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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0657),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0373/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...
20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ... 20122,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

                                               
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.
2 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.
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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 γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον είναι 
απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και 
την ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 2
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 

(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, που παρέχουν διάφορες 
τεχνολογίες ενώ τουλάχιστο το 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα διαθέτουν 
διαδικτυακή σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτερη από 100 Mbps. Το ψηφιακό 
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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.

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
λιγότερο αναπτυγμένες, αγροτικές και 
προαστικές 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 
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες 
και όλες τις βιομηχανίες της Ευρώπης να 
επωφεληθούν πλήρως από τις 
δυνατότητες της ανοικτής πρόσβασης σε 
ευρυζωνικά δίκτυα.

Or.{EN}en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την 
καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα1, θα πρέπει, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2013, να 
διατίθεται η ζώνη συχνοτήτων των 800 
MHz για ασύρματες ευρυζωνικές 
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υπηρεσίες.
_____________
1 ΕΕ L 81, 21.3.2012, σ. 7.

Or. en

Τροπολογία 4
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 επενδύσεις σε ταχύτερα 
δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά
θα πρέπει να προσανατολίζεται 
προσεκτικά σε τομείς που παρουσιάζουν 
έλλειψη εμπορικών κινήτρων για 
επενδύσεις, που βρίσκονται συνήθως σε 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. 
Η δημόσια υποστήριξη για τους τομείς 
αυτούς δεν πρέπει να στρεβλώνει 
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, να 
παραγκωνίζει ιδιωτικές επενδύσεις ή να 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για 
επενδύσεις..

Or. en

Τροπολογία 5
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, εφόσον η 
προστιθέμενη αξία και η σκοπιμότητα 
τους εκτιμάται σε πιλοτικά στάδια και με 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις, και
αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς, 
καθώς και την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης που παρεμποδίζουν την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 6
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 

(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 
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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).

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 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 
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 7
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 

(9) Στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών 
και ανταγωνιστικών αγορών, η παρέμβαση 
της Ένωσης ενδέχεται να είναι απαραίτητη 
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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.

όπου πρέπει να ξεπεραστούν
αποδεδειγμένες και συνεχείς αδυναμίες 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 
ανεπαρκών επενδύσεων σε μη εμπορικά 
έργα. Με την παροχή οικονομικής 
στήριξης και με πρόσθετη μόχλευση 
χρηματοδότησης για έργα υποδομής που 
προσανατολίζονται στις ανάγκες της 
αγοράς και συνεπώς με τη στήριξη 
πρωτοβουλιών κατά την εξέλιξη και 
ανάπτυξη των εν λόγω έργων, 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 8
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 

(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 



PE487.697v01-00 12/30 PR\898508EL.doc

EL

των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

των δύο αυτών συστατικών των ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και για τη 
συμπλήρωση των δράσεων διαφόρων 
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 
διοικητικού φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 9
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 
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 τα επιχειρήματα για τη στήριξη 
τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έργα υποδομής σε 
ορισμένους τομείς. 

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Θα πρέπει να θεσπιστούν 
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, 
μεταξύ άλλων σχετικά με το ιατρικό 
καθεστώς και μητρώα υγείας.

Or. en

Τροπολογία 11
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 

(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 
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ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα, σαφή και διαφανή 
κριτήρια.

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 
ασφάλεια στην αγορά αυτή, λόγω της 
βραχυπρόθεσμης τροποποίησης και 
αφαίρεσης έργων.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) αναπτύσσουν βιώσιμο επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας σε 
αραιοκατοικημένες και λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, κυρίως σε 
αγροτικές και προαστιακές περιοχές που 
εξυπηρετούνται με συνδέσεις χαμηλών 
και μέσων ταχυτήτων κατά την 
πρόσβασή τους σε ευρυζωνικά δίκτυα, 
και εξασφαλίζουν την ηλεκτρονική 
ένταξη των πολιτών που ζουν στις 
περιοχές αυτές. 

