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i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για τη μεγέθυνση και την απασχόληση
(COM(2005)229 – 2005/2167(INI))

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης, στις σύγχρονες κοινωνίες, λόγω της 
εξαιρετικής τεχνολογικής ανάπτυξης που τις μετάλλαξε ριζικά, είναι πλέον σε θέση να 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις ιδέες και τη συμπεριφορά των πολιτών και, 
συνεπώς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη δημοκρατική ζωή κάθε χώρας· καλεί την 
Επιτροπή να σεβαστεί αυτές τις θεμελιώδεις αξίες του οπτικοακουστικού μοντέλου 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της i2010 και να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθεί 
δεόντως υπόψη ο ιδιαίτερος ρόλος των οπτικοακουστικών μέσων –που είναι 
ταυτόχρονα και οικονομικά και πολιτιστικά αγαθά– για την πολιτιστική 
πολυμορφία·

Or. de

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης, στις σύγχρονες κοινωνίες, λόγω της 
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εξαιρετικής τεχνολογικής ανάπτυξης που τις μετάλλαξε ριζικά, είναι πλέον σε θέση να 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις ιδέες και τη συμπεριφορά των πολιτών και, 
συνεπώς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη δημοκρατική ζωή κάθε χώρας· ότι η 
«ηλεκτρονική πρόσβαση» στηρίζεται απαραιτήτως στη βάση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα I2010 αποτελεί καθοριστικό στάδιο της εμφάνισης 
της κοινωνίας της πληροφορίας που πρέπει να επιτρέψει σε όλους να είναι 
συμμέτοχοι διαθέτοντας τεχνολογίες και γνώσεις, χρήστες μέσω της πρακτικής της 
διαδραστικότητας και των νέων μορφών κοινωνικότητας που προσφέρουν τα 
δίκτυα και πολίτες με κριτική ικανότητα και ελευθερία επιλογής·

Or. fr

Τροπολογία: Μανώλης Μαυρομμάτης

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπενθυμίζει τη σημασία της ψηφιακής σύγκλισης και υποστηρίζει την άρση των 
εμποδίων που δυσχεραίνουν την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης των κρατών, στόχος που τέθηκε και στην Παγκόσμια 
Σύνοδο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Δέσμευση της Τύνιδας-Tunis 
Commitment, 18/11/2005)·

Or. el

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, υπό το πρίσμα των άλλων προτάσεων, οι έννοιες που 
χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή –«υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας», «μέσα ενημέρωσης», «υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης» και 
«υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα»– να καθορίζονται με ακρίβεια·
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Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. σημειώνει ότι η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας δημιουργεί νέες ευθύνες για 
εκείνους που επιτελούν το έργο της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, καθώς και 
νέες μορφές άσκησης των δικαιωμάτων του πολίτη, τα οποία (διαγραφή) τους 
επιτρέπουν να επωφελούνται πλήρως από τη διάδοση των νέων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. σημειώνει ότι η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας δημιουργεί νέες ευθύνες για 
εκείνους που επιτελούν το έργο της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, καθώς και 
νέα δικαιώματα του πολίτη, τα οποία πρέπει να κατοχυρώνονται για όλα τα μέλη της 
κοινωνίας, ιδίως οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένα άτομα, άτομα με 
αναπηρία, απομονωμένα, με κοινωνικές δυσκολίες ...) ούτως ώστε οι πολίτες να 
δύνανται να επωφελούνται πλήρως από τη διάδοση των νέων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο η θεσμική συζήτηση να ενισχύσει και να 
αποσαφηνίσει το ευρωπαϊκό θεσμικό μοντέλο και, κυρίως, τα θεσμικά όργανα 
γενικότερα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα, να δράσουν αποδεικνύοντας 
εμπράκτως ότι μεριμνούν για τις ευρύτερες ανησυχίες της δημοκρατίας των 
πολιτών·

Or. es
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Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

διεγράφη

Or. es

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. επιβεβαιώνει ότι λόγω της εξαιρετικής κοινωνικής και δημοκρατικής αξίας της
πρέπει, προκειμένου να βρεθεί μία λύση σε αυτήν την προβληματική (διαγραφή), να 
υπερπηδηθούν τα όρια μιας στενής θεώρησης της αγοράς·

