υπηρεσιών αποτελούν 
προϋπόθεση για τη δημιουργία υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών, αυτές και τα κοινά 
τους δομοστοιχεία υποστηρίζονται κατά 
προτεραιότητα έναντι των υπηρεσιών 
γενικής εφαρμογής.

υπηρεσιών και στις υπηρεσίες γενικής 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Τμήμα 1 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πλατφόρμες βασικών υπηρεσιών και τα 
κοινά τους δομοστοιχεία άπτονται της 
διαλειτουργικότητας και των αναγκών 
ασφαλείας των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος. Σκοπός τους είναι να 
διευκολύνουν την ψηφιακή αλληλεπίδραση 
μεταξύ δημόσιων αρχών και πολιτών, 
δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων και 
οργανισμών, καθώς και μεταξύ των 
δημόσιων αρχών κρατών μελών μέσω 
τυποποιημένων, διασυνοριακών και 
εύχρηστων πλατφορμών αλληλεπίδρασης.
Στα δομοστοιχεία παραχωρείται 
προτεραιότητα έναντι των υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών, δεδομένου ότι 
αποτελούν προϋπόθεση για αυτές. Οι 
υπηρεσίες γενικής εφαρμογής 
εξασφαλίζουν σύνδεση με τις πλατφόρμες 
βασικών υπηρεσιών και επιτρέπουν στις 
εθνικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας να 
τις χρησιμοποιούν. Παρέχουν πύλες 
ανάμεσα στις εθνικές υπηρεσίες και στις 
πλατφόρμες βασικών υπηρεσιών και 
επιτρέπουν σε εθνικές δημόσιες αρχές και 
οργανισμούς, σε επιχειρήσεις ή/και σε 
πολίτες να έχουν πρόσβαση στην 

Οι πλατφόρμες βασικών υπηρεσιών 
άπτονται της διαλειτουργικότητας και των 
αναγκών ασφαλείας των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος. Σκοπός τους είναι να 
διευκολύνουν την ψηφιακή αλληλεπίδραση 
μεταξύ δημόσιων αρχών και πολιτών, 
δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων και 
οργανισμών, καθώς και μεταξύ των 
δημόσιων αρχών κρατών μελών μέσω 
τυποποιημένων, διασυνοριακών και 
εύχρηστων πλατφορμών αλληλεπίδρασης.
Στις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών που 
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο άλλων
υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, ή 
μπορούν να αποτελέσουν μοντέλο για νέες 
πλατφόρμες, παραχωρείται 
προτεραιότητα έναντι άλλων υποδομών 
ψηφιακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες 
γενικής εφαρμογής εξασφαλίζουν σύνδεση 
με τις πλατφόρμες βασικών υπηρεσιών και 
επιτρέπουν στις εθνικές υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας να τις χρησιμοποιούν.
Παρέχουν πύλες ανάμεσα στις εθνικές 
υπηρεσίες και στις πλατφόρμες βασικών 
υπηρεσιών και επιτρέπουν σε εθνικές 
δημόσιες αρχές και οργανισμούς, σε 
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πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών για τις 
διασυνοριακές τους συναλλαγές. Η 
ποιότητα των υπηρεσιών και της 
υποστήριξης στους ενδιαφερόμενους 
φορείς που μετέχουν σε διασυνοριακές 
συναλλαγές πρέπει να είναι 
διασφαλισμένη. Οι υπηρεσίες γενικής 
εφαρμογής στηρίζουν και προωθούν την 
αφομοίωση των πλατφορμών βασικών 
υπηρεσιών.

επιχειρήσεις ή/και σε πολίτες να έχουν 
πρόσβαση στην πλατφόρμα βασικών 
υπηρεσιών για τις διασυνοριακές τους 
συναλλαγές. Η ποιότητα των υπηρεσιών 
και της υποστήριξης στους 
ενδιαφερόμενους φορείς που μετέχουν σε 
διασυνοριακές συναλλαγές πρέπει να είναι 
διασφαλισμένη. Οι υπηρεσίες γενικής 
εφαρμογής στηρίζουν και προωθούν την 
αφομοίωση των πλατφορμών βασικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Τροπολογία 53
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Άλλες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών
που έχουν κριθεί εκ των προτέρων 
επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1:

2. Πλατφόρμες βασικής υπηρεσίας που 
έχουν κριθεί εκ των προτέρων επιλέξιμες 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση δεν είναι σαφής σχετικά με το πού εμπίπτει η κατηγορία πλατφόρμων 
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βασικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2, διότι μόνο το στοιχείο στ) αναφέρει ρητώς μια 
πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι είτε όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται 
αποτελούν πλατφόρμες βασικής υπηρεσίας, είτε ότι ο ορισμός δεν αντιστοιχεί σε κάποιο τμήμα 
του κειμένου.

