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Módosítás   1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek, miközben az 

alacsonyabb lakhatási, élelmiszer- és 

oktatási költségek következtében 

versenyelőnyre tesznek szert; 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek; 

Or. en 

 

Módosítás   2 

Vicky Ford 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom – amely 

magában foglalja azon tagállamokat, 

melyek teljesítik egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségüket és ösztönzik az 5G 

technológiák időszerű kiépítését – a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 
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ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek, miközben az 

alacsonyabb lakhatási, élelmiszer- és 

oktatási költségek következtében 

versenyelőnyre tesznek szert; 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra, valamint a városi 

területek számára az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek; 

Or. en 

 

Módosítás   3 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek, miközben az 

alacsonyabb lakhatási, élelmiszer- és 

oktatási költségek következtében 

versenyelőnyre tesznek szert; 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

csökkenthetik a digitális megosztottságot 

és előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek; 

Or. en 

 

Módosítás   4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 
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1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

mint a városi területek, miközben az 

alacsonyabb lakhatási, élelmiszer- és 

oktatási költségek következtében 

versenyelőnyre tesznek szert; 

1. hangsúlyozza, hogy e 

kezdeményezés az internetkapcsolatra 

vonatkozó azon 3 stratégiai célkitűzés 

része, amelyet az Európai Bizottság 2025-

re elérendőként határozott meg, és amely 

megteremti a megfelelő ökoszisztémát, 

hogy kifejlődjön egy erős gigabitalapú 

európai társadalom az 5G technológiák 

időszerű kiépítésével, mely a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában, 

amely érzékelők, készülékek és az 

internethez kapcsolódás lehetőségével 

rendelkező mindenféle eszközök millióit 

nyújtja majd, a jelenlegi átvitellel és 

energiával kapcsolatos akadályokat 

legyőzve – ugyanabban az ütemben, mint 

a városi területek – és első osztályú 

internetkapcsolatot létrehozva; 

Or. en 

 

Módosítás   5 

Philippe Juvin 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leginkluzívabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 

1. hangsúlyozza, hogy egy erős 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

technológiák időszerű kiépítése a 

leghatékonyabb út a digitális egységes piac 

megvalósításához, ugyanis a nagy 

sebességű széles sávú hálózatok 

előmozdíthatják az általános növekedést, 

különösképpen a vidéki területeken, 

biztosítva számukra az eszközöket ahhoz, 

hogy a dolgok internetének (IoT) korában 

ugyanabban az ütemben vegyenek részt, 
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mint a városi területek, miközben az 

alacsonyabb lakhatási, élelmiszer- és 

oktatási költségek következtében 

versenyelőnyre tesznek szert; 

mint a városi területek, miközben az 

alacsonyabb lakhatási, élelmiszer- és 

oktatási költségek következtében 

versenyelőnyre tesznek szert; 

Or. fr 

 

Módosítás   6 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 1a. emlékeztet arra, hogy meg kell 

szüntetni a vidéki és nagyvárosi területek 

között az internetkapcsolatban lévő 

hatalmas különbségek által jelzett digitális 

szakadékot, mivel az Európai Unió nem 

engedheti meg magának, hogy elszalassza 

azon vidéki területek összekapcsolásának 

lehetőségét, amelyek az Európai Bizottság 

digitális gazdaság és társadalom 

fejlettségét mérő mutatója (DESI) 

eredményeinek fényében nagy mértékben 

le vannak maradva – a széles sávú 

internet az európai otthonok 71%-ában 

elérhető, de a vidéki területeken ez az 

arány csak 28%, míg a mobil széles sávú 

internet az európai otthonok 86%-ában 

elérhető, de a vidéki területeken ez az 

arány csak 36%; 

Or. en 

 

Módosítás   7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 1a. hangsúlyozza, hogy annak 

érdekében, hogy ez a technológia pozitív 

hatással legyen gazdaságunkra, van egy 

negyedik célkitűzés is, amellyel ki kell 

egészíteni a Bizottság által meghatározott, 

az internetkapcsolatra vonatkozó 

célkitűzéseket: a digitális szakadék 

megszüntetése és újak kialakulásának 

megelőzése; ezért felszólítja a Bizottságot, 

hogy hozzon létre egy megfelelően 

finanszírozott kiegészítő rendszert a vidéki 

és városi területek között, a nagy- és 

kisvállalkozások között, valamint a 

különböző társadalmi-gazdasági szinteken 

élő emberek között és a generációk között 

meglévő digitális szakadék növekedésének 

elkerülésére; 

Or. en 

 

Módosítás   8 

Philippe Juvin 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 1a. Hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy valamennyi 

társadalmi-gazdasági mozgatórugó 

(iskolák, egyetemek, közigazgatási 

szervek...) rendelkezzen nagyon nagy 

sebességű gigabit kapcsolattal, valamint 

hogy valamennyi – vidéki és városi – 

európai háztartás hozzáférhessen egy 

legalább 100 Mb/s letöltési sebességet 

kínáló kapcsolathoz; 

Or. fr 
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Módosítás   9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Véleménytervezet 

1 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 1a. üdvözli az Európai Bizottságnak a 

tagállamokkal és az iparral történő közös 

munkáját, hogy önkéntes alapon 

létrehozzák az első 5G-s hálózatok 2018 

végére történő elindítására vonatkozó 

közös menetrendet, melyet majd a teljes 

körű kereskedelmi 5G-s szolgáltatások 

indulása követ Európában 2020 végéig; 

Or. en 

 

Módosítás   10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 1b. üdvözli az Európai Bizottság azon 

szándékát, hogy a tagállamokkal és az 

iparral történő közösen dolgozzanak 

annak érdekében, hogy önkéntes alapon 

létrehozzák az első 5G-s hálózatok 2018 

végére történő elindítására vonatkozó 

közös menetrendet, melyet majd a teljes 

körű kereskedelmi 5G-s szolgáltatások 

indulása követ Európában 2020 végéig; 

Or. en 

 

