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 4α. ζεσξεί επίζεο όηη ε εκπηζηνζύλε ησλ 

ρξεζηώλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

δεδνκέλε θαη βαζίδεηαη ζηελ αίζζεζε 

πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πνπ 

απνθνκίδνπλ νη ρξήζηεο· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζνύληαη έσο ζήκεξα από ηα θξάηε 

κέιε όζνλ αθνξά ηε ξύζκηζε ηνπ 

Δηαδηθηύνπ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο 

νηθνλνκίαο· παξνηξύλεη ηελ Επηηξνπή λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ΕΕ, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ, ηελ άξζε ησλ 

θξαγκώλ ζην ςεθηαθό εκπόξην, θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

αθεξαηόηεηαο ηεο εληαίαο αγνξάο· θαιεί 

επίζεο ηελ Επηηξνπή λα ζπκβάιεη ζην λα 

δηαηεξεζεί ην Δηαδίθηπν σο αλνηθηή, 

νπδέηεξε, αζθαιήο, ρσξίο απνθιεηζκνύο, 

παγθόζκηα πιαηθόξκα γηα ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ παξαγσγή, ηε ζπκκεηνρή, 

ηε δεκηνπξγία, ηελ πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πνιηηώλ, ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ηεο επηηπρίαο ησλ επξσπατθώλ 

επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο· 

10. ηνλίδεη όηη ε Επηηξνπή θαη όια ηα 

θξάηε κέιε πξέπεη λα ππεξαζπηζηνύλ 

ζζελαξά ηελ αξρή ηεο δηθηπαθήο 

νπδεηεξόηεηαο· θαιεί ηελ Επηηξνπή, ζην 

πιαίζην απηό, λα ζπκβάιεη ζην λα 

δηαηεξεζεί ν αλνηθηόο ραξαθηήξαο ηνπ 

Δηαδηθηύνπ σο παγθόζκηαο πιαηθόξκαο 
γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ παξαγσγή, ηε 

ζπκκεηνρή, ηε δεκηνπξγία, ηελ πνιηηηζηηθή 

πνιπκνξθία θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πνιηηώλ, ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ηεο επηηπρίαο ησλ επξσπατθώλ 

επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Υπότιτλος 4.1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4.1. Οηθνδόκεζε κηαο νηθνλνκίαο 

δεδνκέλσλ 

Οηθνδόκεζε κηαο νηθνλνκίαο δεδνκέλσλ 

κε ηνλ πνιίηε ζην επίθεληξν 

Or. en 
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2015/2147(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 109 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

109. ζεσξεί όηη ην επξσπατθό πξόγξακκα 

ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΤΠΕ θαη ε 

αλαζεώξεζε ηνπ πιαηζίνπ 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληνιώλ ηεο 

Επηηξνπήο ζε επξσπατθνύο νξγαληζκνύο 

ηππνπνίεζεο, πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο 

ηεο επξσπατθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, ηελ 

εμνηθνλόκεζε δεκνζηνλνκηθώλ πόξσλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ 

επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ 

αύμεζε ηεο δηαηνκεαθήο θαη ηεο 

δηαζπλνξηαθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ 

ηαρύηεξνπ πξνζδηνξηζκνύ, κε αλνηθηό θαη 

αληαγσληζηηθό ηξόπν, ησλ εζεινληηθώλ, 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αγνξά θαη 

παγθόζκησλ πξνηύπσλ πνπ λα κπνξνύλ 

εύθνια λα εθαξκνζηνύλ από ηηο ΜΜΕ· 

παξνηξύλεη ηελ Επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη 

όηη ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο 

πεξηιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά 

ελδηαθεξόκελα κέξε, λα πξνζειθύζεη ηηο 

βέιηηζηεο ηερλνινγίεο θαη λα απνθύγεη ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο κνλνπσιίσλ ή 

θιεηζηώλ αιπζίδσλ αμίαο, ηδίσο γηα ηηο 

ΜΜΕ θαη ηηο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, 

109. ζεσξεί όηη ην επξσπατθό πξόγξακκα 

ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΤΠΕ θαη ε 

αλαζεώξεζε ηνπ πιαηζίνπ 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληνιώλ ηεο 

Επηηξνπήο ζε επξσπατθνύο νξγαληζκνύο 

ηππνπνίεζεο, πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο 

ηεο επξσπατθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, ηελ 

εμνηθνλόκεζε δεκνζηνλνκηθώλ πόξσλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ 

επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ 

αύμεζε ηεο δηαηνκεαθήο θαη ηεο 

δηαζπλνξηαθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ 

ηαρύηεξνπ πξνζδηνξηζκνύαλνηθηώλ, 

κηληκαιηζηηθώλ θαη εζεινληηθώλ 

πξνηύπσλ πνπ λα κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ κε ειεύζεξν ινγηζκηθό θαη 