Or. de

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. προτείνει, στο πλαίσιο του στόχου της επίτευξης της χρηστής διαχείρισης και της 
διασφάλισης της πλήρους ιδιότητας του πολίτη σε όλους τους Ευρωπαίους στο 
πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, τη σταδιακή υιοθέτηση ενός χάρτη 
ηλεκτρονικών δικαιωμάτων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις ως κοινό 
σύνολο αρχών και προσανατολισμών που καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο όλοι οι 
πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα· προτείνει αυτές οι αρχές 
να μετουσιωθούν σε δράσεις και προγράμματα εφαρμογής σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να συγκροτηθεί μία κοινωνία της ψηφιακής 
εποχής ανταγωνιστική και ικανή να διασφαλίσει την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. τονίζει ότι, δεδομένου ότι η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό ευνοεί τη 
μείωση των μέσων μετάδοσης, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με συντονισμένες 
πολιτικές και προσαρμοσμένο νομικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
εξομοίωση που δύναται να επιφέρει η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε διαφανή, πολλαπλή και διεξοδική πληροφόρηση,
καθώς και σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε ασφαλές περιβάλλον, μέσω 
οιασδήποτε υπηρεσίας και πλατφόρμας τηλεπικοινωνιών –από το διαδίκτυο έως τα 
κινητά τηλέφωνα– είναι βασικό δικαίωμα προκειμένου να χαίρουν οι πολίτες μιας 
ενεργού συμμετοχής στα κοινά στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, που 
πρέπει να ενταχθεί στον χάρτη των ηλεκτρονικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει ότι η ισότιμη και μη διακριτική πρόσβαση στις βασικές υποδομές και 
τεχνολογίες, η οποία πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά και διαλειτουργικά πρότυπα,
συνιστά βασικό δικαίωμα προκειμένου να χαίρουν οι πολίτες μιας ενεργού 
συμμετοχής στα κοινά στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, δεδομένου ότι 
συνδέεται στενά με τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες κατά τον 
δυνατόν αποτελεσματικότερο, απλούστερο και διαφανέστερο τρόπο, καθώς και με τη 
δυνατότητα συμμετοχής, όλων των πολιτών, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 
όλα τα επίπεδα·

Or. de
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Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. βεβαιώνει ότι ο χάρτης θα έπρεπε επίσης να συμπεριλαμβάνει, για όλους τους 
πολίτες, το δικαίωμα κατανόησης και διάδρασης με τις ενεχόμενες διοικήσεις και,
συνεπώς, να συμμετέχουν επί ίσης βάσης στη λήψη αποφάσεων και στις πολιτικές 
διαδικασίες· είναι της γνώμης ότι ο εξορθολογισμός, ο επανακαθορισμός, η 
διαφάνεια και η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά·

Or. en

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτούν οι τεχνικές προϋποθέσεις προκειμένου να 
διασφαλιστεί μη διακριτική πρόσβαση στα περιεχόμενα της κοινωνίας της 
πληροφορίας και να μην υπάρχει ψηφιακό χάσμα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπογραμμίζει, συνεπώς, εκ νέου τις απαιτήσεις του για ανοικτά 
διαλειτουργικά πρότυπα, και συγκεκριμένα στον τομέα της διεπαφής 
προγράμματος εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο)·

Or. de

Τροπολογία: Μανώλης Μαυρομμάτης

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύει την ψυχαγωγική πτυχή της τεχνολογίας, 
έτσι ώστε να είναι πιο προσιτή στους πολίτες και να είναι σύμφωνη με τις ηθικές 
επιταγές της κοινωνίας·

Or. el
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Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης για όλους του δικαιώματος πρόσβασης σε 
κατάλληλη εκπαίδευση και βασική γνώση για τα μέσα ενημέρωσης –κυρίως τα 
ηλεκτρονικά μέσα που μεταδίδουν εικόνες– και τις νέες διαδραστικές και ψηφιακές 
τεχνολογίες, προκειμένου να αποφευχθούν νέες μορφές κοινωνικού και πολιτισμικού 
αποκλεισμού, θεωρεί δε την ισότιμη πρόσβαση σε έναν κόσμο μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ελεύθερα προσβάσιμου, στα διαφοροποιημένα και ποιοτικά περιεχόμενα 
ως θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο 
τον ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα του κρατικού ραδιοφώνου για την 
κοινωνική συνοχή, τον δημοκρατικό διάλογο και τον πλουραλισμό στην Ευρώπη 
και απαιτεί τη διασφάλιση αυτών των αποστολών και στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή περιεχομένων που σέβονται την πολιτιστική και τη 
γλωσσική πολυμορφία είναι μία ευκαιρία για να ενθαρρυνθούν νέες ικανότητες και 
νέες θέσεις απασχόλησης, κυρίως για τους τομείς της σύλληψης και της 
δημιουργίας, σε ολόκληρη την επικράτεια των 25 κρατών μελών· ότι αυτά τα νέα 
επαγγέλματα πρέπει να μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό 
πλαίσιο το οποίο θα τους διασφαλίζει την οικονομική ασφάλεια και την ασφάλεια 
δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία: Μανώλης Μαυρομμάτης