Τροπολογία 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Άλλες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών 
που έχουν κριθεί εκ των προτέρων 
επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1:

2. Άλλες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών 
που έχουν κριθεί εκ των προτέρων 
επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 και παράγραφος 3:

Or. en

Τροπολογία 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους της 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς: πρόκειται για 
πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών που 
βασίζεται στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη 
Europeana. Η πλατφόρμα προσφέρει
ενιαίο σημείο πρόσβασης σε περιεχόμενο 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
επίπεδο αντικειμένου, δέσμη 
προδιαγραφών διεπαφής για 
αλληλεπίδραση με την υποδομή
(αναζήτηση δεδομένων, μεταφόρτωση 
δεδομένων), υποστήριξη για την 
προσαρμογή των μεταδεδομένων και την 
τροφοδότηση με νέο περιεχόμενο, καθώς 

(στ) :Πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους της 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς πρόκειται για 
πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών που 
βασίζεται στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη 
Europeana. Η πλατφόρμα προσφέρει το 
κεντρικό σημείο πρόσβασης σε 
περιεχόμενο ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς σε επίπεδο αντικειμένου, 
δέσμη προδιαγραφών διεπαφής για 
αλληλεπίδραση με την υποδομή
(αναζήτηση δεδομένων, μεταφόρτωση 
δεδομένων), υποστήριξη για την 
προσαρμογή των μεταδεδομένων και την 
τροφοδότηση με νέο περιεχόμενο, καθώς 
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και πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου που 
είναι προσβάσιμο μέσω της υποδομής.

και πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου που 
είναι προσβάσιμο μέσω της υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πύλη Europeana προσφέρει ήδη τέτοιου είδους πρόσβαση. Στην πραγματικότητα, η πύλη 
Europeana είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη καθώς το διαλειτουργικό μοντέλο δεδομένων της και η 
τυποποίηση των δικαιωμάτων αντιγράφονται από δημόσιες ψηφιακές βιβλιοθήκες στη Βόρειο 
Αμερική, την Αφρική και την Κορέα. Δεν αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης διότι μέσω της API 
αποσκοπεί στην παροχή πρόσβασης ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή 
το χρόνο που επιθυμεί.

Τροπολογία 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) Υποδομή υπηρεσιών για 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικά με 
περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο για καταγγελίες 
κακοποίησης, γραμμές βοήθειας και 
δράσεις ευαισθητοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, 
και κατά περίπτωση, υπηρεσίες 
αφαίρεσης αυτού του περιεχομένου από 
τους συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω 
θα υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
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δεδομένων και υπηρεσίες γενικής 
εφαρμογής όπως:
(a) πλατφόρμες για κατάρτιση και 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τα
SIC στα κράτη μέλη·
(β) τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας σε 
εθνικό επίπεδο 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 υποδομή των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών·
(γ) ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας σε 
εθνικό επίπεδο για την καταγγελία 
περιεχομένου παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης στο διαδίκτυο·
(δ) εθνικές εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης·
(ε) εργαλεία που διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες 
κατάλληλα για την ηλικία·
(στ) 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·
(ζ) 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 
συναλλαγών ανάλογου περιεχομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έργο των κέντρων ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου (SIC) έχει αναγνωριστεί κατά τα 
τελευταία έτη, και για το λόγο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Η αρχική διατύπωση δεν διασφάλιζε 
επαρκή χρηματοδότηση για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών 
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ευαισθητοποίησης οι οποίες επί του παρόντος χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η 
πλατφόρμα για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου εντάσσεται στα βασικά δομοστοιχεία για να 
υπογραμμιστεί η σημασία της και να διασφαλιστεί η προτεραιότητα χρηματοδότησης. Επιπλέον, 
πρέπει να τονιστεί ότι, για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου, οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και οι γραμμές βοήθειας πρέπει να παρέχονται σε 
εθνικό επίπεδο και όχι από κεντρική υπηρεσία της ΕΕ.