Módosítás   11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 
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Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 1b. hangsúlyozza, hogy az IoT 

fejlődésének lehetővé tételén kívül az 5G 

technológia kiépítése – a sebességének és 

alacsony késleltetésének köszönhetően – 

sok más potenciális előnnyel jár, mint 

például: az elektronikus egészségügy 

fejlődése; autonóm autók; a 

videokonferenciák tökéletesítése, amely 

nemcsak a fogyasztók, hanem a kkv-k 

számára is hasznos lehet; és nagy 

sebességű internet; 

Or. en 

 

Módosítás   12 

Philippe Juvin 

 

Véleménytervezet 

1 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 1b. Felkéri a tagállamokat, hogy minél 

hamarabb alakítsanak ki 5G-s folyamatos 

lefedettséget valamennyi városi területen, 

valamint a közúti és vasúti főútvonalak 

mentén; 

Or. fr 

 

Módosítás   13 

Vicky Ford 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

2. sajnálatosnak tartja azt a helyzetet, 2. elismeri a tagállamok 4G-re 
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amely azáltal jött létre, hogy az Európai 

Unió lassan reagált a 4G-re a világ más 

régióihoz képest, amelyek vezető 

szerephez jutottak és jelenleg profitálnak 

valamennyi kapcsolódó előnyből; 

vonatkozó különböző megközelítéseit, 

valamint, hogy ez a 4G lassabb ütemű 

kihasználását eredményezte bizonyos 

területeken a világ más régióihoz képest, 

amelyek vezető szerephez jutottak és 

jelenleg profitálnak a kapcsolódó 

előnyökből; fontosnak tartja, hogy az 5G-

re vonatkozó európai iparági gyakorlatot 

globális szinten támogassák a nemzetközi 

szabványokban, ahol létezik lépéselőny; 

Or. en 

 

Módosítás   14 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

2. sajnálatosnak tartja azt a helyzetet, 

amely azáltal jött létre, hogy az Európai 

Unió lassan reagált a 4G-re a világ más 

régióihoz képest, amelyek vezető szerephez 

jutottak és jelenleg profitálnak 

valamennyi kapcsolódó előnyből; 

2. sajnálatosnak tartja a 4G lassabb 

ütemű kihasználását az Európai Unióban 
a világ más régióihoz képest, 

hangsúlyozva, hogy az ehhez hozzájáruló 

tényező a hálózatok üzemeltetők által 

történő lassú kiépítése, valamint néhány 

kevésbé versenyképes piaccal rendelkező 

országban a beruházáson túli nyereség 

maximalizálásának előnyben részesítése 

volt; 

Or. en 

 

Módosítás   15 

Renato Soru 

 

Véleménytervezet 

2 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

2. sajnálatosnak tartja azt a helyzetet, 

amely azáltal jött létre, hogy az Európai 

2. sajnálatosnak tartja azt a helyzetet, 

amely azáltal jött létre, hogy az Európai 
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Unió lassan reagált a 4G-re a világ más 

régióihoz képest, amelyek vezető 

szerephez jutottak és jelenleg profitálnak 

valamennyi kapcsolódó előnyből; 

Unió lassan reagált a 4G-re a világ más 

régióihoz képest, amelyek vezető 

szerephez jutottak és jelenleg profitálnak 

valamennyi kapcsolódó előnyből; 

hangsúlyozza, hogy a 4G-ről 5G-re 

történő átállás még kritikusabb, mivel ez 

utóbbi alaptechnológiát képvisel 

forradalmi innovációk – mint például a 

mesterséges intelligencia, a virtuális 

valóság alkalmazások, az elektronikus 

egészségügy és az autonóm vezetés –, 

valamint a további haladás számára; 

Or. en 

 

Módosítás   16 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

2 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 2a. sajnálatát fejezi ki, hogy a vidéki 

területeken lévő európai háztartások 

csupán 28%-a rendelkezett gyors 

vezetékes internetkapcsolattal 2015-ben, 

valamint hogy bár a 4G átlagos Európai 

Uniós lefedettsége az Unió egészére 

vonatkozóan 86%-os, ez a szám a vidéki 

területeken csak 36%; 

Or. en 

 

Módosítás   17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

2 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 
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 2b. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Bizottság szerint az internetkapcsolatokra 

vonatkozó célkitűzéseink elérése 500 000 

milliárd eurós beruházást igényel, 

amelyből a valószínűsíthető beruházási 

hiány 155 milliárd euró; hangsúlyozza, 

hogy a szükséges infrastruktúra kiépítése 

előfeltétele e technológia fejlődésének, és 

ezért az ilyen technológiák kiépítésének 

nagyobb mértékű pénzügyi támogatására, 

valamint a magán beruházásokat ösztönző 

meglévő forrásokban rejlő lehetőségek és 

szinergiák teljes mértékű kihasználása és 

a köz-magán társulások – mint például a 

PPP 5G – előmozdítása által egy 

ambiciózus és következetes 5G 

finanszírozási stratégia érdekében történő 

erőfeszítések megtételére szólít fel; 

meghatározott kockázati tőke az 5G-re és 

a konzorciumokra vonatkozóan; 

Or. en 

 

Módosítás   18 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

3. hangsúlyozza az 5G korai 

szakaszához való hozzájárulás 

jelentőségét a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 
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amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

Or. en 

 

Módosítás   19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

felszólítja e tekintetben az üzemeltetőket, 

hogy fektessenek többet az 

infrastruktúrába az internetkapcsolat 

vidéki területeken történő javítására és az 

5G lefedettség növelésére; 

Or. en 

 

Módosítás   20 

Andreas Schwab 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 



 

PE599.776v01-00 14/46 AM\1117612HU.docx 

HU 

Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az európai vállalkozások, különösen az 

európai kkv-k versenyképessége 

támogatásban részesüljön, mivel a 

világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges egy átfogó európai 

stratégia, valamint hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

Or. de 

 

Módosítás   21 

Philippe Juvin 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, és ennek megvalósulásához 

szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, a 

modernizált európai infrastrukturális 

beruházások szempontjából kedvezők és 

innovációbarátak legyenek egy olyan piaci 
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versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

alapú és könnyed megközelítéssel, amely 

előmozdítja a versenyt és megfontolt 

adópolitikával párosul, felismerve, hogy 

beruházás szükséges a verseny 

megteremtéséhez, amely innovációt, új 

szolgáltatásokat és végül még több, a 

fogyasztó számára előnyt jelentő 

beruházást indukál; 

