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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 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 17 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0589), 

– 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 (C8-0378/2016), 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την από 00/00/001 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη την από 00/00/002 γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και της Επιτροπής Μεταφορών 

και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0000/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρότασή της, αν προτίθεται να την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο ή να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις, 

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 EE C […] της […], σ.[…]. 
2 EE C […] της […], σ.[…]. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πολίτες 

και επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία 

αγορά14 περιγράφει μια σειρά πιθανών 

μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

τη συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 

14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο 

«Συνδεσιμότητα για μια ανταγωνιστική 

ενιαία ψηφιακή αγορά – Προς μια 

ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit», σχετικά με 

ένα ευρωπαϊκό όραμα της συνδεσιμότητας 

στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά περιγράφει μια 

σειρά πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν 

να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

__________________ __________________ 

14Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών – Συνδεσιμότητα για 

ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – 

Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των 

Gigabit (COM(2016)587). 

 

Or. pt 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στην ανακοίνωσή της, της 26ης 

Αυγούστου 2010, με τίτλο « Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», η 

Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» τονίζει τη σημασία της 

ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, 

επιβεβαιώνοντας τον στόχο να 

εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, i) όλοι οι 

Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε πολύ 

μεγαλύτερες ταχύτητες στο Διαδίκτυο, 

που θα υπερβαίνουν τα 30 Mbps, και ii) 
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το 50% τουλάχιστον των ευρωπαϊκών 

νοικοκυριών θα έχουν συνδρομή σε 

διαδικτυακές υπηρεσίες με ταχύτητες 

σύνδεσης άνω των 100 Mbps. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη 

του οράματος της ευρωπαϊκής 

συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση 

τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης 

μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών 

σχεδιασμού και της μείωσης των 

κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω 

σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων 

όσων βοηθούν στην παροχή άλλων 

δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού 

χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών 

γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών 

και στην εγκατάσταση των μελλοντικών 

γενεών των εν λόγω δικτύων, 

διευκολύνοντας την κάλυψη με 

μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με 

τις εξελισσόμενες ανάγκες. 

(2) Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη 

του οράματος της ευρωπαϊκής 

συνδεσιμότητας, προάγεται η εγκατάσταση 

τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης 

μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών 

σχεδιασμού και της μείωσης των 

κανονιστικών εμποδίων. Τα εν λόγω 

σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων 

όσων βοηθούν στην παροχή άλλων 

δημόσιων υπηρεσιών ή μη εμπορικού 

χαρακτήρα, μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στη βελτίωση των σημερινών 

γενεών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών 

και στην εγκατάσταση των μελλοντικών 

γενεών των εν λόγω δικτύων, 

διευκολύνοντας την κάλυψη με 

μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με 

τις εξελισσόμενες ανάγκες. Αυτά τα 

σημεία πρόσβασης μπορούν να ενταχθούν 

σε ένα δίκτυο με σύστημα μοναδικής 

ταυτοποίησης που θα ισχύει σε όλη την 

επικράτεια της ΕΕ. Το σύστημα θα 

πρέπει να εξασφαλίζει την ουδετερότητα 

των δικτύων ενώ δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων για 

διαφημίσεις ή άλλες εμπορικές χρήσεις. 

Or. pt 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

σχετικά με ένα ευρωπαϊκό όραμα της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για 

πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή 

ενιαία αγορά και με στόχο την προώθηση 

της ψηφιακής ένταξης, η Ένωση θα πρέπει 

να στηρίξει την παροχή δωρεάν τοπικής 

ασύρματης συνδεσιμότητας στα κέντρα 

του τοπικού δημόσιου βίου, 

συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων 

χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το 

ευρύ κοινό, μέσω στοχευμένης στήριξης. 

Η στήριξη αυτή δεν καλύπτεται μέχρι 

σήμερα από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

1316/201315 και (ΕΕ) αριθ. 283/201416.. 

