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Τροπολογία 1
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
όλων των περιφερειών και των ομάδων της 
κοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 
2020, για να υποστηριχθεί η οικονομική 
ανάπτυξη, να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των 
περιφερειών και των ομάδων της 
κοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον,

Or. en

Τροπολογία 2
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
όλων των περιφερειών και των ομάδων της 
κοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πανενωσιακός εφοδιασμός με ευρυζωνικά 
δίκτυα υψηλής απόδοσης είναι 
απαραίτητος για να επιτευχθούν οι στόχοι 
της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης, 
βιώσιμης και συμμετοχικής μεγεθύνσεως 
που έχει προγραμματίσει η στρατηγική, 
για να υποστηριχθεί η οικονομική 
ανάπτυξη, να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να 
βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα της 
απασχόλησης και να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή όλων των περιφερειών και των 
ομάδων της κοινωνίας στο ψηφιακό 
περιβάλλον
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Or. lt

Τροπολογία 3
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή όλων των περιφερειών και 
των ομάδων της κοινωνίας στο ψηφιακό 
περιβάλλον,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να
διευκολυνθεί η επιστημονική έρευνα και η 
καινοτομία και ταυτοχρόνως να
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να προωθηθεί η 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη,

Or. es

Τροπολογία 4
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης και να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή όλων των περιφερειών και 
των ομάδων της κοινωνίας στο ψηφιακό 
περιβάλλον,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να
προωθηθεί η καινοτομία, η διοικητική 
απλοποίηση και οι ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες, παρέχοντας την δυνατότητα 
σε όλες τις περιφέρειες και τις ομάδες της 
κοινωνίας να επωφεληθούν από την 
ψηφιακή τεχνολογία,

Or. pt
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Τροπολογία 5
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή όλων των περιφερειών και 
των ομάδων της κοινωνίας στο ψηφιακό 
περιβάλλον,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής απόδοσης 
είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, για να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης και να δοθεί η δυνατότητα σε 
όλες τις περιφέρειες, πόλεις και 
κοινότητες να χρησιμοποιούν στο μέγιστο 
βαθμό την τεχνολογία της πληροφορίας  
στον 21ο αιώνα,

Or. cs

Τροπολογία 6
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. α. Επισημαίνοντας ότι πρέπει επίσης 
να αποτελεί στόχο για την ΕΕ να μπορούν 
όλες οι περιφέρειες και οι κοινωνικές 
ομάδες να επωφεληθούν από την 
ψηφιακή τεχνολογία,

Or. es

Τροπολογία 7
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A α.  Επισημαίνοντας ότι το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα καλωδίωσης άρχισε κατά τον 
περασμένο αιώνα με σκοπό την 
οικοδόμηση μιας ανεπτυγμένης 
κοινωνίας συμμετρικών ταχυτήτων, 
αναπτύχθηκε με όχι ενιαίο τρόπο, 
δημιουργώντας σήμερα περιοχές 
αποκλεισμού,

Or. it

Τροπολογία 8
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A β. Επισημαίνοντας ότι η κοινωνική, η 
οικονομική και η εδαφική συνοχή 
αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη, ότι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
αδυναμίες εκκίνησης των διαφόρων 
περιφερειών, ήτοι οι διαφορές με όρους 
τεχνολογικής ανάπτυξης μεταξύ κρατών 
μελών και περιφερειών,

Or. it

Τροπολογία 9
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 

1. εκφράζει την άποψη ότι η οικονομικά 
προσιτή στο χρήστη κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 



AM\861339EL.doc 7/33 PE460.929v01-00

EL

θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι 
αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος ψηφιακού 
χάσματος εντός της Ευρώπης και 
υπονόμευσης της ανάπτυξης της 
υπαίθρου·

Or. de

Τροπολογία 10
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·και που αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την τόνωση 
της οικονομικής δραστηριότητας στις 
αγροτικές περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 11
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 

1. τονίζει ότι η κάλυψη με ευρυζωνικά 
δίκτυα θα πρέπει να καταστεί παγκόσμια 
υπηρεσία, στο μέτρο που θεωρείται 
απαραίτητη για να εξασφαλισθούν 
παρεμφερείς συνθήκες διαβίωσης στην 
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διαβίωσης στην Ευρώπη· Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η οικονομικά 
προσιτή κάλυψη με ευρυζωνικά δίκτυα, 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
κοινού, θα πρέπει να καταστεί παγκόσμια 
υπηρεσία, στο μέτρο που θεωρείται 
απαραίτητη για να εξασφαλισθούν 
παρεμφερείς συνθήκες διαβίωσης στην 
Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 13
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στο σύνολο της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
περιοχών·