Or. fr 

 

Módosítás   22 

Maria Grapini 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár,  ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön és 

az európai ipar versenyképessége 

növekedjen,  mivel a világvezető pozíció e 

technológia megalapozásában 

potenciálisan jelentős előnyökkel jár, 

ennek megvalósulásához azonban 

szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

Or. ro 

 

Módosítás   23 

Vicky Ford 
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Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az európai ipar lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások kifelé tekintőek, 

jövőorientáltak, beruházásösztönzők és 

innovációbarátak legyenek egy olyan piaci 

alapú és könnyed megközelítéssel, amely 

előmozdítja a versenyt és megfontolt 

adópolitikával párosul, felismerve, hogy 

beruházás szükséges a verseny 

megteremtéséhez, amely innovációt, új 

szolgáltatásokat és végül még több, a 

fogyasztó számára előnyt jelentő 

beruházást indukál; 

Or. en 

 

Módosítás   24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető 

jelentőségű az 5G korai szakaszában való 

hatékony fellépés annak érdekében, hogy 

az Európai Unió lépéselőnybe kerüljön, 

mivel a világvezető pozíció e technológia 

megalapozásában potenciálisan jelentős 

előnyökkel jár, ennek megvalósulásához 

azonban szükséges, hogy a politikák és a 

szabályozások jövőorientáltak, 

beruházásösztönzők és innovációbarátak 
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legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt, és megfontolt adópolitikával 

párosul, felismerve, hogy beruházás 

szükséges a verseny megteremtéséhez, 

amely innovációt, új szolgáltatásokat és 

végül még több, a fogyasztó számára 

előnyt jelentő beruházást indukál; 

legyenek egy olyan piaci alapú és könnyed 

megközelítéssel, amely előmozdítja a 

versenyt, felismerve, hogy a verseny a 

beruházások fő hajtóereje, amely 

innovációt, új szolgáltatásokat és végül 

még több, a fogyasztó számára előnyt 

jelentő beruházást indukál; 

Or. en 

 

Módosítás   25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3a. úgy véli, hogy e technológia 

lefedettségét és hozzáférhetőségét 

kiegészítheti a Bizottság által javasolt 

azon kezdeményezés, hogy az érdekelt 

helyi hatóságok lehetőséget kapjanak 

ingyenes Wi-Fi internetkapcsolatok 

biztosítására mind a középületekben, 

egészségügyi központokban, parkokban és 

köztereken, mind az azok körül tartózkodó 

minden polgár számára a WiFi4EU 

program keretében; 

Or. en 

 

Módosítás   26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 
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 3a. üdvözli az európai széles sávú 

hálózatfinanszírozási alapot, a széles sávú 

infrastruktúra számára létrehozott 

pénzügyi forrást, amely nyitva áll a 

nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 

valamint magán befektetők számára, és 

amely egy további lépés lesz ahhoz, hogy 

infrastrukturális beruházásokat hozzon a 

gyengén ellátott, kisebb lakosságú vidéki 

és távoli területeken; 

Or. en 

 

Módosítás   27 

Lambert van Nistelrooij 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3a. üdvözli az európai széles sávú 

hálózatfinanszírozási alapot, a széles sávú 

infrastruktúra számára létrehozott 

pénzügyi forrást, amely nyitva áll a 

nemzeti fejlesztési bankok és intézmények, 

valamint magán befektetők számára, és 

amely egy további lépés lesz ahhoz, hogy 

infrastrukturális beruházásokat hozzon a 

gyengén ellátott, kisebb lakosságú vidéki 

és távoli területeken; 

Or. en 

 

Módosítás   28 

Andreas Schwab 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy az 5G 

technológiák fejlesztése során európai 
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megközelítést kell támogatni, és több 

érdekeltre figyelemmel lévő megközelítést 

kell választani, mivel az jövőbeli 5G 

mobiltelefon-szabvány kínálta lehetőségek 

Európa-szerte való kihasználásának 

előfeltétele, hogy az 5G hálózatokat 

messzemenő koordináció mellett vezessék 

be Európában; 

Or. de 

 

Módosítás   29 

Maria Grapini 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza az 5G 

technológiának az Európai Unióban való 

bevezetésére irányuló intézkedések 

koordinációjának fontosságát; az 

Uniónak következetes megközelítésre van 

szüksége az 5G technológiai 

infrastruktúrának a 28 államban való 

kifejlesztésére vonatkozóan annak 

érdekében, hogy életképes belső piacot 

hozzon létre az 5G termékek és 

szolgáltatások számára; 

 

Or. ro 

 

Módosítás   30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Véleménytervezet 

3 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3a. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Elektronikus Hírközlési Kódex időben 
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történő elfogadása elengedhetetlen a 

jogbiztonság és a kiszámíthatóság 

távközlési szolgáltatók számára történő 

biztosításához; hangsúlyozza, hogy az 

EEHK-nak elő kell segítenie a(z) 

(infrastruktúrára vonatkozó) versenyt; 

Or. en 

 

Módosítás   31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Véleménytervezet 

3 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3b. felszólítja a Bizottságot a széles 

sávval kapcsolatos nemzeti tervek 

értékelésére a hiányosságok feltárása és a 

további teendőkre vonatkozó 

országspecifikus ajánlások 

megfogalmazása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás   32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Véleménytervezet 

3 c bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 3c. felszólítja az Európai Bizottságot 

arra, hogy biztosítsa, tartsa fenn és 

fejlessze az „5G cselekvési terv” megfelelő 

szintű finanszírozását a következő, 2020–

2027 közötti többéves pénzügyi keret 

távlatában; 
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Or. en 

 

Módosítás   33 

Marcus Pretzell 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat 

kiépítése szempontjából a 6 GHz alatti és 

feletti összes spektrumsáv 

harmonizációjáról szóló megegyezés 

stratégiai fontosságú, és ennek 2017 

végéig meg kell születnie; 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, 

Or. de 

 

