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((2006/2273(INI))

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι 
να μπορεί κάθε τμήμα του πληθυσμού να επωφελείται από την κοινωνία της 
πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που μειονεκτούν λόγω 
εκπαίδευσης, ηλικίας, φύλου, εθνότητας, κοινωνικής καταγωγής, αναπηρίας, καθώς 
και των προσώπων (διαγραφή) που ζουν στις λιγότερο ευνοημένες ζώνες,

Or. en

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι 
να μπορεί κάθε τμήμα του πληθυσμού να επωφελείται από την κοινωνία της 
πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που μειονεκτούν λόγω 
εκπαίδευσης, ηλικίας, φύλου ή καταγωγής, καθώς και των προσώπων με αναπηρίες 
και των προσώπων που ζουν στις λιγότερο ευνοημένες και τις απομακρυσμένες
ζώνες,
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Or. en

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι 
να μπορεί κάθε τμήμα του πληθυσμού να επωφελείται από τα πλεονεκτήματα της 
κοινωνίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που 
μειονεκτούν λόγω εκπαίδευσης, ηλικίας, φύλου ή καταγωγής, καθώς και των 
προσώπων με αναπηρίες και των προσώπων που ζουν στις λιγότερο ευνοημένες 
ζώνες,

Or. ro

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί 2007-2013 στον 
τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής θέτουν ως προτεραιότητα 
το να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των υποδομών των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) εκεί όπου οι μηχανισμοί της αγοράς δεν 
μπορούν να τις προσφέρουν σε λογικό κόστος και σε επαρκή αριθμό ώστε να 
φιλοξενηθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες, ειδικότερα δε στις απομακρυσμένες και 
αγροτικές ζώνες και στα νέα κράτη μέλη,

Or. ro

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί 2007-2013 στον 
τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής θέτουν ως προτεραιότητα 
το να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των υποδομών των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) εκεί όπου η αγορά δεν μπορεί να τις 
προσφέρει σε λογικό κόστος και σε επαρκή αριθμό ώστε να φιλοξενηθούν οι 
απαιτούμενες υπηρεσίες, ειδικότερα δε στις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες,
στις απομακρυσμένες και αγροτικές ζώνες και στα νέα κράτη μέλη,
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Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Bα (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες με 
υψηλή γεωγραφική διασπορά, υπάρχουν μέρη που εξακολουθούν να μην έχουν 
πρόσβαση στη βασική υποδομή των ΤΠΕ, όπως το Διαδίκτυο ευρείας ζώνης, κάτι 
που συμβαίνει, για παράδειγμα, στη δυτική ομάδα των Αζορών (Flores και Corvo), 
η οποία έτσι αντιμετωπίζει διπλά προβλήματα δεδομένων των περιορισμών που 
απορρέουν από το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά απομακρυσμένη,

Or. pt

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να μειώσει το ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη της ευρείας ζώνης, δεδομένου ότι 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις σχέσεις με το κοινό·

Or. cs

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βούληση της Επιτροπής να μειώσει το ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση·

Or. pl
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Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής να μειώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των 
πόλεων και της υπαίθρου·

Or. ro

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα υποδομών σχετικών με 
τις ΤΠΕ στις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, ιδίως η ευρυζωνική πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές αυτές μπορούν να βοηθήσουν 
στην υπέρβαση ορισμένων διαθρωτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν στην 
ανάπτυξή τους και οι οποίοι αναγνωρίζονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης, καθώς και στην καταπολέμηση του "πληροφοριακού αποκλεισμού" και 
την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των περιφερειών αυτών, όπως για 
παράδειγμα τα προβλήματα που δημιουργεί σε ορισμένες από αυτές η γεωγραφική 
διασπορά, όπως συμβαίνει με τις Αζόρες και τις Καναρίους, κάτι που υποδηλώνει 
την ανάγκη να κατοχυρωθεί το δικαίωμα πρόσβασης όλων των κατοίκων σε όλα τα 
τμήματα των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς εάν εφαρμόζεται πλήρως το 
ρυθμιστικό πλαίσιο, ποιες είναι οι δυνατότητες συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στις συγκεκριμένες επενδύσεις, και σε ποιο βαθμό πρέπει να εφαρμόζονται οι 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων όταν τα διαρθρωτικά και αγροτικά κονδύλια 
χρησιμοποιούνται για επενδύσεις ευρείας ζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα δεν θα στηρίξει προνόμια ή 
μονοπώλια της αγοράς και ότι η διάθεση διαρθρωτικών και αγροτικών κονδυλίων 
δεν θα καθυστερήσει λόγω της εξέτασης αυτής·

Or. en
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Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. ζητεί όπως η σύνδεση ευρείας ζώνης καταστεί διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό μορφή καθολικής υπηρεσίας, κατά τον ίδιο τρόπο με την 
τηλεφωνική σύνδεση σταθερού δικτύου, έως τα τέλη της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού το 2013·

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτιμήσουν λύσεις και τεχνολογίες του 
Διαδικτύου ευρείας ζώνης κατά την ηλεκτρονική μηχανογράφηση των δημοσίων 
υπηρεσιών, του τομέα της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ (π.χ. Aplication Service 
Provider, Terminal-Server κ.λπ.)·