(3) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 
και με στόχο την προώθηση της ψηφιακής 

ένταξης, η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει 

την παροχή δωρεάν και χωρίς 

περιορισμούς τοπικής ασύρματης 

συνδεσιμότητας στα κέντρα του τοπικού 

δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων των 

υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει 

πρόσβαση το ευρύ κοινό, μέσω 

στοχευμένης στήριξης. Η στήριξη αυτή δεν 

καλύπτεται μέχρι σήμερα από τους 

κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1316/201315 και 

(ΕΕ) αριθ. 283/201416.. 

__________________ __________________ 

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 

αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 

σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 

169 της 1.7.2015, σ. 1). 

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/20136 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

913/2010 και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 

αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 

σ. 129), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 

169 της 1.7.2015, σ. 1). 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, 

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των 

τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της 

απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 

21.3.2014, σ. 14). 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, 

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των 

τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της 

απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 

21.3.2014, σ. 14). 

Or. pt 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια 

αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να 

προσφέρουν δωρεάν ασύρματη 

συνδεσιμότητα ως βοηθητική υπηρεσία 

προς τη δημόσια αποστολή τους, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες 

μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη των 

ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών 

ταχυτήτων στα κέντρα του δημόσιου βίου. 

Σε αυτές τις οντότητες μπορεί να 

συγκαταλέγονται οι δήμοι και άλλες 

τοπικές δημόσιες αρχές, βιβλιοθήκες και 

νοσοκομεία. 

(4) Μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τις οντότητες με δημόσια 

αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι 

πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, να 

προσφέρουν δωρεάν και χωρίς 

περιορισμούς ασύρματη συνδεσιμότητα 

ως βοηθητική υπηρεσία προς τη δημόσια 

αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι 

οι τοπικές κοινότητες μπορούν να 

απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρυζωνικών 

συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων στα 

κέντρα του δημόσιου βίου. Σε αυτές τις 

οντότητες μπορεί να συγκαταλέγονται οι 

δήμοι και άλλες τοπικές δημόσιες αρχές 

και πολιτιστικά κέντρα, μεταξύ άλλων, 

βιβλιοθήκες και μουσεία, καθώς και 

σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας. 

[Για να διασφαλιστεί ότι η διατύπωση που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι ομοιόμορφη σε όλες 

τις γλώσσες, ο όρος «gratuita e livre de restrições» (δωρεάν και χωρίς περιορισμούς) θα 

πρέπει να αντιστοιχεί στα αγγλικά στην έκφραση «free of charge and free from restrictions».] 

Or. pt 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα 

θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν μόνο 

εφόσον παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή 

γίνεται υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε 

έναντι άλλου τιμήματος, 

συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 

διαφήμισης και της παροχής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

(5) Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα 

θα πρέπει να λογίζεται ως δωρεάν και 

χωρίς περιορισμούς μόνο εφόσον 

παρέχεται χωρίς χρέωση, είτε αυτή γίνεται 

υπό μορφή άμεσης πληρωμής είτε έναντι 

άλλου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης, 

μεταξύ άλλων, της διαφήμισης και της 

παροχής δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα, και χωρίς περιορισμούς 

επίσης όσον αφορά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χρήσης, όπως η σύνδεση 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή με 

περιορισμένη ταχύτητα ή όγκο 

δεδομένων. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Η κάλυψη των αγροτικών 

περιοχών από τα νέα δίκτυα πρόσβασης 

παραμένει σημαντικά μικρότερη σε σχέση 

με την κάλυψη των αστικών περιοχών, 

δεδομένου ότι μόλις το 28% των 

αγροτικών κατοικιών καλύπτονται από 

σταθερή τεχνολογία. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Λαμβανομένου υπόψη του μη 

εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και 

της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων 

προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός 

φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο 

ελάχιστο δυνατόν. Ως εκ τούτου, η 

παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις 

καταλληλότερες μορφές οικονομικής 

βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων που 

μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του 

δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα 

είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα 

(8) Λαμβανομένου υπόψη του μη 

εμπορικού χαρακτήρα της παρέμβασης και 

της μικρής κλίμακας των μεμονωμένων 

προβλεπόμενων έργων, ο διοικητικός 

φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί στο 

ελάχιστο δυνατόν. Ως εκ τούτου, η 

παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιηθεί με τις 

καταλληλότερες μορφές οικονομικής 

βοήθειας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για 

παράδειγμα μέσω κουπονιών, που 

μπορούν να καταβάλλονται δυνάμει του 

δημοσιονομικού κανονισμού, είτε τώρα 
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πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά 

μέσα. 