Módosítás   34 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy 

létrehozzanak egy rugalmas engedélyezési 
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szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, 

ugyanakkor azt is kiemeli, hogy az 5G 

hálózat kiépítése szempontjából a 6 GHz 

alatti és feletti összes spektrumsáv 

harmonizációjáról szóló megegyezés 

stratégiai fontosságú, és ennek 2017 

végéig meg kell születnie; 

rendszert, amely ösztönzi a spektrum 

használatát, a jövőbeni alkalmazások 

kidolgozását és elkerüli a monopóliumok 

általi piaclezárást; 

Or. en 

 

Módosítás   35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv harmonizációjáról 

szóló megegyezés stratégiai fontosságú, és 

ennek 2017 végéig meg kell születnie; 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt a tagállamok számára az Európai 

Unió által elfogadott szabályok 

alkalmazása annak érdekében, hogy a 

spektrumot a 700 MHz-es sávon futó 

vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások 

frekvenciasávján belül ki lehessen osztani, 

másrészt szükséges egy Európai Unió által 

összehangolt spektrumpolitika kialakítása, 

így biztosítva a beruházók számára a 

kiszámíthatóságot, ugyanakkor azt is 

kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv harmonizációjáról 

szóló megegyezés stratégiai fontosságú, és 

ennek 2017 végéig meg kell születnie; 

Or. en 

 

Módosítás   36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv harmonizációjáról 

szóló megegyezés stratégiai fontosságú, és 

ennek 2017 végéig meg kell születnie; 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy 

megfelelően hosszú időre szóló 

engedélyeket adjanak ki, így biztosítva a 

kiszámíthatóságot és a beruházás 

megtérülésének bizonyosságát, 

ugyanakkor azt is kiemeli, hogy az 5G 

hálózat kiépítése szempontjából a 6 GHz 

alatti és feletti összes spektrumsáv 

harmonizációjáról szóló megegyezés 

stratégiai fontosságú, és ennek 2017 végéig 

meg kell születnie; 

Or. en 

 

Módosítás   37 

Vicky Ford 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv harmonizációjáról 

szóló megegyezés stratégiai fontosságú, és 

ennek 2017 végéig meg kell születnie; 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv nemzetközi 

harmonizációjáról szóló megegyezés 

stratégiai fontosságú, és ennek 2017 végéig 
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meg kell születnie; 

Or. en 

 

Módosítás   38 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

4 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv harmonizációjáról 

szóló megegyezés stratégiai fontosságú, és 

ennek 2017 végéig meg kell születnie; 

4. hangsúlyozza, hogy szükséges 

egyrészt az alapvető szabályok kiigazítása 

annak érdekében, hogy az új spektrumot a 

700 MHz-es sávon futó vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások frekvenciasávján 

belül ki lehessen osztani, másrészt 

szükséges annak megfontolása is, hogy a 

beruházóknak megfelelően hosszú időre 

szóló engedélyeket adjanak, így biztosítva 

számukra a kiszámíthatóságot, ugyanakkor 

azt is kiemeli, hogy az 5G hálózat kiépítése 

szempontjából a 6 GHz alatti és feletti 

összes spektrumsáv harmonizációjáról 

szóló megegyezés stratégiai fontosságú, és 

ennek 2017 végéig, még jóval a 2019. évi 

rádiótávközlési világkonferencia (WRC-

19) előtt meg kell születnie; 

Or. en 

 

Módosítás   39 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4a. hangsúlyozza, hogy míg az 5G 

részére előrevetített alacsonyabb 

frekvenciasávok, mint például a 700 MHz, 
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technológiai előnnyel rendelkezhetnek a 

szélesebb terjedés tekintetében, 

cellatornyonként nagyobb méretű 

területeket lefedve, a 700 MHz-es sáv 

önmagában nem teszi lehetővé a nagy 

sávszélességű alkalmazásokat; ezért 

támogatja a Bizottság összehangolt 

megközelítését a spektrumpolitikában 

mind az UHF rádiósávokban (300 MHz–3 

GHz), mind az ezen kívüli sávokban 

történő további újraelosztásra 

vonatkozóan; azzal az általános 

célkitűzéssel, hogy folytassák a digitális 

szakadék csökkentését, és javítsák az 

internetkapcsolatot a vidéki területek 

számára; 

Or. en 

 

Módosítás   40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Véleménytervezet 

4 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4a. megállapítja az univerzális széles 

sávú hozzáférést biztosító európai optikai 

hálózat – mint a gigabitalapú társadalom 

alapja – fontosságát; 

Or. en 

 

Módosítás   41 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

4 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4b. felszólít az 5G számára 

előirányzott spektrumsávoknak a 2019. évi 



 

PE599.776v01-00 26/46 AM\1117612HU.docx 

HU 

rádiótávközlési világkonferencia (WRC-

19) előtt történő elérhetővé tételére az 5G 

alkalmazások és üzleti modellek 

kidolgozásának elősegítése érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás   42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Véleménytervezet 

4 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4b. hangsúlyozza a műholdas 

kommunikáció fontosságát a mindenütt 

jelenlévő 5G hozzáférés teljesítésében, 

túlnyomó részt a távoli területeken, a 

fölfelszíni hálózatok kiegészítéseként; 

Or. en 

 

Módosítás   43 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

4 c bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4c. sürgeti az 5G-n belüli technológiai 

kutatások támogatását, amely segíthet a 

digitális szakadék áthidalásában 

különösen a vidéki területeken, és 

támogatja a hálózatüzemeltetők 

ösztönzésére vonatkozó politikát, hogy 

folytassák a széles sávú internetkapcsolat 

kiépítését, különösen a fejletlenebb vidéki 

területeken; 

Or. en 
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Módosítás   44 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

4 d bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4d. kéri a helyi és kkv szolgáltatók 

támogatását az infrastruktúra 

kiépítésében, különösen a potenciálisan 

magas adminisztrációs, városfejlesztési 

engedélyezési és ingatlanvásárlási 

költségekre tekintettel; 

Or. en 

 