Or. pl

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. ζητεί να τεθεί ως διακηρυγμένος στόχος της σύνδεσης ευρείας ζώνης να είναι κατ' 
αρχήν διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ ως καθολική υπηρεσία, κατά τον 
ίδιο τρόπο με το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. υπογραμμίζει το περί δημόσιας υπηρεσίας καθήκον των υποδομών και υπηρεσιών 
που απορρέουν από τις ΤΠΕ, καθώς και την ανάγκη καταπολέμησης του 
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"πληροφοριακού αποκλεισμού", καθώς εναπόκειται στις δημόσιες αρχές να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στις ΤΠΕ, παρέχοντας έτσι σε όλα 
τα τμήματα του πληθυσμού τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών αυτών·

Or. pt

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. τονίζει ότι η σύνδεση ευρείας ζώνης, λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης των νέων 
μέσων, παρέχει τη μόνη τεχνικώς αξιόπιστη πρόσβαση σε μέσα όπως είναι η 
διαδικτυακή τηλεόραση και η διαδικτυακή τηλεφωνία και, συνεπώς, εμποδίζει την 
αποκοπή του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών από την κοινωνία των πόλεων 
στην οποία είναι διαθέσιμη η ευρεία ζώνη·

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. τονίζει το ρόλο των ΤΠΕ στη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας 
των περιφερειών (αναδιοργάνωση των μεθόδων παραγωγής, δημιουργία 
επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η 
ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, ο ηλεκτρονικός πολιτισμός και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο)·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. τονίζει το ρόλο των ΤΠΕ στη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας 
σε επίπεδο περιφερειών (αναδιοργάνωση των μεθόδων παραγωγής, δημιουργία 
επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η 
ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική εκπαίδευση και το ηλεκτρονικό εμπόριο)·

Or. ro
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. θεωρεί επείγουσα ανάγκη να σχεδιαστεί από τώρα η υλοποίηση της ψηφιακής 
συνδρομητικής γραμμής πολύ υψηλής ταχύτητας (VDSL), ακόμα και στις ζώνες 
όπου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πέρασμα από τη στενή στην ευρεία ζώνη, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις νέες αυτές ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και στις τελευταίες καινοτόμους εφαρμογές των ΤΠΕ·

Or. fr

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι στις απομακρυσμένες ζώνες οι ΤΠΕ είναι πολύ πιο χρήσιμες 
δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή τη διασφάλιση ότι οι αποστάσεις δεν αποτελούν 
πλέον εμπόδιο, διευκολύνοντας τις σχέσεις χρηστών/υπηρεσιών, 
πελατών/προμηθευτών, πολιτών/δημοσίων αρχών, και τη μείωση του κόστους και των
προβλεπόμενων καθυστερήσεων·

Or. ro

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι στις απομακρυσμένες, αγροτικές, νησιωτικές και εξαιρετικά 
απομακρυσμένες περιφέρειες, οι ΤΠΕ είναι ακόμη πιο χρήσιμες δεδομένου ότι 
καθιστούν δυνατή την κατάργηση των αποστάσεων, διευκολύνοντας τις σχέσεις 
χρηστών/υπηρεσιών, πελατών/προμηθευτών, πολιτών/δημοσίων αρχών, και τη 
μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων·

Or. fr
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3

3. διαπιστώνει ότι στις απομακρυσμένες ζώνες οι ΤΠΕ είναι ακόμη πιο χρήσιμες 
δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή την κατάργηση των αποστάσεων, διευκολύνοντας 
τις σχέσεις χρηστών/υπηρεσιών, πελατών/προμηθευτών, πολιτών/δημοσίων αρχών, 
και τη μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων στην παροχή των υπηρεσιών·

Or. pl

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στην ανάπτυξη των ΤΠΕ στις αγροτικές, στις εξόχως 
απομακρυσμένες, στις φυσικά μειονεκτούσες και στις αραιοκατοικημένες περιοχές, 
οι αγορές των οποίων θεωρούνται μη αποδοτικές από την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
κρίνει όμως ότι είναι απαραίτητο όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
σταθούν στο πλευρό τους·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή, 
στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 
τους, στην επέκταση των υποδομών ΤΠΕ, ιδίως στις περιφέρειες που μέχρι σήμερα 
είχαν αγνοηθεί από αυτή την άποψη·

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές την πραγματοποίηση ελέγχου των 
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ικανοτήτων των υπαρχόντων δικτύων και των περιφερειακών αναγκών σε υψίρρυθμες 
ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι δυνητικές συνέργειες μεταξύ των περιφερειακών 
πόλων δραστηριότητας και να χρησιμοποιηθεί ο βέλτιστος τεχνολογικός συνδυασμός 
ώστε να υπάρχει αειφόρος και υψηλής ποιότητας δράση κατά την πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 26
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη να διεξάγουν τους διαγωνισμούς σχετικά με τις υπηρεσίες 
ευρείας ζώνης ή και τις ραδιοσυχνότητες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρασχεθεί 
το ταχύτερο δυνατόν πρόσβαση και στις αγροτικές ζώνες και τις απομακρυσμένες 
περιφέρειες· ζητεί, στο θέμα αυτό, να δοθούν πραγματικές ευκαιρίες ανταγωνισμού 
στις ΜΜΕ που προσφέρουν επικοινωνιακές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. ζητεί να αναγνωρισθεί η επιλεξιμότητα του κόστους τόσο για τη δημιουργία νέων 
δικτύων οπτικών ινών όσο και για την αγορά των δικαιωμάτων χρήσης οτικών 
ινών υπό μορφή IRU (Indefeasible Right of Use)·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