εύθνια από ηηο ΜΜΕ· παξνηξύλεη ηελ 

Επηηξνπή λα εμαζθαιίζεη όηη ε δηαδηθαζία 

ηππνπνίεζεο πεξηιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά 

ελδηαθεξόκελα κέξε, λα πξνζειθύζεη ηηο 

βέιηηζηεο ηερλνινγίεο θαη λα απνθύγεη ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο κνλνπσιίσλ ή 

θιεηζηώλ αιπζίδσλ αμίαο, ηδίσο γηα ηηο 

ΜΜΕ θαη ηηο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, 

θαζώο επίζεο θαη λα πξνσζήζεη ελεξγά ηα 
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θαζώο επίζεο θαη λα πξνσζήζεη ελεξγά ηα 

επξσπατθά πξόηππα δηεζλώο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνλ παγθόζκην ραξαθηήξα ησλ 

πξσηνβνπιηώλ ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΤΠΕ· 

επξσπατθά πξόηππα δηεζλώο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνλ παγθόζκην ραξαθηήξα ησλ 

πξσηνβνπιηώλ ηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΤΠΕ· 

Or. en 
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Παράγραυος 121 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 121α. ηνλίδεη όηη έλα ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή «κόλνλ άπαμ» γηα λα 

απμήζεη ηελ απνδνηηθόηεηα θαη λα 

κεηώζεη ην θόζηνο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 

πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππόςε ηελ 

πηζαλή αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα ζηηο ππνδνκέο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα 

ππνζηεξηρζεί ε αξρή «κόλνλ άπαμ», 

θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο αξρήο 

«κόλνλ άπαμ» ζηηο λέεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, 

θαζώο θαη ηεο αζθάιεηαο ήδε από ηνλ 

ζρεδηαζκό, πνπ πξνβιέπεη ν 

πξνηεηλόκελνο γεληθόο θαλνληζκόο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

124. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη 

νη δνκέο ππνινγηζηηθνύ λέθνπο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηα παλεπηζηήκηα 

παξνπζηάδνληαη θαηαθεξκαηηζκέλεο· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή λα θαηαξηίζεη, ζε 

ζπλεξγαζία κε όια ηα ζρεηηθά 

ελδηαθεξόκελα κέξε, έλα ζρέδην δξάζεο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζέζπηζε, έσο ην 

ηέινο ηνπ 2016, ηνπ επξσπατθνύ αλνηθηνύ 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο ηεο επηζηήκεο, πνπ 

ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεη αξκνληθά, 

πθηζηάκελα δίθηπα, δεδνκέλα, 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πςειώλ 

επηδόζεσλ θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 

ππνδνκώλ ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία, 

εληόο ελόο πιαηζίνπ θνηλώλ πνιηηηθώλ, 

πξνηύπσλ θαη επελδύζεσλ· πηζηεύεη όηη 

απηό πξέπεη λα ρξεζηκεύζεη σο θίλεηξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ λεθώλ πέξαλ 

ηνπ επηζηεκνληθνύ ηνκέα, γηα ηελ 

θαιύηεξε δηαζύλδεζε ησλ θέληξσλ 

θαηλνηνκίαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαηά 

ηελ δηάζεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αγνξά, 

ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλόλεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, θαζώο θαη γηα 

124. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη 

νη δνκέο ππνινγηζηηθνύ λέθνπο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηα παλεπηζηήκηα 

παξνπζηάδνληαη θαηαθεξκαηηζκέλεο· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή λα θαηαξηίζεη, ζε 

ζπλεξγαζία κε όια ηα ζρεηηθά 

ελδηαθεξόκελα κέξε, έλα ζρέδην δξάζεο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζέζπηζε, έσο ην 

ηέινο ηνπ 2016, κε ηε ρξήζε ειεύζεξνπ 

ινγηζκηθνύ, ηνπ επξσπατθνύ αλνηθηνύ 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο ηεο επηζηήκεο, πνπ 

ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεη αξκνληθά, 

πθηζηάκελα δίθηπα, δεδνκέλα, 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πςειώλ 

επηδόζεσλ θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ 

ππνδνκώλ ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία, 

εληόο ελόο πιαηζίνπ θνηλώλ πνιηηηθώλ, 

πξνηύπσλ θαη επελδύζεσλ· πηζηεύεη όηη 

απηό πξέπεη λα ρξεζηκεύζεη σο θίλεηξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ λεθώλ πέξαλ 

ηνπ επηζηεκνληθνύ ηνκέα, γηα ηελ 

θαιύηεξε δηαζύλδεζε ησλ θέληξσλ 

θαηλνηνκίαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, θαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο θαηά 

ηελ δηάζεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αγνξά, 

ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο 
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ηε δηεπθόιπλζε ηνπ δηεζλνύο ζπληνληζκνύ 

θαη ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν απηό· 

θαλόλεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, θαζώο θαη γηα 

ηε δηεπθόιπλζε ηνπ δηεζλνύο ζπληνληζκνύ 

θαη ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν απηό· 

Or. en 

 

 