Módosítás   45 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

4 e bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 4e. támogatja a digitális készségek 

fejlesztését és a digitális írástudatlanság 

felszámolását; hangsúlyozza a 

technológia működése megértésének 

fejlesztésére irányuló, iskolarendszeren 

kívüli oktatás fontosságát; ezért felszólít a 

civil társadalmi kezdeményezések és azon 

lelkes amatőrök támogatására, akik 

megalapozzák a digitális jártasság és 

önállóság oktatásba történő bevezetését 

Európa-szerte; továbbá felszólít a 

követendő politika kialakítására a 

technológiai barkácsoláshoz – mint az 

iskolarendszeren kívüli oktatás egyik 

fontos eszközéhez – való jog támogatására 

is; hangsúlyozza e tekintetben a nyílt és 

szabadon hozzáférhető technológia 

fontosságát; 

Or. en 
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Módosítás   46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

5. rámutat arra, hogy az 5G 

hálózatokra és az 5G-t támogató IoT-

eszközökre vonatkozó, széles körben 

elfogadott ipari szabványok létrehozása 

kritikus jelentőségű az IoT gyors 

bevezetésének biztosításához, valamint 

arra, hogy ezen szabványok elfogadásához 

a magánszektor vezető szerepére van 

szükség; 

5. rámutat arra, hogy az 5G 

hálózatokra és az 5G-t támogató IoT-

eszközökre vonatkozó nyílt, 

interoperábilis és széles körben elfogadott 

ipari szabványok létrehozása kritikus 

jelentőségű az IoT gyors bevezetésének 

biztosításához; felszólítja a gyártókat, 

üzemeltetőket, a tudományos közösség 

szabályozó szerveit és minden érdekelt 

felet, hogy egyeztessen az 5G hálózatokról 

szóló szabványra vonatkozóan, amely 

részletesen ismerteti a jövő hálózatait; 

Or. en 

 

Módosítás   47 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

5. rámutat arra, hogy az 5G 

hálózatokra és az 5G-t támogató IoT-

eszközökre vonatkozó, széles körben 

elfogadott ipari szabványok létrehozása 

kritikus jelentőségű az IoT gyors 

bevezetésének biztosításához, valamint 

arra, hogy ezen szabványok elfogadásához 

a magánszektor vezető szerepére van 

szükség; 

5. rámutat arra, hogy az 5G 

hálózatokra és az 5G-t támogató IoT-

eszközökre vonatkozó, széles körben 

elfogadott ipari szabványok létrehozása 

kritikus jelentőségű az IoT gyors 

bevezetésének biztosításához, valamint 

arra, hogy ezen szabványok elfogadásához 

a közszféra és a magánszektor bevonására 

van szükség; 

Or. en 
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Módosítás   48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5a. rámutat arra, hogy az 5G 

transzformációs szerepe az üzleti 

modellekre és a hatékonyságra 

vonatkozóan sok területen iparág-

specifikus; hangsúlyozza a távközlési 

szolgáltatók és a vertikális iparágak – 

mint például az egészségügy, az 

energiaipar, valamint a média és 

szórakoztatóipar – közötti partnerség 

kiépítésének szükségességét; 

Or. en 

 

Módosítás   49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5a. hangsúlyozza a felhőalapú 

technológiák, a nagy adathalmazok és a 

dolgok internete által kínált, még mindig 

elképzelhetetlen lehetőségeket arra 

vonatkozóan, hogy a növekedés és 

munkahelyteremtés, valamint minden 

polgár élete javításának mozgatórugója 

legyen – feltéve, hogy a megbízható 

internetkapcsolat eljut mindenhova; 

Or. en 
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Módosítás   50 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5a. támogatja az 5G technológiákban 

elérhető energiamegtakarítás kilátásaira 

vonatkozó kutatást; 

Or. en 

 

Módosítás   51 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5b. emlékeztet arra, hogy az 5G 

elősegíti majd a minőségi szolgáltatásokat, 

az új ágazatok összekapcsolását és végső 

soron javítja az egyre kifinomultabb és 

igényesebb digitális felhasználók 

fogyasztói élményét; 

Or. en 

 

Módosítás   52 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5b. hangsúlyozza az 5G 

technológiákban adatvédelmi szempontból 

történő kutatások fontosságát; 
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Or. en 

 

Módosítás   53 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

6 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

modern digitális hálózatok, valamint jó 

minőségű és gyors kapcsolathoz való 

hozzáférést biztosító infrastruktúra 

hiányában az Európai Uniót az a veszély 

fenyegeti, hogy lemarad más régiók mögött 

a beruházások vonzása és a tudás 

megtartása tekintetében, ami a 

versenyelőny elvesztését eredményezi; 

6. tudatában van annak, hogy a 4G 

hálózatok túlságosan kis kapacitásúak az 

internetkapcsolatok hullámában, 

amelynek nyomán eszközök milliói (mint 

például gépek, robotok, drónok, autók, 

viselhető eszközök, háztartási készülékek 

és érzékelők) fogják elárasztani a 

következő néhány évben, és aggodalmát 

fejezi ki amiatt is, hogy modern digitális 

hálózatok, valamint jó minőségű és gyors 

kapcsolathoz való hozzáférést biztosító 

infrastruktúra hiányában az Európai Uniót 

az a veszély fenyegeti, hogy lemarad más 

régiók mögött a beruházások vonzása és a 

tudás megtartása tekintetében, ami a 

versenyelőny elvesztését eredményezi; 

Or. en 

 

Módosítás   54 

Andreas Schwab 

 

Véleménytervezet 

6 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

modern digitális hálózatok, valamint jó 

minőségű és gyors kapcsolathoz való 

hozzáférést biztosító infrastruktúra 

hiányában az Európai Uniót az a veszély 

fenyegeti, hogy lemarad más régiók mögött 

a beruházások vonzása és a tudás 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

modern digitális hálózatok, valamint jó 

minőségű és gyors kapcsolathoz való 

hozzáférést biztosító infrastruktúra 

hiányában az Európai Uniót az a veszély 

fenyegeti, hogy lemarad más régiók mögött 

a beruházások vonzása és a tudás 
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megtartása tekintetében, ami a 

versenyelőny elvesztését eredményezi; 

megtartása tekintetében, ami a 

versenyelőny elvesztését eredményezi, és 

kéri, hogy – különösen a vidéki 

területeken – gyorsítsák fel a digitális 

hálózatok és infrastruktúrák kiépítését; 