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 τοπικών,
εθνικών και περιφερειακών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και της ανοικτής 
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και αμερόληπτης πρόσβασης στα δίκτυα 
αυτά. Αποβλέποντας στην ολοκλήρωση 
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, θα 
εξασφαλιστεί στενή συνεργασία και 
στενός συντονισμός δραστηριοτήτων με 
τις εθνικές και περιφερειακές 
ευρυζωνικές δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 καθώς και το 
ανταγωνιστικό δυναμικό της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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) διασφαλίζουν τη βιώσιμη εγκατάσταση 
διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών 
υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα, την 
τήρηση διεθνών και ενωσιακών 
προτύπων και τον συντονισμό τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τη λειτουργία, 
συντήρηση και αναβάθμισή τους.
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Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ως «ανοικτή πρόσβαση» νοείται η 
πρόσβαση χονδρικής όλων των φορέων 
εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην ευρυζωνική υποδομή 
με ισότιμους και αμερόληπτους όρους 
που θα επιτρέπουν τον πλήρη 
ανταγωνισμό τους με τον φορέα που έχει 
στην κατοχή του ή διαχειρίζεται την 
υποδομή, ενώ στο πλαίσιο αυτό ενισχύει  
την επιλογή και τον ανταγωνισμό για 
χρήστες οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε 
θέση να i) έχουν πρόσβαση σε 
περιεχόμενο και ii) να χρησιμοποιούν 
λογισμικό της επιλογής τους σύμφωνα με 
σαφώς καθορισμένους διαφανείς 
εμπορικούς όρους που προσφέρει ο 
φορέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες της 
επιλογής τους. Η πρόσβαση θα πρέπει να 
παρέχεται σε λογικές τιμές που θα 
επιτρέπουν να συγκεντρώνονται επαρκή 
έσοδα για την εξασφάλιση τόσο 
επενδύσεων στην αναβάθμιση/συντήρηση 
και οικονομική βιωσιμότητα της 
υποδομής όσο και τη μέγιστη αξιοποίησή 
της από τους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δικτύων που εξασφαλίζουν ταχύτητα 
μετάδοσης δεδομένων τουλάχιστον 100 
Mbps, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση  
για υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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, 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, 
λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για 
υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μορφές 
τεχνολογιών με βάση την τεχνολογική 
ουδετερότητα που είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας σε ένα ανοικτό και 
δυναμικό διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – 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 

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 
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τηλεπικοινωνιών και έργων που 
υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και 
των σχετικών ερευνητικών υποδομών.

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

Τροπολογία 20
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 τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, 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 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
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Τροπολογία 21
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 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 22
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 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νεοεμφανιζόμενες πολιτικές 
προτεραιότητες·  ή

διαγράφεται

Or. en



PE487.697v01-00 20/30 PR\898508EL.doc

EL

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· γ) παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
ως αποτέλεσμα εκτίμησης της 
σκοπιμότητας και του κόστους-οφέλους. 

Or. en

Τροπολογία 25
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. Η γνώμη της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων θα λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη από την Επιτροπή. Εάν η 
Επιτροπή αποφασίσει να μην 
ακολουθήσει τη γνώμη της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, θα ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αιτιολογώντας 
τη θέση της.

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4



PR\898508EL.doc 21/30 PE487.697v01-00

EL

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

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, 
καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά και το 
περιβάλλον, ή την κατάσταση στις 
σχετικές αγορές. Η επανεξέταση αυτή 
μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όταν κρίνεται 
σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – εισαγωγή – 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,
στην ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, 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 
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σύγκλιση με κοινά συμφωνημένα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 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 
αυτά 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 29
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 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 μπορεί 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, 
εφόσον η προστιθέμενη αξία και η 
σκοπιμότητα τους εκτιμάται σε πιλοτικά 
στάδια και με ανεξάρτητες αξιολογήσεις, 
συμπληρώνουν την εν λόγω στήριξη και 
περιορίζουν το κόστος έργων 
καλύπτοντας μέρος του πιστωτικού 
κινδύνου ενός επενδυτή, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η
Επιτροπή συντονίζει τη διάθεση πόρων, 
αποφεύγοντας στο πλαίσιο αυτό τυχόν 
αλληλεπικαλύψεις ή δράσεις εποπτείας. Η
επίτευξη συνέργειας μεταξύ των δράσεων 
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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. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 9