5. θεωρεί σκόπιμο, λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και της καθυστέρησης της 
ανάπτυξης ορισμένων εδαφών και κρατών μελών, να γίνονται άμεσες επενδύσεις στις 
νέες τεχνολογικές καινοτομίες που χρησιμοποιούν το ράδιο ή τα ασύρματα μέσα για 
τη μετάδοση·

Or. ro
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5

5. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. ζητεί όπως το θέμα της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας αντιμετωπισθεί ξεχωριστά 
από τον προβληματισμό για την ψηφιακή συνδρομητικής γραμμή πολύ υψηλής 
ταχύτητας (VDSL), και θεωρεί, στο θέμα αυτό, ότι οι συχνότητες που θα 
ελευθερωθούν από τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση θα είναι πολύ χρήσιμες 
για την παροχή των απαραίτητων ικανοτήτων στις πιο αραιοκατοικημένες 
περιοχές, όπου η χρήση των ινών είναι δυσχερής και δαπανηρή·

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την 
εγκατάσταση τηλετεχνικών αγωγών κατά τη δημιουργία γραμμών και δικτύων 
υποδομών, όπως οι δρόμοι, τα δίκτυα αποχετεύσεων, τα συστήματα ύδρευσης και 
θέρμανσης και τα δίκτυα παροχής ενέργειας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή είτε 
η άμεση είτε η μεταγενέστερη εγκατάσταση οπτικών ινών· ζητεί να εφαρμόζεται 
αυστηρά η απαίτηση αυτή κατά τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό υποδομών 
που πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση της ΕΕ·

Or. pl
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. επισημαίνει την πιθανή σύγκρουση μεταξύ της αποτελεσματικής στήριξης της 
ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω της δημιουργίας δωρεάν δικτύων με 
ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία, αφενός, και των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων, αφετέρου, και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξεύρουν διαρθρωτική 
λύση σε αυτό το πρόβλημα·

Or. cs

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η γνώση των ΤΠΕ από τους κοινοτικούς
πολίτες και καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταστήσουν δυνατή την 
εκμάθηση των τεχνολογιών της πληροφορικής από τους πολίτες, διοργανώνοντας 
μαθήματα κατάρτισης με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτιώσεων όσον αφορά τη γνώση των ΤΠΕ από τους 
ευρωπαίους πολίτες με τη χρηματοδότηση ορισμένων δημοσίων χώρων με πολυμέσα, 
στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν σε συλλογικά εργαστήρια εκμάθησης και να 
χρησιμοποιούν το διαθέσιμο υλικό δωρεάν·

Or. ro

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7

7. ζητεί να παρέχεται επίσης μια υπηρεσία ατομικής διαμεσολάβησης για τα λιγότερο 
ευνοημένα και τα περισσότερο απομακρυσμένα από τις ΤΠΕ πρόσωπα, όπως οι 
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ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες, έτσι ώστε η κοινωνία της πληροφορίας να 
καταστεί μια πραγματική κοινωνία ενσωμάτωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 36
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να παράσχουν εξατομικευμένη 
κατάρτιση σε πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις ΤΠΕ, όπως οι 
ηλικιωμένοι και τα μειονεκτούντα άτομα·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 37
Παράγραφος 7

7. ζητεί τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ατομικής διαμεσολάβησης για τα λιγότερο 
ευνοημένα πρόσωπα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ (διαγραφή), όπως οι 
ηλικιωμένοι·

Or. ro

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 38
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. υπογραμμίζει τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στις περιοχές με γηράσκοντα πληθυσμό, 
προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να παραμείνουν στις εστίες τους και να 
διατηρήσουν την αυτονομία τους·

Or. fr
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 39
Παράγραφος 8

8. υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της ανταλλαγής των καλών πρακτικών προώθησης της 
κοινωνίας της πληροφορίας και της δημιουργίας προτύπων σχεδίων σε ό,τι αφορά 
την επίτευξη χρηματοδότησης από διάφορες πηγές και τη χρήση των εταιρικών 
σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η έλευση της 
κοινωνίας της πληροφορίας στις αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές.

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8

8. υπογραμμίζει το χρήσιμο χαρακτήρα της ανταλλαγής των καλών πρακτικών 
προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας.

Or. ro

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 41
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. θεωρεί σημαντικό να ενεργοποιηθούν η έρευνα και οι εταιρικές σχέσεις στις ΤΠΕ 
μεταξύ πανεπιστημίων, οργανισμών αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων·

Or. fr