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο της εξειδικευμένης εκπαίδευσης σχετικά με τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο των νέων στα σχολεία όσο 
και των ενηλίκων και ιδιαιτέρως των γυναικών, στα πλαίσια της διά βίου μάθησης, 
έτσι ώστε να είναι ενημερωμένοι και σε θέση να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα 
σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο·

Or. el
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Τροπολογία: Marielle De Sarnez

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να συνίσταται στην παροχή 
στους πολίτες, από πολύ νεαρή ηλικία, τεχνικών ή άλλων μέσων, τα οποία θα τους 
επιτρέπουν την κριτική θεώρηση των πραγμάτων και για να χρησιμοποιούν προς 
όφελός τους τον ολοένα και μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών και επικοινωνίας που 
τους παρουσιάζεται, σύμφωνα με τη σύσταση 1466 (2000) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης· επαναβεβαιώνει, επιπλέον, ότι μέσω αυτής της μαθησιακής διαδικασίας, οι 
πολίτες θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται μηνύματα και να επιλέγουν τα πλέον 
ενδεδειγμένα μέσα ενημέρωσης για την επικοινωνία τους, και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
θα είναι ικανοί να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους στην ελευθερία ενημέρωσης 
και έκφρασης·

Or. fr

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. εκτιμά ότι, στην κοινωνία της πληροφορίας, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να 
προσαρμοστούν στο ειδικό πλαίσιο των όλο και περισσότερο εξεζητημένων 
αναγκών των επιμέρους χρηστών και των ομάδων και, κατά συνέπεια, να 
στηριχτούν στην ικανοποιητική αντίδραση του τομέα ανεφοδιασμού σε παρόμοιες 
ανάγκες, με στόχο την αποτελεσματική και ανάλογη προς την υπηρεσία σύλληψη·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Trautmann

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. εκτιμά ότι η υλοποίηση του προγράμματος I2010 πρέπει να συνοδεύεται από 
ανάλυση των οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών επιπτώσεων της 
μετάβασης στην κοινωνία της πληροφορίας· θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί 
ιδιαιτέρως υπόψη στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (πρόγραμμα πλαίσιο 
για την έρευνα και την ανάπτυξη, πρόγραμμα κοινής πρωτοβουλίας)·

Or. fr
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Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που προσφέρει η περίοδος 
προβληματισμού στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να νομοθετήσουν με μέλημα τις 
ευρύτερες ανησυχίες των πολιτών, απηχώντας τις τελευταίες στις πολιτικές τους· 

Or. es

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η επιδίωξη ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να 
εκμεταλλευτούν το σύνολο του δυναμικού καινοτομίας και δημιουργικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. θεωρεί ότι και το ίδιο το νομικό περιβάλλον ασκεί επιρροή στην εμφάνιση και στη 
διαιώνιση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης·

Or. es

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. καλεί την Επιτροπή να επενδύσει τους ερευνητικούς πόρους της στην εκτίμηση των 
επιπτώσεων της κοινωνίας της πληροφορίας στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό·
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Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 28
Παράγραφος 7

7. ζητεί, στην εποχή της σύγκλισης, της κινητικότητας και της διαδραστικότητας, όλες οι 
πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
τόσο κατά τον ορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα 
περιεχόμενα που εκπέμπονται από τα νέα μέσα ενημέρωσης όσο και στον τομέα των 
μέτρων υποδομής ή στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού και των δημοσίων 
ενισχύσεων– να συνάδουν πλήρως προς τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία 
και την προώθηση της ποικιλίας του ψηφιακού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα προστασίας και προώθησης της 
πολιτιστικής πολυμορφίας στα κράτη μέλη και του διττού χαρακτήρα των 
οπτικοακουστικών μέσων υπό την ιδιότητά τους ως οικονομικού και πολιτιστικού
αγαθού·

Or. de

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 29
Παράγραφος 7

7. ζητεί, στην εποχή της σύγκλισης, της κινητικότητας και της διαδραστικότητας, όλες οι 
πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται επίσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης –τόσο κατά τον ορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις 
υπηρεσίες και τα περιεχόμενα που εκπέμπονται από τα νέα μέσα ενημέρωσης όσο και 
στον τομέα της ρύθμισης των υποδομών ή στον τομέα του δικαίου του
ανταγωνισμού και των δημοσίων ενισχύσεων– να συνάδουν πλήρως προς τη 
Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της ποικιλίας του 
ψηφιακού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία καθιερώνει την 
υποχρέωση των κρατών μελών να προστατεύουν και να προωθούν την πολιτιστική 
πολυμορφία καθώς και τον διττό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων υπό 
την ιδιότητά τους ως οικονομικού και πολιτιστικού αγαθού·