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
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που 
συμβάλλουν στους στόχους του Ψηφιακού 
θεματολογίου για τα 30Mbps και τα 
100Mbps, που καλύπτουν ιδίως 
προαστιακές και αγροτικές περιοχές, 
καθώς και περιοχές χαμηλής και μ·εσης 
πληθυσμιακής πυκνότητας σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – 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
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Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – 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 50% των νοικοκυριών να 
είναι συνδρομητές με ταχύτητες 100Mbps
και άνω·

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 10 – 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 τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 14 – 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) που αναμένεται να επενδύσουν 
σε παθητικά ευρυζωνικά δίκτυα, είτε 
μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
εκμετάλλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – εισαγωγή

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

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

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Σε νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε ένα νέο μέσο για την προώθηση ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών υποδομών στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF).

Με την πρόταση αυτή θα αποδεσμευθούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές δικτύων με 
στόχο τη βελτίωση των συνδέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προωθηθεί 
πολλαπλασιαστικός αντίκτυπος μόχλευσης στα απαιτούμενα δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια 
για επενδυτικές ανάγκες που θα ανέλθουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις σε 1000 δισεκατομμύρια 
ευρώ.

Δεδομένου ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο δεν θα είναι σε 
θέση να χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου τα έργα, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο 
δημοσιονομικό μέσο για να προσελκύσει άλλη μορφή δημόσιας και ιδιωτικής 
χρηματοδότησης και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για ιδιώτες επενδυτές.

Η χρησιμοποίηση των διαθρωτικών ταμείων και του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας για υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών μόνο για πιλοτικά έργα δεν επαρκούν για να 
εξασφαλιστεί η σημαντική ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η δυσχερής οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζεται 
στην ΕΕ και ιδίως σε ορισμένες χώρες, απειλεί τις επενδύσεις σε νέες υποδομές και την 
ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής ευρωπαϊκής αγοράς.

Η διευκόλυνση CEF αντικαθιστά τις ισχύουσες νομικές βάσεις ΔΕΔ-Μ/ΔΕΔ-Ε και 
ηλεκτρονικό-ΔΕΔ με έναν μόνο κανονισμό για τη χρηματοδότηση που αποβλέπει στη 
διασφάλιση μέγιστου βαθμού ολοκλήρωσης και συνεργειών με άλλα μέσα της ΕΕ και άλλες 
πολιτικές και ρυθμίσεις της ΕΕ.

Η διευκόλυνση CEF προβλέπει σχεδόν 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων 
σε ταχέα και υπερταχέα ευρωζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες. Κύριος 
στόχος της πρότασης είναι η επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την 
Ευρώπη του 2020 όσον αφορά  την ευρυζωνική πρόσβαση όλων σε ταχύτητες τουλάχιστον 
30 Mbps ανά δευτερόλεπτο, με τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών συνδρομητές με 
ταχύτητες άνω των 100 Mbps.

Τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια των προτεινόμενων 9.2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί  
για επενδύσεις  σε ευρυζωνικές υποδομές υψηλής ταχύτητας. Το υπόλοιπο ποσό θα 
παρασχεθεί, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, σε έργα που θα συμβάλουν στην παροχή βασικών 
δημόσιων και λοιπών επιγραμμικών υπηρεσιών δικτύου. Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν 
διασυνοριακές υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική ταυτότητα 
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικαιοσύνης κ.ά) και θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία 
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πρόσβαση των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και της βιομηχανίας της ΕΕ στις ψηφιακές 
πλατφόρμες, σε ευρυζωνικές υποδομές και σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Το ευρυζωνικό διαδίκτυο και οι διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν τις ψηφιακές 
υποδομές του μέλλοντος και σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Έχει 
υπολογιστεί ότι η κατά 10% υψηλότερη ευρυζωνική διείσδυση σε οποιοδήποτε έτος 
συνδέεται με 1,5% αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού στα προσεχή 
πέντε χρόνια.