είτε στο μέλλον. Η παρέμβαση δεν θα 

πρέπει να βασίζεται σε χρηματοδοτικά 

μέσα. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Δεδομένων των περιορισμένων 

χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε σχέση με 

τον ενδεχομένως μεγάλο αριθμό 

υποψηφιοτήτων, είναι αναγκαίο να 

εξασφαλιστεί η απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών για να μπορούν 

να ληφθούν έγκαιρες αποφάσεις. Ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 

(κανονισμός για τη ΔΣΕ) θα πρέπει να 

τροποποιηθεί έτσι ώστε τα κράτη μέλη να 

είναι σε θέση να στηρίζουν τις κατηγορίες 

προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ορίζονται στο τμήμα 4, προκειμένου να 

αποφευχθεί η επιμέρους έγκριση των 

αιτήσεων και να εξασφαλιστεί ότι η 

πιστοποίηση των δαπανών και η ετήσια 

ενημέρωση της Επιτροπής δεν θα είναι 

υποχρεωτικές για τις επιχορηγήσεις που 

παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω 

κανονισμού. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα 

πρέπει να κατανέμεται με γεωγραφικά 



 

PE592.352v01-00 12/19 PR\1107703EL.docx 

EL 

ισορροπημένο τρόπο έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η κάλυψη έργων σε όλα τα κράτη 

μέλη. Αυτή η αρχή, που έχει ως στόχο τη 

διασφάλιση της γεωγραφικής ισορροπίας, 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα 

σχετικά προγράμματα εργασίας, που 

θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη ΔΣΕ, να καθορίζεται στις 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και, 

κατά περίπτωση, να καθιστά δυνατή την 

ενίσχυση της συμμετοχής των 

υποψηφίων στα κράτη μέλη στα οποία η 

συμμετοχή ήταν σχετικά χαμηλή. Τα 

κριτήρια επιλογής των αιτήσεων δεν 

πρέπει να οδηγήσουν σε μια προνομιούχα 

κατάσταση για τις ήδη ψηφιοποιημένες 

ζώνες σε βάρος των περιοχών που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη συνδεσιμότητας. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Δεδομένων των αναγκών 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην 

Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να 

προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να 

μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την 

ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής 

ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές 

υπηρεσίες πολύ υψηλών ταχυτήτων, η 

οικονομική βοήθεια θα πρέπει να 

κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο 

τρόπο. 

(11) Δεδομένων των αναγκών 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στην 

Ένωση και της επείγουσας ανάγκης να 

προωθηθούν δίκτυα πρόσβασης που να 

μπορούν να παρέχουν, σε ολόκληρη την 

ΕΕ, μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής 

ποιότητας βασιζόμενη σε ευρυζωνικές 

υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, η 

οικονομική βοήθεια, στηρίζοντας τους 

στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των 

Gigabit, θα πρέπει να κατανεμηθεί με 

γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, 

προωθώντας την αρχή της καθολικής 

πρόσβασης των πολιτών στα οφέλη της 

κοινωνίας των πληροφοριών. 

Or. pt 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι δράσεις στον τομέα της παροχής 

δωρεάν τοπικής ασύρματης 

συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες 

χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων ή 

άλλων μορφών χρηματοδοτικής ενίσχυσης 

πλην των χρηματοδοτικών μέσων. 

γ) οι δράσεις στον τομέα της παροχής 

δωρεάν και χωρίς περιορισμούς τοπικής 

ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές 

κοινότητες χρηματοδοτούνται μέσω 

επιχορηγήσεων ή άλλων μορφών 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης πλην των 

χρηματοδοτικών μέσων. 

 (Η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του 

προς εξέταση κειμένου· η έγκρισή της 

απαιτεί τεχνικές προσαρμογές σε ολόκληρο 

το κείμενο.) 