Or. lt
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Τροπολογία 14
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη, συμβάλλοντας 
έτσι στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 
την καταπολέμηση του αποκλεισμού από 
την τεχνολογία της πληροφορίας·

Or. pt

Τροπολογία 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα, ιδίως για δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει 
αποτελεσματικότερες υπηρεσίες με 
μικρότερες επενδύσεις από ό,τι για 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας,  θα 
πρέπει να καταστεί παγκόσμια υπηρεσία, 
στο μέτρο που θεωρείται απαραίτητη για 
να εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών και μεταξύ περιφερειών και 
κρατών μελών, πράγμα που θα βοηθήσει 
την πολιτική συνοχής στην Ευρώπη

Or. ro
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Τροπολογία 16
Γεώργιος Σταυρακάκης, Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη και επομένως για 
να ενισχυθεί η συνοχή στο σύνολο των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για να 
εξασφαλισθούν παρεμφερείς συνθήκες 
διαβίωσης στην Ευρώπη·

1. εκφράζει την άποψη ότι η κάλυψη με 
ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει να καταστεί 
παγκόσμια υπηρεσία, στο μέτρο που 
θεωρείται απαραίτητη για την ισότητα 
ευκαιριών στην πρόσβαση στην ψηφιακή 
πληροφορία·

Or. de

Τροπολογία 18
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει τη σημασία της 
ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη ως 
στοιχείου εδαφικής συνοχής και 
χαιρετίζει τη συγκέντρωση και 
συσσωμάτωση δραστηριοτήτων σε 
ορισμένες περιφέρειες, που υπόκειται σε 
διασύνδεση και συνεργασία στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
ανάπτυξης·

Or. nl

Τροπολογία 19
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να 
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο συμπληρωματικές τεχνολογίες, 
όπως τα δορυφορικά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας,  για την επίτευξη 
ευρυζωνικής κάλυψης στις αγροτικές 
περιοχές χωρίς περιττή επιβάρυνση των 
καταναλωτών και της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκτιμά ότι οι λύσεις ενσύρματης 
σύνδεσης θα πρέπει να προτιμώνται 
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υποχρεωτικά για κάθε νέα εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου και ότι οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις τερματικών 
Wifi, Wi-max και LTE (long term 
evolution) θα πρέπει να αντικατασταθούν 
από ευρυζωνική ενσύρματη σύνδεση, 
όποτε αυτό είναι δυνατόν·

Or. fr

Τροπολογία 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. εκτιμά ότι για κάθε νέα εγκατάσταση 
δικτύων Wifi, Wi-max και LTE, θα 
πρέπει να ζητείται η άποψη των 
ενδιαφερομένων πληθυσμών και θα 
πρέπει να προβλέπονται λευκές ζώνες 
γύρω από τα σημεία (σχολεία ή 
νοσοκομεία) που υποδέχονται ευπαθείς 
ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 22
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 A. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν 
όργανο θεμελιώδους σημασίας για την 
εδαφική συνοχή, διότι επιτρέπουν στις 
πλέον απόμακρες περιφέρειες να 
διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο·   
είναι συνεπώς απαραίτητο να επιλυθούν 
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τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
περιφέρειες στον τομέα των τεχνολογιών 
και των υπηρεσιών, ως προς την 
διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τα 
τιμολόγια, επιτρέποντας έτσι την 
προσέγγισή τους προς τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο·

Or. pt

Τροπολογία 23
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει ότι πέρα από τα μέτρα 
στήριξης της παροχής ευρυζωνικών 
δικτύων και άλλων τεχνολογικών δικτύων 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις θα 
κατευθύνονται και στην ανάπτυξη 
εφαρμογών και προγραμμάτων για τη 
χρήση υποδομών ΤΟ, οι οποίες θα 
βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων, θα 
στηρίξει την παροχή ηλεκτρονικών 
δημόσιων υπηρεσιών και θα ενισχύσει 
την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης;