Or. de 

Módosítás   55 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

6 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

modern digitális hálózatok, valamint jó 

minőségű és gyors kapcsolathoz való 

hozzáférést biztosító infrastruktúra 

hiányában az Európai Uniót az a veszély 

fenyegeti, hogy lemarad más régiók mögött 

a beruházások vonzása és a tudás 

megtartása tekintetében, ami a 

versenyelőny elvesztését eredményezi; 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

modern digitális hálózatok, valamint jó 

minőségű és gyors vezetékes és mobil 

kapcsolathoz való hozzáférést biztosító 

infrastruktúra hiányában az Európai Uniót 

az a veszély fenyegeti, hogy lemarad más 

régiók mögött a beruházások vonzása és a 

tudás megtartása tekintetében, ami a 

versenyelőny elvesztését eredményezi; 

Or. en 

 

Módosítás   56 

Renato Soru 

 

Véleménytervezet 

6 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 6a. hangsúlyozza a gigabitalapú 

társadalomhoz átmenettel csatlakozó 

vállalkozás fontosságát; a még 

hatékonyabb hálózat céljából történő 

beruházások ösztönzése érdekében 

támogatja az infrastruktúra-alapú 

versenyre történő összpontosítást, 

hangsúlyozza a nemzeti szabályozó 

hatóságok szerepét a kiépítési és a 

kereskedelmi indulási fázis ideje alatt 
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történő felügyelet tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás   57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

6 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 6a. ragaszkodik – a beruházások 

felgyorsításának sürgőssége miatt – az 5G 

technológiára vonatkozó kutatásokhoz és 

innovációhoz, valamint a kutatási és 

innovációs eredmények gyors piacra 

juttatását elősegítő hatékonyabb 

módszerek kidolgozásához is; 

Or. en 

 

Módosítás   58 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

6 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 6a. hangsúlyozza az új 

internetkapcsolati paradigmákat, mint 

például a mesh hálózatok; hangsúlyozza, 

hogy a közösségi Wi-Fi és a nyílt 

forráskódú firmware projektek továbbra is 

fontos szerepet játszanak az innovatív 

koncepciók – mint például a mesh 

hálózatkezelés – fejlesztésében; 

Or. en 
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Módosítás   59 

Renato Soru 

 

Véleménytervezet 

6 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 6b. hangsúlyozza az iparági szereplők 

közötti egyenlő versenyfeltételeket 

lehetővé tevő verseny elősegítésének 

szükségét és rövid távon minden szereplő 

számára technológiai rugalmasság 

lehetővé tételét az előírt internetkapcsolati 

szabványok elérésében; úgy véli, hogy 

legígéretesebb technológiai út az otthoni 

üvegszálas hálózat (FTTH) széleskörű 

kiépítéséhez kapcsolódik; 

Or. en 

 

Módosítás   60 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

6 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 6b. megjegyzi, hogy az 5G-vel 

összefüggésben a mikrocellák kiépítése és 

annak lehetséges szükségessége, hogy 

jelismétlő csomópontokat építsenek ki a 

felhasználóknak, fogyasztóvédelmi 

kérdéseket vet fel, hasonlóan azokhoz, 

akik már vitáztak a forgalomirányítók 

tulajdonjogával összefüggésben néhány 

tagállamban; hangsúlyozza továbbá a 

netsemlegességre vonatkozó potenciális 

fontosságot; 

Or. en 

 

Módosítás   61 
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Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

6 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 6b. úgy véli, hogy az Uniónak az 

Európai Innovációs és Technológiai 

Intézettel (EIT) partnerségben létre kell 

hoznia és elérhetővé kell tennie 5G-

készségfejlesztési tanterveket a digitális 

szakadék és kirekesztés elkerülése 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás   62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

7 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

7. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy sürgősen szükség van a 

szabványosításra annak érdekében, hogy az 

5G technológiák széttagolódásának 

megelőzése révén az interoperabilitás 

akadálytalan maradhasson, illetve 

emlékeztet arra, hogy a globális 

szabványok kialakításában játszott vezető 

szerep átvételéhez kiemelkedő jelentőségű 

a nemzetközi együttműködés, továbbá 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

a kezdeti globális 5G szabványok 

elérhetősége 2019 végére biztosítva legyen 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 

5G időszerű kereskedelmi elindítása; 

7. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy sürgősen szükség van a 

szabványosításra annak érdekében, hogy az 

5G technológiák széttagolódásának 

megelőzése révén az interoperabilitás 

akadálytalan maradhasson; hangsúlyozza, 

hogy Európának fenn kell tartania 

kulcsfontosságú szerepét a nemzetközi 

rendszerekben, és hogy a minden érdekelt 

fél aktív bevonásával kidolgozott európai 

szabványokat nemzetközi szinten kell 

támogatni ; továbbá hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy a kezdeti globális 5G 

szabványok elérhetősége 2019 végére 

biztosítva legyen annak érdekében, hogy 

lehetővé váljon az 5G időszerű 

kereskedelmi elindítása; 

Or. en 
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Módosítás   63 

Philippe Juvin 

 

Véleménytervezet 

7 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

7. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy sürgősen szükség van a 

szabványosításra annak érdekében, hogy az 

5G technológiák széttagolódásának 

megelőzése révén az interoperabilitás 

akadálytalan maradhasson, illetve 

emlékeztet arra, hogy a globális 

szabványok kialakításában játszott vezető 

szerep átvételéhez kiemelkedő jelentőségű 

a nemzetközi együttműködés, továbbá 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

a kezdeti globális 5G szabványok 

elérhetősége 2019 végére biztosítva legyen 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 

5G időszerű kereskedelmi elindítása; 

7. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy sürgősen szükség van az európai 

szabványosításra annak érdekében, hogy az 

5G technológiák széttagolódásának 

megelőzése révén az interoperabilitás 

akadálytalan maradhasson, illetve 

emlékeztet arra, hogy a globális 

szabványok kialakításában játszott vezető 

szerep átvételéhez kiemelkedő jelentőségű 

a nemzetközi együttműködés, továbbá 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

a kezdeti globális 5G szabványok 

elérhetősége 2019 végére biztosítva legyen 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 