Or. pt 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) υλοποιούνται από οντότητα με 

δημόσια αποστολή ικανή να σχεδιάσει και 

να εποπτεύσει την εγκατάσταση τοπικών 

σημείων ασύρματης πρόσβασης σε 

κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους 

1) υλοποιούνται από οντότητα με 

δημόσια αποστολή ικανή να σχεδιάσει και 

να εποπτεύσει την εγκατάσταση τοπικών 

σημείων ασύρματης πρόσβασης σε 

κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους, 

καθώς και να αναλάβει τη 

χρηματοδότηση των λειτουργικών 

δαπανών 

Or. pt 

 



 

PE592.352v01-00 14/19 PR\1107703EL.docx 

EL 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) βασίζονται στην ευρυζωνική 

συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων 

και προσφέρουν στους χρήστες μια 

διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας, η 

οποία 

2) βασίζονται στην ευρυζωνική 

συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων και 

προσφέρουν στους χρήστες μια 

διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας, η 

οποία 

Or. pt 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α) εξασφαλίζουν ότι η απόκτηση 

εξοπλισμού και η παροχή των υπηρεσιών 

γίνονται σύμφωνα με την οδηγία 

2014/24/ΕΕ1a του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 _________________________ 

 1a Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

Or. pt 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 



 

PR\1107703EL.docx 15/19 PE592.352v01-00 

 EL 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 3 – σημείο 3 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) τηρούν τις αρχές της τεχνολογικής 

ουδετερότητας, της αποδοτική χρήσης 

της δημόσιας χρηματοδότησης και της 

ικανότητας προσαρμογής των έργων σε 

καλύτερες τεχνολογικές λύσεις. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

Παράρτημα – τμήμα 4 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 

κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο 

τρόπο σε έργα που πληρούν τις ως άνω 

προϋποθέσεις, αναλόγως των προτάσεων 

που λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με 

βάση τη σειρά παραλαβής των 

προτάσεων.» 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 

κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο 

τρόπο στα κράτη μέλη σε έργα που 

πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, 

αναλόγως των προτάσεων που 

λαμβάνονται και, κατά κανόνα, με βάση τη 

σειρά παραλαβής των προτάσεων, 

σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας 

που συμβάλλουν στην οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή της 

Ένωσης και στην προώθηση της 

ψηφιακής ένταξης.» 

Or. pt 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

Παράρτημα – Τμήμα 4 – σημείο 5 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 

ιδίους πόρους ή πόρους προερχόμενους 

από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία για την ανάπτυξη 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

προσφορών που ενισχύουν τη 

βιωσιμότητα των έργων. 

Or. pt 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η πρωτοβουλία WIFI4EU είναι μια πρόταση που συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης 

μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, δήλωσε ότι η δημιουργία ενός νέου νομικού 

πλαισίου «θα προσελκύει και θα διευκολύνει τις επενδύσεις στη συνδεσιμότητα» και ότι η 

«συνδεσιμότητα θα πρέπει να αποβαίνει προς όφελος όλων». 

 

Σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε, ο κ. Juncker δήλωσε ότι «Συνδεσιμότητα προς 

όφελος όλων σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία πού ζεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις», ενώ στη 

συνέχεια πρότεινε «να εφοδιαστεί κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με 

δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο γύρω από τα κυριότερα κέντρα της δημόσιας 

ζωής έως το 2020».  

 

Εν προκειμένω, η πρωτοβουλία WIFI4EU είναι μια ευκαιρία, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων 

για τις τηλεπικοινωνίες, να επιβεβαιωθεί η αρχή της καθολικής πρόσβασης των ευρωπαίων 

πολιτών στα οφέλη της κοινωνίας των πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής ενός πιλοτικού 

έργου με γεωγραφικά ισορροπημένη διάσταση και κατανομή, που θα λειτουργήσει ως 

πρότυπο για την ανάπτυξη πλατφορμών χωρίς αποκλεισμούς για τη δωρεάν πρόσβαση σε 

ασύρματα δίκτυα, το οποίο θα είναι δυναμικό και ανθεκτικό ως προς τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. 