Or. cs

Τροπολογία 24
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
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και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·

και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να απλοποιήσουν, 
όσο το δυνατόν περισσότερο, τις 
προϋποθέσεις ενίσχυσης καθώς και τις 
διαδικασίες ώστε να αυξηθεί η ροή 
πιστώσεων·

Or. de

Τροπολογία 25
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·

2.  διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων και να παρασχεθούν 
έτσι σε όλους τους παράγοντες της 
αγοράς επαρκή επενδυτικά κίνητρα·

Or. lt

Τροπολογία 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·

2. διαπιστώνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις 
στον τομέα της ευρυζωνικότητας είναι 
σκόπιμες ως στοχοθετημένη αξιοποίηση 
των πόρων της ΕΕ, όταν η ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας φαίνεται οικονομικά  
δυσβάσταχτη· καθώς τα διοικητικά βάρη 
και οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές, καλούνται η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να απλοποιήσουν, όσο το 
δυνατόν περισσότερο, τις προϋποθέσεις 
ενίσχυσης καθώς και τις διαδικασίες ώστε 
να αυξηθεί η ροή πιστώσεων καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων και να βοηθηθεί η 
ταχεία εισαγωγή της ευρυζωνικής 
τεχνολογίας·

Or. de

Τροπολογία 27
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να 

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιηθούν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, οι προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και οι διαδικασίες και να 
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αυξηθεί η ροή πιστώσεων· διευκολυνθούν έτσι οι περιφέρειες, οι 
πόλεις και οι κοινότητες να αντλήσουν 
χρηματοδοτικούς πόρους όσο το δυνατόν 
περισσότερο και γρηγορότερα·

Or. cs

Τροπολογία 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών της "κοινωνίας της 
πληροφορίας", να απλοποιήσουν, όσο το 
δυνατόν περισσότερο, τις προϋποθέσεις 
ενίσχυσης καθώς και τις διαδικασίες, 
εξασφαλίζοντάς του παράλληλα την 
κατάλληλη στήριξη, ώστε να αυξηθεί η 
ροή πιστώσεων σε αυτό τον τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
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υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·

υποστήριξης της ευρυζωνικότητας καθώς 
και από τη βελτίωση των ανταλλαγών 
χρηστών πρακτικών σε περιφερειακό 
επίπεδο είναι σημαντικές καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες και να 
ενθαρρύνουν τις εταιρικές σχέσεις 
δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, ώστε να 
αυξηθεί η χρήση ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης που προορίζεται για τη 
διαφοροποίηση των υπηρεσιών ΤΠΕ·

Or. ro

Τροπολογία 30
Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·

2. διαπιστώνει ότι τα διοικητικά βάρη και 
οι δαπάνες προγραμματισμού που 
προκύπτουν από την εφαρμογή εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποστήριξης της ευρυζωνικότητας είναι 
σημαντικές· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης 
καθώς και τις διαδικασίες ώστε να αυξηθεί 
η ροή πιστώσεων·και να ευνοηθεί η 
οικονομική ανάπτυξη των περιοχών 
αυτών·

Or. fr
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Τροπολογία 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει 
περισσότερα στοιχεία ενθάρρυνσης 
επενδύσεων εντός του ρυθμιστικού 
πλαισίου και να δώσει ερεθίσματα για τη 
χρήση συνεργιών από έργα υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις·

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις, και σε ποιο βαθμό θα 
μπορούσε να είναι σκόπιμη η έγκριση 
ενισχύσεων για τυποποιημένη 
ευρυζωνικότητα· οι κατευθυντήριες 
γραμμές περί ευρυζωνικότητας πρέπει 
επίσης να εμπεριέχουν διευκρινίσεις για 
τη χρήση του δικαιώματος λήψης 
ενισχύσεων σε οποιαδήποτε συγκρότηση 
δημόσιων εταιρειών ευρυζωνικότητας,
διακοινοτικής συνεργασίας και μοντέλων 
κοινοπραξίας του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα· 
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Or. de

Τροπολογία 33
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις·

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις και την καινοτομία και να 
αίρουν τους φραγμούς στην ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας·

Or. lt

Τροπολογία 34
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να 
ευνοούν τις επενδύσεις·