5G időszerű kereskedelmi elindítása; 

Or. fr 

Módosítás   64 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

7 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

7. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy sürgősen szükség van a 

szabványosításra annak érdekében, hogy az 

5G technológiák széttagolódásának 

megelőzése révén az interoperabilitás 

akadálytalan maradhasson, illetve 

emlékeztet arra, hogy a globális 

szabványok kialakításában játszott vezető 

szerep átvételéhez kiemelkedő jelentőségű 

a nemzetközi együttműködés, továbbá 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

a kezdeti globális 5G szabványok 

7. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy sürgősen szükség van a 

szabványosításra annak érdekében, hogy az 

5G technológiák széttagolódásának 

megelőzése révén az interoperabilitás 

akadálytalan maradhasson, illetve 

emlékeztet arra, hogy a globális 

szabványok kidolgozásához kiemelkedő 

jelentőségű a nemzetközi együttműködés, 

továbbá hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy a kezdeti globális 5G 

szabványok elérhetősége 2019 végére 



 

AM\1117612HU.docx 37/46 PE599.776v01-00 

 HU 

elérhetősége 2019 végére biztosítva legyen 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon az 

5G időszerű kereskedelmi elindítása; 

biztosítva legyen annak érdekében, hogy 

lehetővé váljon az 5G időszerű 

kereskedelmi elindítása; 

Or. en 

 

Módosítás   65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Véleménytervezet 

7 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 7a. úgy véli, hogy egy alulról felfelé 

építkező rendszernek kell elősegítenie és 

minden ágazatnak az iparág vezette 

eljárással ki kell dolgoznia saját 

szabványosítási ütemtervét, szilárdan 

törekedve olyan közös szabványok 

létrehozására, amelyek képesek 

nemzetközi szabvánnyá válni; 

Or. en 

 

Módosítás   66 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

7 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 7b. emlékeztet a nyilvánosság figyelme 

további felkeltésének szükségességére az 

internet polgárok és vállalkozások által 

történő használatának előnyei 

tekintetében, mivel az internet használata 

növeli a gazdasági és társadalmi 

lehetőségeket, és egyben egy a befogadást 

elősegítő eszköz is, amely növekvő 
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lehetőségeket teremt az Unió kevésbé 

fejlett területei számára; 

Or. en 

 

Módosítás   67 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

7 c bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 7c. várakozással tekint a valóban 

konvergáló hálózati környezet elébe, ahol 

a vezetékes és vezeték nélküli 

kommunikáció közös infrastruktúrát 

használ a társadalmat egy kiterjesztett 

hálózati társadalom felé vezetve, mint 

például a vezető nélküli autók, az e-

kereskedelem, az e-munkavégzés, az e-

mezőgazdaság és -gazdálkodás esetében – 

a mezőgazdasági technológia számára a 

21. század mottója a „termeljük többet 

kevesebből” lesz; 

Or. en 

 

Módosítás   68 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

8 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására” a jelenlegi állandó, azonban 

lassú növekedés és magas, különösen a 

fiatalokat érintő munkanélküliségi arány 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására” a jelenlegi állandó, azonban 

lassú növekedés és magas, különösen a 

fiatalokat érintő munkanélküliségi arány 
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ellenére; ellenére; emlékeztet arra, hogy az említett 

eredmény elérése érdekében számos 

upstream és downstream tényezőt kell 

megvizsgálni, ideértve a fogyasztók 

számára történő elérhetőséget, az 

alkalmazásokra vonatkozó keresletet és 

kínálatot, a berendezéssel és az 

alkalmazási ökoszisztémával kapcsolatos 

lezárási hatásokat, a horizontális 

előnyöket és a más iparágakra vonatkozó 

esetleges negatív hatásokat; 

Or. en 

 

Módosítás   69 

Vicky Ford 

 

Véleménytervezet 

8 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására” a jelenlegi állandó, azonban 

lassú növekedés és magas, különösen a 

fiatalokat érintő munkanélküliségi arány 

ellenére; 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására” a jelenlegi állandó, azonban 

lassú növekedés és magas, különösen a 

fiatalokat érintő munkanélküliségi arány 

ellenére; sürgeti a Bizottságot, hogy 

összpontosítson az ikt-szektort támogató 

meglévő programokra, mint például a 

Horizont 2020 és egyéb rendelkezésre álló 

köz-magán társulások, amelyek elérhetők 

az összeköttetést célzó projektek számára; 

Or. en 

 

Módosítás   70 

Renato Soru 

 

Véleménytervezet 

8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására” a jelenlegi állandó, 

azonban lassú növekedés és magas, 

különösen a fiatalokat érintő 

munkanélküliségi arány ellenére; 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„támogatja több mint kétmillió munkahely 

létrehozását” a szolgáltatások javítása, 

valamint az új technológiák fejlesztésének 

és kereskedelmi alkalmazásának lehetővé 

tétele révén; hangsúlyozza, hogy az 5G és 

a gigabitalapú társadalom gyors kiépítése 

szükséges, de nem elégséges annak 

biztosítására, hogy Európa képes legyen 

teljes mértékben kihasználni a digitális 

iparág lehetőségeit; 

Or. en 

 

Módosítás   71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Véleménytervezet 

8 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására” a jelenlegi állandó, 

azonban lassú növekedés és magas, 

különösen a fiatalokat érintő 

munkanélküliségi arány ellenére; 

8. rámutat arra, hogy a Bizottság 

szerint az 5G Európai Unióban való 

kiépítésére irányuló cselekvési terv 

„lehetőséget teremt kétmillió munkahely 

létrehozására”, ami potenciálisan fellendíti 

az európai gazdaságot és csökkenti a 
magas, különösen a fiatalokat érintő 

munkanélküliségi arányt; 

Or. en 

 

Módosítás   72 

Renato Soru 

 