Or. de
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Τροπολογία: Maria Badia I Cutchet

Τροπολογία 30
Παράγραφος 7

7. ζητεί, ο ορισμός ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα 
περιεχόμενα που εκπέμπονται από τα νέα μέσα ενημέρωσης στην εποχή της 
σύγκλισης, της κινητικότητας και της διαδραστικότητας, να συνάδει πλήρως προς τη 
Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της ποικιλίας του
ψηφιακού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης, λαμβανομένου υπόψη του 
γεγονότος ότι, με τη σωστή διαχείριση, η κοινωνία της πληροφορίας και οι
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να αποτελέσουν ένα 
πολύ θετικό μέσο ενίσχυσης και προστασίας της πολιτιστικής πολυμορφίας και της 
πολυγλωσσίας·

Or. es

Τροπολογία: Μανώλης Μαυρομμάτης

Τροπολογία 31
Παράγραφος 7

7. ζητεί, ο ορισμός ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα 
περιεχόμενα που εκπέμπονται από τα νέα μέσα ενημέρωσης στην εποχή της 
σύγκλισης, της κινητικότητας και της διαδραστικότητας, να συνάδει πλήρως προς τη 
Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της ποικιλίας του 
ψηφιακού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης η οποία είναι ένα 
σημαντικό μέσο για την προάσπιση της πολυπολιτισμικότητας·

Or. el

Τροπολογία: Marielle De Sarnez

Τροπολογία 32
Παράγραφος 7

7. ζητεί, ο ορισμός ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα 
περιεχόμενα που εκπέμπονται από τα νέα μέσα ενημέρωσης στην εποχή της 
σύγκλισης, της κινητικότητας και της διαδραστικότητας, να συνάδει πλήρως προς τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση της 
UNESCO για την προστασία και την προώθηση της ποικιλίας του ψηφιακού 
περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης·

Or. fr
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Τροπολογία: Maria Badia I Cutchet

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. επισημαίνει ότι η χρηστή διαχείριση των ΤΠΕ και της κοινωνίας της πληροφορίας 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του ψηφιακού 
χάσματος, προς όφελος της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. es

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. υπενθυμίζει ότι, μέσω της ερμηνείας και της εφαρμογής των σχετικών προτύπων 
στην υποδομή των ηλεκτρονικών μέσων, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να 
διασφαλίσει και να ενθαρρύνει τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης·

Or. es

Τροπολογία: Luis Herrero-Tejedor

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. υπενθυμίζει ότι –όπως το επισήμανε ήδη η ομάδα υψηλού επιπέδου για την 
κοινωνία της πληροφορίας στην έκθεση Bangemann1 «Η Ευρώπη και η παγκόσμια 
κοινωνία των πληροφοριών»– είναι απαραίτητο να ενδιαφερθεί, επειγόντως, για το 
πώς θα μπορέσει να αποφευχθεί η ύπαρξη αποκλινουσών εθνικών νομοθεσιών όσον 
αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, εις βάρος της εσωτερικής αγοράς· 
εκτιμά ότι πρέπει να εκπονηθούν αποτελεσματικά πρότυπα προστασίας του 
πλουραλισμού και του ανταγωνισμού·

Or. es

  
1 Έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινωνία της πληροφορίας», υπό τη 
διεύθυνση του κ. Martin Bangemann, τέως μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπεύθυνο 
για τη βιομηχανία και τις τηλεπικοινωνίες. 
Έκθεση «Η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών». Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κέρκυρα (24 και 25 Ιουνίου 1994).
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Τροπολογία: Μανώλης Μαυρομμάτης

Τροπολογία 36
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με το 
διαδίκτυο, δεδομένου ότι αποτελεί το μελλοντικό μέσο για λήψη οικονομικών και 
άλλων αποφάσεων·

Or. el

Τροπολογία: Maria Badia I Cutchet

Τροπολογία 37
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει μία 
στρατηγική υπέρ μιας ασφαλούς κοινωνίας της πληροφορίας, το 2006, προκειμένου 
οι υπηρεσίες του διαδικτύου, πιο αξιόπιστες, να χαίρουν της μεγαλύτερης 
εμπιστοσύνης όχι μόνο των επενδυτών, αλλά επίσης και των χρηστών, τόσο όσον 
αφορά την απάτη (κατά την αγορά) και τα παράνομα και βλαβερά περιεχόμενα
(προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προστατεύοντας 
ταυτόχρονα την ιδιωτική ζωή) όσο και τις τεχνολογικές αδυναμίες (με στόχο την 
αποτελεσματική και αποδοτική χρησιμοποίηση των ΤΠΕ).

Or. es