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων
περιέχει στοιχεία ακαμψίας και οδηγεί 
συχνά στην πράξη σε νομική αβεβαιότητα, 
πράγμα το οποίο εμποδίζει τις 
προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να
δημιουργηθεί ευνοϊκότερο πλαίσιο για τις 
επενδύσεις·
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Or. es

Τροπολογία 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις·

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και 
τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (ΒEREC) σε διαβούλευση 
με τις δημόσιες αρχές, για να 
προωθήσουν συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και να κάνουν διαθέσιμα 
άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, 
περιλαμβανομένων του ΕΤΠΑ, της ΕΤΕ 
και της ΕΤΑΑ·

Or. de

Τροπολογία 36
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
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ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις·

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να ευνοούν 
τις επενδύσεις και να αποφευχθεί ο 
άσκοπος διοικητικός φόρτος εις βάρος 
των περιφερειακών, δημοτικών και 
κοινοτικών αρχών·

Or. cs

Τροπολογία 37
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
καταστούν πλέον φιλικές, ώστε να 
ευνοούν τις επενδύσεις·

3. διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ενισχύσεων 
οδηγεί συχνά στην πράξη σε νομική 
αβεβαιότητα, πράγμα το οποίο εμποδίζει 
τις προγραμματισμένες επενδύσεις· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε 
ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι 
προδιαγραφές να απλουστευθούν και να 
σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, ιδίως στους 
τομείς όπου αλλιώς θα ήσαν αλυσιτελείς·

Or. ro

Τροπολογία 38
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
χρησιμοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις 
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του ΕΤΠΑ για την βελτίωση της 
ευρυζωνικής κάλυψης των περιφερειών, 
ιδίως των αγροτικών·

Or. fr

Τροπολογία 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. τάσσεται υπέρ της γρήγορης 
ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
αμέσως τη σύσταση για τα δίκτυα NGA, 
για να ενισχυθούν η νομική ασφάλεια, οι 
επενδύσεις και ο ανταγωνισμός.  Οι 
ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν σε αυτό το 
πλαίσιο προκειμένου να έχουν όλοι οι 
παράγοντες της αγοράς αρκετά 
ανταγωνιστικά και επενδυτικά κίνητρα·

Or. de

Τροπολογία 40
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 A. Υπενθυμίζει ότι τα γεωγραφικά και 
φυσικά χαρακτηριστικά ορισμένων 
περιφερειών και συγκεκριμένα το 
ανάγλυφο του εδάφους και τα συναφή 
προβλήματα καθιστούν αδύνατη την 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενσύρματα 
μέσα και ότι οι επίγειες ασύρματες 
υπηρεσίες νέας γενιάς αποτελούν 
εναλλακτική λύση για την επίτευξη του 
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στόχου της ευρυζωνικής κάλυψης των εν 
λόγω περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 41
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
σημασία στις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και να απλοποιήσει τη 
χρήση των διαρθρωτικών μέσων σε αυτό 
το πλαίσιο·

Or. ro

Τροπολογία 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες, με βάση τις 
διαρκώς αυξανόμενες ταχύτητες 
μεταφοράς για τις καινοτόμες 
διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα τις υπηρεσίες ηλε-
διακυβέρνησης, ηλε-υγείας ή ηλε-
μάθησης· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή, ενόψει της αναμενόμενης 
αδυναμίας της αγοράς να παράσχει σε 
αγροτικές περιοχές δίκτυα NGA, να 
ενσωματώσει νέους τύπους φορέων, 
υπεύθυνους για ταχέα και υπερταχέα 
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δίκτυα, ιδίως με τη συμμετοχή των 
δημοτικών αρχών, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

Or. de

Τροπολογία 43
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα, ώστε να καταστούν οι 
ευρυζωνικές λειτουργίες προσβάσιμες σε 
όλους τους Ευρωπαίους·

Or. lt

Τροπολογία 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
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τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, δίκτυα συμμετοχής 
πολιτών και δίκτυα δημόσιων φορέων ή 
δίκτυα που έγιναν με δημόσια 
χρηματοδότη, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα, για να επιτευχθεί η ίση 
μεταχείριση αστικών και αγροτικών 
περιοχών καθώς και αραιοκατοικημένων 
περιοχών και να διασφαλιστεί ισότητα 
προδιαγραφών ως προς την ποιότητα, 
την πρόσβαση και τη διαμόρφωση τιμών·