 

Παρέχει επίσης ευκαιρία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαφοροποιημένης έννοιας 

όσον αφορά την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό του 

πιλοτικού έργου τις εμπνευσμένες αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, με γνώμονα την 

εστίαση στις λύσεις προς τους πολίτες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις 

επιχειρήσεις και τους δημιουργούς περιεχομένου. 

 

Με την καθολική πρόσβαση, επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών ψηφιακών 

οικοσυστημάτων, η δημιουργία ισχυρότερου δεσμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των πολιτών της και η παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για την ανάπτυξη 

δικτύων νέας γενιάς.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η έμφαση στην πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπληρωθεί με την καθολική και δωρεάν διαθεσιμότητα υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος 

και περιεχομένου γενικού συμφέροντος, και να προωθηθεί ένα απλουστευμένο σύστημα 

υποβολής αιτήσεων και εφαρμογής, με διαφάνεια και πιστοποίηση της ποιότητας των έργων 

και της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις. 

 

Οι προτεινόμενες τροπολογίες της παρούσας έκθεσης έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν 

καλύτερη ανταπόκριση στις εξής θεμελιώδεις αρχές της πρωτοβουλίας: 

 

1. Καθολική και δωρεάν πρόσβαση 

 

Τα δίκτυα πρόσβασης που προωθούνται στο έδαφος της ΕΕ πρέπει να προσφέρουν μια 

διαδικτυακή εμπειρία υψηλών ταχυτήτων όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, 
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συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit. Η εν λόγω 

πρόσβαση πρέπει να είναι καθολική, δωρεάν και χωρίς περιορισμούς. 

 

Η δωρεάν πρόσβαση συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει καμία άμεση χρέωση, μέσω διαφημίσεων ή 

της εμπορικής χρήσης των δεδομένων των χρηστών. 

 

2. Ταυτοποίηση και σύστημα πρόσβασης 

 

Όσον αφορά τα σημεία πρόσβασης, πρέπει να αναπτυχθεί ένα δίκτυο με σύστημα 

ταυτοποίησης που να ισχύει σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση 

πρέπει να διέπεται από την αρχή της μοναδικής ταυτοποίησης ή σύνδεσης (one login only). 

Για την αξιοποίηση αυτού του μοντέλου, πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρότυπο αναφοράς που 

εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, τη συλλογική αποτελεσματικότητα και μια κοινή γραμμή 

ταυτοποίησης, που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικού έργου. 

 

3. Επιλεξιμότητα 

 

Πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δημόσιοι φορείς των οποίων η αποστολή είναι 

συμβατή με τους στόχους του έργου. Λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου όγκου 

χρηματοδότησης για κάθε έργο και του υψηλού αριθμού δυνητικών αιτήσεων, πρέπει να 

εξασφαλιστεί η ύπαρξη διοικητικού συστήματος που παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές 

αποφάσεις. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εξεταστεί το μοντέλο χορήγησης κουπονιών. 

 

4. Γεωγραφική ισορροπία 

 

Πρέπει να εξασφαλίζεται η αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κρατών 

μελών όσον αφορά τους πόρους της πρωτοβουλίας. Η γεωγραφική ισορροπία ανά κράτος 

μέλος πρέπει να διασφαλιστεί μέσω κριτηρίων που θα καθοριστούν στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα εργασίας. 

   

5. Καταπολέμηση του αποκλεισμού και προώθηση της εδαφικής συνοχής 

 

Τα κριτήρια έγκρισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προτεραιότητα που δίδεται στην 

προώθηση της ψηφιακής ένταξης και της εδαφικής συνοχής. 

 

6. Βιωσιμότητα 

 

Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 

ιδίους πόρους ή πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την ανάπτυξη 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και προτάσεων. 

 

7. Μη αλληλεπικάλυψη προσφορών 

 

Τα έργα πρέπει να εξετάζονται μόνον εφόσον δεν υφίσταται στην ίδια περιοχή εφαρμογής 

δημόσια ή ιδιωτική προσφορά με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

 

8. Παρακολούθηση 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για την εφαρμογή συστήματος 
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παρακολούθησης της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης εκθέσεων 

εφαρμογής. 