Véleménytervezet 

8 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás 

 8a. támogatja a gigabit sebességű 

internetkapcsolatok gyors kiépítését a 

kulcsfontosságú területeken, mint például 

iskolákban, közigazgatási szervek 

épületeiben és ipari parkokban, az 5G 

városokban történő gyors kiépítésével 

párhuzamosan; úgy véli, hogy a 

Bizottságnak több ambiciózus tervet 

kellene támogatnia ezen a területen, mivel 

ez lehetővé tenné a gazdasági és oktatási 

szereplők számára az élvonalbeli 

alaptechnológiákhoz történő hozzáférést; 

Or. en 

 

Módosítás   73 

Maria Grapini 

 

Véleménytervezet 

8 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 8a. hangsúlyozza, hogy a köz- és a 

magánszféra közötti 5G-partnerségre 

vonatkozó kezdeményezés („5G PPP”) 

fontos hozzájárulás lenne az európai ipar 

abban való támogatásához, hogy 

sikeresen szerepeljen a globális piacon és 

hogy új innovációs lehetőségeket nyisson 

meg; 

 

Or. ro 

Módosítás   74 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

8 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 
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 8a. támogatja a technológia hatásának 

mérésére szolgáló egyszerű gazdasági 

mutatók használatán történő túllépést és a 

teljes kép társadalmi-gazdasági 

mutatókkal történő kiegészítését; 

Or. en 

 

Módosítás   75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Véleménytervezet 

9 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára; 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára, például jelenleg az 

egészségügyi ellátások költségei 

ugrásszerűen megnőttek és az európai 

népesség öregszik: a technológiának 

megvan a lehetősége arra, hogy segítse az 

egészségügyi ellátási modell kezelésről 

megelőzésre történő átalakítását; 

Or. en 

 

Módosítás   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Véleménytervezet 

9 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 
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9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára; 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára; pl. amíg az 

egészségügyi ellátások költségei 

meredeken emelkednek és az európai 

népesség öregszik; a technológiának 

megvan a lehetősége arra, hogy segítse az 

egészségügyi ellátási modell kezelésről 

megelőzésre történő átalakítását, és az 

egészségügyi ellátás továbbra is 

megfizethető maradjon; 

Or. en 

 

Módosítás   77 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

9 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára; 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig – 

elismerve különösen a civil társadalmi 

szereplők meghatározott szükségleteit 

pénzügyi helyzetük és személyi 

állományuk tekintetében – valamennyi 

érdekelt fél fokozott bevonása szükséges 

egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikáció lehetőséget 

teremtenek egy jobb életre mindenki 

számára; 

Or. en 
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Módosítás   78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

9 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára; 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig és az 

európai régiókig, a magánszektortól a civil 

társadalomig valamennyi érdekelt fél 

fokozott bevonása szükséges egy egységes 

és közös, azzal az elképzeléssel 

alátámasztott jövőkép kialakítása 

érdekében, hogy a digitális technológiák és 

kommunikációk lehetőséget teremtenek 

egy jobb életre mindenki számára; 

Or. en 

 

Módosítás   79 

Vicky Ford 

 

Véleménytervezet 

9 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól a civil társadalomig 

valamennyi érdekelt fél fokozott bevonása 

szükséges egy egységes és közös, azzal az 

elképzeléssel alátámasztott jövőkép 

kialakítása érdekében, hogy a digitális 

technológiák és kommunikációk 

lehetőséget teremtenek egy jobb életre 

mindenki számára; 

9. megjegyzi, hogy az Unió 

intézményeitől a tagállamokig, a 

magánszektortól és az iparágtól a civil 

társadalomig valamennyi érdekelt fél 

fokozott bevonása szükséges egy egységes 

és közös, azzal az elképzeléssel 

alátámasztott jövőkép kialakítása 

érdekében, hogy a digitális technológiák és 

kommunikációk lehetőséget teremtenek 

egy jobb életre mindenki számára; 

Or. en 
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Módosítás   80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Véleménytervezet 

9 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 9a. javasolja, hogy a Bizottság hozzon 

létre éves eredményértékelést és az „5G 

cselekvési tervre” vonatkozó ajánlásokat, 

továbbá tájékoztassa az Európai 

Parlamentet az eredményekről; 

Or. en 

 

Módosítás   81 

Julia Reda 

 

Véleménytervezet 

10 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

10. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy egy erősebb és dinamikusabb belső 

piac csak szilárd növekedés és megnövelt 

foglalkoztatottság útján érhető el, és a 

virágzó digitális egységes piac kiteljesítése 

a leggyorsabb út a növekedés és új, 

minőségi munkahelyek megteremtéséhez. 

10. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy egy erősebb és dinamikusabb belső 

piac csak szilárd növekedés, verseny és 

versenyképes érdekelt felek által 
megnövelt foglalkoztatottság útján érhető 

el, és a virágzó egységes piac kiteljesítése a 

leggyorsabb út a növekedés és új, minőségi 

munkahelyek megteremtéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás   82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Véleménytervezet 

10 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás 

10. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy egy erősebb és dinamikusabb belső 

piac csak szilárd növekedés és megnövelt 

foglalkoztatottság útján érhető el, és a 

virágzó digitális egységes piac kiteljesítése 

a leggyorsabb út a növekedés és új, 

minőségi munkahelyek megteremtéséhez. 

10. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy egy erősebb és dinamikusabb belső 

piac csak szilárd és fenntartható 

növekedés és megnövelt foglalkoztatottság 

útján érhető el, és a virágzó digitális 

egységes piac kiteljesítése a leggyorsabb út 

a növekedés és új, minőségi munkahelyek 

megteremtéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás   83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Véleménytervezet 

10 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

10. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy egy erősebb és dinamikusabb belső 

piac csak szilárd növekedés és megnövelt 

foglalkoztatottság útján érhető el, és a 

virágzó digitális egységes piac kiteljesítése 

a leggyorsabb út a növekedés és új, 

minőségi munkahelyek megteremtéséhez. 

10. megerősíti azon meggyőződését, 

hogy egy erősebb és dinamikusabb belső 

piac csak szilárd növekedés és megnövelt 

foglalkoztatottság útján érhető el, és a 

virágzó digitális egységes piac kiteljesítése 

a leggyorsabb út a növekedés és új 

munkahelyek megteremtéséhez. 

Or. en 

 