Or. de

Τροπολογία 45
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τη 
χρήση της ευρυζωνικότητας·

Or. cs
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Τροπολογία 46
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε νησιωτικές, ορεινές και
αγροτικές περιοχές δίκτυα NGA, να 
ενσωματώσει νέους τύπους φορέων, 
υπεύθυνους για ταχέα και υπερταχέα 
δίκτυα, ως επιλογή στις κατευθυντήριες 
γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

Or. en

Τροπολογία 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα·

4. επισημαίνει σχετικά ότι ο ορισμός της 
"παροχής βασικής υπηρεσίας" θα πρέπει 
στο μέλλον να προσαρμοσθεί σε σχέση με 
τις τροποποιημένες ανάγκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή, ενόψει της 
αναμενόμενης αδυναμίας της αγοράς να 
παράσχει σε αγροτικές περιοχές δίκτυα 
NGA, να ενσωματώσει νέους τύπους 
φορέων, υπεύθυνους για ταχέα και 
υπερταχέα δίκτυα, ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την 
ευρυζωνικότητα· ζητεί τη χρήση δικτύων 
υποστήριξης Wi-Fi για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών, ιδίως στις πιο 
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απομονωμένες αγροτικές περιοχές, μία 
κίνηση που θα μπορούσε να συμβάλει 
στην μείωση του κόστους και των 
περιόδων εκτέλεσης·

Or. ro

Τροπολογία 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. τονίζει το στόχο να δημιουργηθεί ένα 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πεδίο 
επενδύσεων και ανταγωνισμού για την 
προώθηση επενδύσεων σε νέα δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας καθώς και σε 
τεχνικώς και οικονομικώς βάσιμες 
δυνατότητες πρόσβασης και συνεργασίας 
χωρίς διακρίσεις·

Or. de

Τροπολογία 49
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη 
κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA δεν θα λυθεί 
μακροπρόθεσμα με τη χρήση των 
συχνοτήτων του "ψηφιακού μερίσματος"· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, λογικό να 
διευκολυνθεί η ενίσχυση για αγωγούς 
καλωδίωσης δικτύων NGA και στις εν 
λόγω περιοχές.

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη 
κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA δεν θα λυθεί 
μακροπρόθεσμα με τη χρήση των 
συχνοτήτων του "ψηφιακού μερίσματος", 
καθώς δεν μπορούν να αποκλειστούν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία 
από τις ραδιοεπικοινωνίες· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, λογικό να διευκολυνθεί η ενίσχυση 
για αγωγούς καλωδίωσης δικτύων NGA 
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και στις εν λόγω περιοχές.

Or. de

Τροπολογία 50
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη 
κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA δεν θα λυθεί 
μακροπρόθεσμα με τη χρήση των 
συχνοτήτων του "ψηφιακού μερίσματος"· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, λογικό να 
διευκολυνθεί η ενίσχυση για αγωγούς 
καλωδίωσης δικτύων NGA και στις εν 
λόγω περιοχές.

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη 
κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA δεν θα λυθεί 
μακροπρόθεσμα με τη χρήση των 
συχνοτήτων του "ψηφιακού μερίσματος"· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, λογικό να  
ενεργοποιηθεί κάθε διαθέσιμη ενωσιακή, 
εθνική και περιφερειακή ενίσχυση για 
αγωγούς καλωδίωσης δικτύων NGA και 
στις εν λόγω περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη 
κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA δεν θα λυθεί 
μακροπρόθεσμα με τη χρήση των 
συχνοτήτων του "ψηφιακού μερίσματος"· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, λογικό να 
διευκολυνθεί η ενίσχυση για αγωγούς 
καλωδίωσης δικτύων NGA και στις εν 
λόγω περιοχές.