Βασιζόμενη σε συντηρητικές εκτιμήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η διευκόλυνση 
CEF θα μπορούσε να προωθήσει χρηματοοικονομικές επενδύσεις που θα υπερβαίνουν τα 50 
δισεκατομμύρια ευρώ και θα ανέλθουν σε ποσά έως και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
ευρυζωνικές υποδομές υψηλής ταχύτητας.

Στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι η θέσπιση σειράς κατευθυντηρίων 
γραμμών για διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών που θα άρουν τα εμπόδια  που 
παρεμβάλλονται στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και θα μειώσουν το 
ψηφιακό κενό που χωρίζει περιφέρειες της ΕΕ με την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στις 
περιοχές αυτές οι οποίες εξυπηρετούνται προς το παρόν με συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας ή 
δεν εξυπηρετούνται καθόλου.

1. Γενικές παρατηρήσεις

Ο εισηγητής συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την πρόταση της Επιτροπής. Η διευκόλυνση 
CEF στον τομέα της υποδομής ευρυζωνικών και ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί να θεωρηθεί 
ένας από τους πιθανούς συμπληρωματικούς μηχανισμούς που μπορούν να δημιουργήσουν 
κίνητρα για τις απαραίτητες επενδύσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στους κλάδους 
αυτούς. Ορισμένες από τις επενδύσεις αυτές – ιδίως εκείνες που προορίζονται για μη 
εμπορικά έργα ή έργα χαμηλής κερδοφορίας – ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν χωρίς την 
προτεινόμενη χρηματοδοτική στήριξη.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο παρών κανονισμός, σε συνδυασμό με τον κανονισμό για τη 
διευκόλυνση CEF, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να δημιουργήσει ένα φιλικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Τούτο θα πρέπει να επιτευχθεί 
κυρίως μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως εγγυήσεις, κ.ά. Οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να εξακολουθήσουν τα κράτη μέλη να 
προωθούν την ανάπτυξη της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υποδομών με την άρση των 
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εμποδίων που προβάλλονται στην επίτευξη ταχύτερης προόδου και με την ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού στην αγορά αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή συνάφεια του τομέα αυτού με 
την αγορά και τις ραγδαίες αλλαγές που επηρεάζουν την ανάπτυξη του, τα έργα που 
αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού και διαχείρισης σε κεντρικό επίπεδο δεν συνιστώνται για 
την ανάπτυξη των ΤΠΕ.

Σε ένα περιβάλλον που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αγορά, ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνει εφαρμόζοντας μέτρα και επιβάλλοντας όρους που δεν βασίζονται στην 
αγορά, αλλά θα πρέπει να μετριάσει με υπεύθυνο τρόπο τα ελλείμματα της ψηφιακής 
οικονομίας. Το κυριότερο έλλειμμα σχετίζεται με το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αγροτικών 
και αστικών περιοχών όσον αφορά τις δυνατότητες σύνδεσης υψηλής ταχύτητας με το 
διαδίκτυο και τη χρήση των σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών. Η συρρίκνωση αυτού του 
χάσματος συνιστά μια από τις βασικές προτεραιότητες του εισηγητή. Πρόκειται για έναν από 
τους τομείς όπου οι δημόσιοι πόροι μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη 
της αγοράς αυτής.

