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Τροπολογία 19
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 20
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική 
μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και 
την ενιαία αγορά.

Or. de

Τροπολογία 21
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, η οποία μπορεί 
να βασίζεται σε διαφορετικές τεχνολογίες.
Το ψηφιακό θεματολόγιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου για 
την προσέλκυση επενδύσεων μέσα σε 
ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικτυακή 
υποδομή υψηλών ταχυτήτων και σε 
συναφείς υπηρεσίες· γνήσια ενιαία αγορά 
για επιγραμμικό περιεχόμενο και 
υπηρεσίες· ενεργή υποστήριξη για την 
ψηφιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης και προώθηση 
της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 
αξιοποίησής του από όλους, ιδιαίτερα με 
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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.

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

Or. de

Τροπολογία 22
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 23
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 a) δεδομένων των προβλημάτων που 
προκύπτουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 
στο φάσμα, τα ασύρματα ευρυζωνικά 
δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κάλυψη 
όλων των περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
και απομονωμένων περιοχών όπου δεν 
υφίστανται άλλες επιλογές.

Or. ro

Τροπολογία 25
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 26
Nuno Teixeira

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

(1) συμβάλλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και στηρίζουν την ανάπτυξη 
της ενιαίας αγοράς που έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(1) συμβάλλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση, τη δημιουργία πλούτου και 
θέσεων απασχόλησης και στηρίζουν την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς που έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Or. pt

Τροπολογία 27
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) συμβάλλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και στηρίζουν την ανάπτυξη 
της ενιαίας αγοράς που έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(1) συμβάλλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση, ενθαρρύνουν την κοινωνική 
ένταξη και στηρίζουν την ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς που έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Or. ro

Τροπολογία 28
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) συμβάλλουν στη βελτίωση της 
καθημερινής ζωής για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, μέσω της 

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

προώθησης της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και της 
πρόσβασης στα δίκτυα αυτά, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι πλέον αραιοκατοικημένες 
περιοχές και οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και να εξυπηρετούνται με συνδέσεις..

Or. de

Τροπολογία 29
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 30
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 31
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3) ενθαρρύνουν την πανευρωπαϊκή 
εξάπλωση ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων τα οποία, 
ακολούθως, διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών και εξασφαλίζουν τη βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας·

Or. de

Τροπολογία 32
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων
χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες 
τεχνολογίες, σύμφωνα με την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, για τη 
σύνδεση νησιωτικών, περίκλειστων και 
απομακρυσμένων περιφερειών με τις 
κεντρικές περιφέρειες της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων σε αυτές τις 
περιφέρειες επαρκούν για ευρυζωνική 
συνδετικότητα τουλάχιστον 30 Mbps·

Or. de
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Τροπολογία 33
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για 
τη σύνδεση νησιωτικών, 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, 
ενόψει της ζήτησης για πολύ υψηλής 
ταχύτητας διαδίκτυο·

Or. es

Τροπολογία 34
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων που 
θα συνδέουν σχολεία σε απομονωμένες 
αγροτικές κοινότητες στα κράτη μέλη 
ώστε να αναπτυχθεί η εξ αποστάσεως 
μάθηση με σκοπό να αποφευχθεί η 
δημογραφική ερήμωση των εν λόγω 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 35
Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 36
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (γ) παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
η οποία διαπιστώνεται μέσω 
αξιολογήσεων σκοπιμότητας και 
αναλύσεων κόστους- ωφέλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο 
συμφέρον και την ισότιμη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για το σύνολο του πληθυσμού, 
κυρίως σε περιοχές που παρουσιάζουν τα 
μεγαλύτερα προβλήματα σύνδεσης.

Or. es

Τροπολογία 37
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 38
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 12 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. es

Τροπολογία 39
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 3 – υπότιτλος 3 - παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) Κέντρα δεξιοτήτων για ψηφιοποίηση 
και διαφύλαξη της ψηφιακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, σε όλες τις γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των άλλων
επίσημων γλωσσών των κρατών μελών·

Or. es