5. εκτιμά ότι και για την ήδη υφιστάμενη 
κάλυψη βασικής υπηρεσίας το πρόβλημα 
έλλειψης δικτύων NGA στις αγροτικές 
περιοχές δεν θα λυθεί μακροπρόθεσμα με 
τη χρήση των συχνοτήτων του "ψηφιακού 
μερίσματος" στο πλαίσιο της τεχνολογίας 
LTE· θεωρεί, ως εκ τούτου, λογικό να 
διευκολυνθεί η ενίσχυση για αγωγούς 
καλωδίωσης δικτύων NGA και στις εν 
λόγω περιοχές, ενώ προτεραιότητα πρέπει 
να δίνεται στην ανάπτυξη 
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ευρυζωνικότητας που θα βασίζεται στις 
οπτικές ίνες, όταν τούτο αποτελεί 
μακροπρόθεσμα την οικονομικότερη και 
βιωσιμότερη λύση· 

Or. de

Τροπολογία 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. τονίζει ότι οι συμπληρωματικές 
τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η 
δορυφορική τεχνολογία, βρίσκουν 
βέλτιστη εφαρμογή  όταν 
χρησιμοποιούνται για να επιτύχουν την 
παροχή οικονομικά βιώσιμων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών στον αγροτικό 
χώρο σε προσιτές τιμές· 

Or. de

Τροπολογία 53
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Θεωρεί ότι οι δημόσιοι οικονομικοί 
πόροι που προορίζονται για την 
ευρυζωνικότητα μπορούν να αποτελέσουν 
αποτελεσματικό μοχλό για την άνοδο του 
επιπέδου της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, εφόσον 
επιδιωχθεί η ανάπτυξη σύγχρονων 
υποδομών νέας γενεάς, με μεγάλη 
χωρητικότητα μετάδοσης σε περιοχές με 
σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικής 
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σύνδεσης· οι περιοχές αυτές, ιδίως εάν 
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 
εκβιομηχάνισης και πληθυσμιακής 
πυκνότητας, θα μπορούσαν ταχύτατα να 
επωφεληθούν από το καινοτόμο και 
δημιουργικό δυναμικό των νέων 
υπηρεσιών που είναι στη διάθεση των 
πολιτών και των επιχειρήσεων· 

Or. it

Τροπολογία 54
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. εκτιμά ότι πρέπει να προωθηθούν 
επενδυτικά προγράμματα -ακόμη και υπό 
μορφή δημόσιας-ιδιωτικής κοινοπραξίας-
για την δημιουργία ανοιχτών δικτύων που 
επιτρέπουν την ουσιαστική ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού, προς όφελος της 
τεχνολογικής καινοτομίας και της 
οικονομικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών· 

Or. it

Τροπολογία 55
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Ζητεί τα διάφορα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που χρησιμοποιούνται να μπορούν 
να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιφερειών, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες που 
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παρουσιάζουν ιδιαίτερα οικονομικά, 
γεωγραφικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, λόγω της εδαφικής 
ασυνέχειας, των εγγενών δυσχερειών των 
ανταγωνιστικών αγορών ή των ελλείψεων 
οικονομιών κλίμακας·

Or. es

Τροπολογία 56
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 A. Υπογραμμίζει ότι, καθώς οι δράσεις 
στον τομέα αυτό αναλαμβάνονται κατά 
κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο και 
υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να αναπτύξει και να βελτιώσει 
τους μηχανισμούς που παρέχουν τη 
δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να 
λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες με 
σκοπό τη μείωση των επενδυτικών 
δαπανών· εκτιμά ότι, προκειμένου τα 
σχέδια ευρυζωνικής κάλυψης να είναι 
πλήρως λειτουργικά, έχει μεγάλη σημασία 
όχι μόνον η συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών 
μελών, αλλά και η συμμετοχή των 
περιφερειών και των τοπικών αρχών στον
καθορισμό των προγραμμάτων· 

Or. pt

Τροπολογία 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. θεωρεί ότι η επέκταση των 
ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές, θα διευκολύνει τη 
βελτίωση των επικοινωνιών, ιδίως για τα 
πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας ή 
όσους ζουν σε συνθήκες απομόνωσης, 
ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και θα 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων σε αγροτικές 
περιοχές, πράγμα που θα συμβάλει στη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών σε 
αυτές τις περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν 
ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να 
διευκολυνθεί η διείσδυση στην αγορά 
νέων παραγόντων, με σκοπό να 
ενθαρρυνθεί η δημιουργία όρων 
ανταγωνισμού·

Or. ro

Τροπολογία 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την προστασία των σημαντικών 
υποδομών στον τομέα της τεχνολογίας 
της πληροφορίας και ζητεί μέτρα για να 
βελτιωθεί η τηλεματική ασφάλεια.

Or. ro