Τροπολογία 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου: 
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου 
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, 
και κατά περίπτωση, υπηρεσίες 
αφαίρεσης αυτού του περιεχομένου από 
τους συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω 
θα υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έργο των κέντρων ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου (SIC) έχει αναγνωριστεί κατά τα 
τελευταία έτη, και για το λόγο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Η αρχική διατύπωση δεν διασφάλιζε 
επαρκή χρηματοδότηση για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης οι οποίες επί του παρόντος χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η 
πλατφόρμα για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου εντάσσεται στα βασικά δομοστοιχεία για να 
υπογραμμιστεί η σημασία της και να διασφαλιστεί η προτεραιότητα χρηματοδότησης. Επιπλέον, 
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πρέπει να τονιστεί ότι, για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου, οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και οι γραμμές βοήθειας πρέπει να παρέχονται σε 
εθνικό επίπεδο και όχι από κεντρική υπηρεσία της ΕΕ.

Τροπολογία 58
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη. Τα SIC στα κράτη 
μέλη αποτελούν βασικό στοιχείο για την 
υποδομή υπηρεσιών για ασφαλέστερη 
χρήση του διαδικτύου, στην οποία έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι γραμμές βοήθειας, 
οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και οι 
δράσεις ευαισθητοποίησης. Ως εκ τούτου, 
οι δράσεις των SIC που αφορούν κόμβους 
ευαισθητοποίησης, γραμμές βοήθειας και 
ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας 
χρειάζονται εγγυημένη ετήσια 
χρηματοδότηση τουλάχιστον 15 
εκατομμυρίων ευρώ. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου: 
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου 
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου: 
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου 
(SIC) στα κράτη μέλη. Τα SIC στα κράτη 
μέλη αποτελούν βασικό στοιχείο για την 
υποδομή υπηρεσιών για ασφαλέστερη 
χρήση του διαδικτύου, στην οποία έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι γραμμές βοήθειας, 
οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και οι 
δράσεις ευαισθητοποίησης. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 60
Claudette Abela Baldacchino

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου: 
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου 
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου: 
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου 
(SIC) στα κράτη μέλη. Τα SIC στα κράτη 
μέλη αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 
της υποδομής υπηρεσιών για 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου. 
Μόνο τα SIC ως τμήμα των βασικών 
υπηρεσιών της Ένωσης εγγυώνται την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης. Η 
υποδομή περιλαμβάνει επίσης 
υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικά με 
περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, 
σύνδεση με αστυνομικές αρχές, 
περιλαμβανομένων διεθνών οργανισμών 
όπως η Ιντερπόλ, και κατά περίπτωση, 
υπηρεσίες αφαίρεσης αυτού του 
περιεχομένου από τους συναφείς 
ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 61
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
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κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων κόμβων 
ευαισθητοποίησης, γραμμών βοήθειας 
και ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας. Η 
υποδομή περιλαμβάνει επίσης 
υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικά με 
περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, 
σύνδεση με αστυνομικές αρχές, 
περιλαμβανομένων διεθνών οργανισμών 
όπως η Ιντερπόλ, και κατά περίπτωση, 
υπηρεσίες αφαίρεσης αυτού του 
περιεχομένου από τους συναφείς 
ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 62
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών σχετικά με περιεχόμενο 
σεξουαλικής κακοποίησης, σύνδεση με 
αστυνομικές αρχές, περιλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών όπως η Ιντερπόλ, και 

(ζ) Υποδομή υπηρεσιών για την 
ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:
πρόκειται για πλατφόρμα με σκοπό την 
απόκτηση, λειτουργία και συντήρηση 
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και 
εργαλείων λογισμικού για τα κέντρα 
ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου
(SIC) στα κράτη μέλη. Η υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης υποστηρικτικές 
υπηρεσίες και εθνικές γραμμές βοήθειας
για τη διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικά 
με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, 
σύνδεση με αστυνομικές αρχές, 
περιλαμβανομένων διεθνών οργανισμών 
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κατά περίπτωση, υπηρεσίες αφαίρεσης 
αυτού του περιεχομένου από τους 
συναφείς ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

όπως η Ιντερπόλ, και κατά περίπτωση, 
υπηρεσίες αφαίρεσης αυτού του 
περιεχομένου από τους συναφείς 
ιστότοπους. Τα παραπάνω θα 
υποστηρίζονται από κοινές βάσεις 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο εθνικών γραμμών βοήθειας χρονολογείται από το 1999 και έχει αποδείξει την αξία 
του, επομένως πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) 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.