2. Ειδικότερες παρατηρήσεις

Το προτεινόμενο μέσο θα πρέπει να εστιάσει κυρίως στους τομείς υποδομών που 
παρουσιάζουν αδυναμίες, οι οποίες μπορούν να αμβλυνθούν ή να εξαλειφθούν και δεν 
μπορούν να επιλυθούν με άλλα μέσα ή από μια οντότητα καθαρά εμπορικού χαρακτήρα. Ο 
εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η χρηματοδοτική στήριξη αυτού του μέσου δεν θα  
πρέπει να συντελέσει στη στρέβλωση του οικονομικού ανταγωνισμού. Τούτο σημαίνει ότι, σε 
ό,τι αφορά την ευρυζωνική υποδομή, η χρηματοπιστωτική στήριξη θα πρέπει να 
προσανατολίζεται κυρίως σε περιοχές χαμηλής και μέσης πληθυσμιακής πυκνότητας, όπου οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν προτίθενται να επενδύουν λόγω της χαμηλής κερδοφορίας των 
επενδύσεών τους. Κατά συνέπεια, το μέσο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 
χρηματοοικονομική στήριξη της ΕΕ σταθεροποιεί και αναπτύσσει την ανταγωνιστικότητα 
αραιοκατοικημένων και λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών κατά την πρόσβασή τους σε 
ευρυζωνικά δίκτυα. Η πρόταση για τη χρησιμοποίηση πόρων από τη διευκόλυνση CEF και 
για έργα σε αστικές ζώνες δεν θεωρείται, κατά τα φαινόμενα, ενδεδειγμένη· τα έργα αυτά θα 
πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ιδιώτες επενδυτές δεδομένου ότι τα 
περισσότερα από αυτά είναι βιώσιμα από εμπορική άποψη.

Με το ζήτημα αυτό συνδέεται στενά η παρατήρηση της Επιτροπής ότι η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα πρέπει να προβλέπεται κυρίως 
μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Ο εισηγητής πιστεύει ότι 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν πόρους της διευκόλυνσης 
CEF για παρεμφερείς σκοπούς, και ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ 
διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ. Όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των πόρων, είναι 
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σημαντικό να διασφαλίζει το μέσο CEF για δίκτυα τηλεπικοινωνιών τη συμπληρωματικότητα 
με τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Μια άλλη σημαντική συνιστώσα  των επενδύσεων στην ευρυζωνική υποδομή σχετίζεται με 
την έννοια της τεχνολογικής ουδετερότητας. Στην περίπτωση διαφόρων τεχνολογιών με 
παρεμφερείς υπηρεσίες που επιτρέπουν τις ίδιες ταχύτητες, θα πρέπει να ισχύουν ισότιμες 
συνθήκες για τις τεχνολογίες αυτές. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση 
κανονισμού η οποία δεν προτείνει συγκεκριμένη ορθή λύση από τεχνολογική άποψη αλλά 
συνδυασμό τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου.

Οι ευρυζωνικές υποδομές ορίζονται στον κανονισμό ως ενσύρματα και ασύρματα 
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών) δίκτυα πρόσβασης. Η κύρια σύνδεση με το 
διαδίκτυο είναι σταθερή, αλλά τόσο ο αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας όσο και η 
διαβίβαση δεδομένων αυξάνεται ραγδαία. Οι τάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στο χαρτοφυλάκιο των έργων κοινού ενδιαφέροντος και θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη ανοικτών ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ο εισηγητής 
θα επιθυμούσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη αύξηση των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο ζήτημα αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
Επιτροπή διαθέτει, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, ευρεία εξουσία ώστε να τροποποιεί, 
να αφαιρεί και να προσθέτει νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που είναι σημαντικά για τον 
παρόντα κανονισμό. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ιδιαίτερος 
μηχανισμός ελέγχου που θα εποπτεύει τις δράσεις της Επιτροπής.

Οι ΤΠΕ αποτελούν δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο τομέα· για το λόγο αυτό, είναι, 
αφενός, απαραίτητο να παρουσιάζει ευελιξία ο κανονισμός και να λαμβάνει υπόψη τις 
εξελίξεις, και, αφετέρου, δεν θα πρέπει να συνιστά απειλή για την ασφάλεια δικαίου και την 
επενδυτική ασφάλεια στην αγορά αυτή, με τη βραχυπρόθεσμη τροποποίηση και αφαίρεση 
έργων.

Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι το ίδιο πρόβλημα αφορά το ζήτημα της αξιολόγησης 
και λειτουργίας της ομάδας εμπειρογνωμόνων.