Or. en

Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) Ηλεκτρονικά μητρώα και/ή 
ειδικευμένα εθνικά συστήματα ΤΠ, η 
δημιουργία και διασύνδεση των οποίων 
έχει καταστεί υποχρεωτική σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με διάφορους 
κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις.

Or. ro

Τροπολογία 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηβ) Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους.
Στόχος είναι η εκμετάλλευση των 
πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ στον χώρο της 
εκπαίδευσης μέσω της πρόσβασης σε 
κοινό 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 
Ένωσης, όπως του «Erasmus για όλους».
Θα βελτίωνε την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, καθώς και τη θέση του 
ακαδημαϊκού τομέα της Ένωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
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Or. en

Τροπολογία 66
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηβ) Διαλειτουργικές διασυνοριακές 
υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης:

Or. ro

Τροπολογία 67
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν είναι δυνατόν, αξιοποιούνται πιθανές 
συνέργειες μεταξύ της εγκατάστασης 
ευρυζωνικών δικτύων και άλλων δικτύων 
κοινής ωφέλειας (ενέργεια, μεταφορές, 
νερό, αποχέτευση, κλπ), ιδίως όσων 
σχετίζονται με έξυπνη διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δύο προηγούμενα στοιχεία αναφέρονται σε συγκεκριμένες δράσεις ενώ το τρίτο στοιχείο 
αποτελέι περισσότερο προϋπόθεση ή στόχο και, επομένως, δεν πρέπει να αποτελεί τμήμα της 
απαρίθμησης.

Τροπολογία 68
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Συνδρομή στη μείωση του ψηφιακού 
χάσματος

Or. ro

Τροπολογία 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα έργα που λαμβάνουν οικονομική 
υποστήριξη με βάση τον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του 
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Όλα τα έργα που λαμβάνουν οικονομική 
υποστήριξη με βάση τον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων των 
ταχυτήτων των 100Mbps και του 1Gbps, 
και, όπου είναι δυνατόν, και ανώτερων.

Or. en

Τροπολογία 70
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα έργα που λαμβάνουν οικονομική 
υποστήριξη με βάση τον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του 
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Όλα τα έργα που λαμβάνουν οικονομική 
υποστήριξη με βάση το παρόν τμήμα
πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
επίτευξη των στόχων του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν το μέρος αυτό δεν αναφέρεται στο τμήμα της ευρυζωνικότητας, πρέπει να τοποθετηθεί στην 
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αρχή του παραρτήματος. Δδεομένου ότι ενδέχεται να μην συνδέονται άμεσα όλες οι υποδομές 
ψηφιακών υπηρεσιών με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου, πρέπει να διασαφηνιστεί 
ότι η απαίτηση ισχύει μόνο για το τμήμα της ευρυζωνικότητας.

Τροπολογία 71
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
απευθείας από την Ένωση πρέπει:

(a) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
απευθείας από την Ένωση πρέπει να έχουν 
υψηλό βαθμό αναπαραγωγιμότητας, 
επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην αγορά λόγω της 
παραδειγματικής τους αξίας. Επιπλέον, οι 
δράσεις πρέπει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα έργα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό αναπαραγωγιμότητας. Οι δημόσιοι πόροι δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για έργα που απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις που λειτουργούν μόνο υπό 
ειδικές προϋποθέσεις, αλλά για έργα που δυνητικά μπορούν να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη 
κλίμακα. Το παρόν συνάδει επίσης με το άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο στ), όπου η 
αναπαραγωγιμότητα αποτελεί σωρευτικό στοιχείο και όχι εναλλακτικό.

Τροπολογία 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής, 
είτε ενσύρματη είτε ασύρματη, ικανή να 
παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 
υψηλών ταχυτήτων, ανταποκρινόμενη έτσι 
στη ζήτηση για εφαρμογές που 
προϋποθέτουν μεγάλη ευρυζωνικότητα ή

(α) να βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής, 
είτε ενσύρματη είτε ασύρματη, ικανή να 
παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ 
υψηλών ταχυτήτων τουλάχιστον 100 
Mbps, ανταποκρινόμενη έτσι στη ζήτηση 
για εφαρμογές που προϋποθέτουν μεγάλη 
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ευρυζωνικότητα ή

Or. en

Τροπολογία 73
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – εδάφιο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να έχουν υψηλό βαθμό 
αναπαραγωγιμότητας, επιτυγχάνοντας 
έτσι μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά 
λόγω της παραδειγματικής τους αξίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα έργα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό αναπαραγωγιμότητας. Οι δημόσιοι πόροι δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για έργα που απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις που λειτουργούν μόνο υπό 
ειδικές προϋποθέσεις, αλλά για έργα που δυνητικά μπορούν να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη 
κλίμακα. Το παρόν συνάδει επίσης με το άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο στ), όπου η 
αναπαραγωγιμότητα αποτελεί σωρευτικό στοιχείο και όχι εναλλακτικό.

Τροπολογία 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – εδάφιο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) να συμβαδίζουν με την ισχύουσα 
νομοθεσία, ιδίως με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού και με την υποχρέωση 
εξασφάλισης πρόσβασης. Μόνο δίκτυα 
που είναι ανοιχτά στον ανταγωνισμό θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμα για τη δημόσια 
χρηματοδότηση που ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 75
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – εδάφιο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) να 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

Τροπολογία 76
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο α – εδάφιο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) να υποστηρίζουν τον ανοιχτό 
χαρακτήρα του διαδικτύου 
διασφαλίζοντας ότι απαγορεύεται η 
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παρεμπόδιση 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

Τροπολογία 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται με 
επιπρόσθετες εξειδικευμένες συνεισφορές 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κανονισμός για τη ΔΣΕ] πρέπει να 
εισάγουν σημαντικές νέες δυνατότητες 
στην αγορά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, 
τις ταχύτητες και το δυναμικό των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έργα που 
παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 
μικρότερες από 30 Mbps πρέπει να 
διασφαλίζουν δυνατότητα σταδιακής 
αύξησης των ταχυτήτων σε τουλάχιστον 30
Mbps.

β) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται με 
επιπρόσθετες εξειδικευμένες συνεισφορές 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κανονισμός για τη ΔΣΕ] πρέπει να 
εισάγουν σημαντικές νέες δυνατότητες 
στην αγορά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, 
τις ταχύτητες και το δυναμικό των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έργα που 
παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 
μικρότερες από 100 Mbps πρέπει να 
διασφαλίζουν δυνατότητα σταδιακής 
αύξησης των ταχυτήτων σε τουλάχιστον 
100 Mbps.

Or. en
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Τροπολογία 78
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Actions: Οι δράσεις που 
χρηματοδοτούνται με επιπρόσθετες 
εξειδικευμένες συνεισφορές σύμφωνα με 
το άρθρο 15 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κανονισμός για τη ΔΣΕ] πρέπει να 
εισάγουν σημαντικές νέες δυνατότητες 
στην αγορά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, 
τις ταχύτητες και το δυναμικό των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έργα που 
παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης 
δεδομένων μικρότερες από 30 Mbps 
πρέπει να διασφαλίζουν δυνατότητα 
σταδιακής αύξησης των ταχυτήτων σε 
τουλάχιστον 30 Mbps.

(β) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται με 
επιπρόσθετες εξειδικευμένες συνεισφορές 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κανονισμός για τη ΔΣΕ] πρέπει να 
εισάγουν σημαντικές νέες δυνατότητες 
στην αγορά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, 
τις ταχύτητες και το δυναμικό των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έργα 
διασφαλίζουν δυνατότητα σταδιακής 
αύξησης των ταχυτήτων σύμφωνα με τους 
στόχους του ψηφιακού θεματολογίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αναφοράς πρέπει να είναι οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου.

Τροπολογία 79
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 3. Οριζόντιες δράσεις Τμήμα 3. Υποστηρικτικές δράσεις
προγράμματος·

Η εγκατάσταση διευρωπαϊκών δικτύων
τηλεπικοινωνιών που θα συμβάλει στην 
εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά συνοδεύεται από
μελέτες και δράσεις υποστήριξης του 
προγράμματος. Οι δράσεις αυτές μπορούν 

Η εγκατάσταση διευρωπαϊκών ψηφιακών
δικτύων που θα συμβάλει στην εξάλειψη 
των υφιστάμενων εμποδίων στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά συνοδεύεται από δράσεις 
υποστήριξης του προγράμματος. Οι 
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να συνίστανται σε: δράσεις αυτές μπορούν να συνίστανται σε:

Or. en


