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RÖVID INDOKOLÁS

Az internet és az új technológiák átfogó változásokat eredményeznek társadalmunkban és 
gazdaságunkban. A modern digitális infrastruktúrába történő beruházások – mint például a 
nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások, valamint a hatékony kiberbiztonsági kapacitások – növelése, a munkavállalók 
és diákok korszerű digitális készségeibe történő beruházásokkal együtt alapvető fontosságú 
annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok, az ipar, a vállalkozások és a közigazgatás teljes 
mértékben kihasználhassák e fejlemények és a digitális egységes piac előnyeit. 

Az innováció ösztönzése, a piaci széttöredezettség tisztességes és kiegyensúlyozott feltételek 
melletti kezelése és a fogyasztói bizalom elérése érdekében az Európai Uniónak, a 
tagállamoknak és a magánszektornak az infrastruktúrába és a digitális készségekbe történő 
jelentős beruházásokat kell megvalósítania.Ez teljes mértékben összhangban van az Európai 
Parlament  „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című 
jelentésében1 megfogalmazott, a digitális infrastruktúrába és készségekbe történő hosszú távú 
befektetési stratégiára, valamint az európai ipar és a közigazgatás digitalizálásának 
támogatására irányuló felhívásával. 

Az új Digitális Európa program a digitális transzformáció támogatásának hatékony eszköz 
lehet. Emellett kiegészíti az Európai Unió más programjait, támogatja a többi uniós 
szakpolitikát, és így szinergiahatásokat eredményez, különösen a következőkkel:

 a Horizont Európa program, amelynek célja az új technológiák kutatásának és 
fejlesztésének támogatása; 

 az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), amely támogatja a digitális 
megoldások, köztük a kiberbiztonsági megoldások telepítését; 

 az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, amely biztosítja a szélessávú hálózatok 
infrastruktúráját; 

 és az Egységes piac program, amely többek között a termékbiztonságot támogatja a 
digitális gazdaság, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia vonatkozásában. 

Az előadó üdvözli a Digitális Európa program javaslatát, és javasolja, hogy a Bizottság 
javaslatának megfelelően tartsák fenn a program teljes, rögzített euróárfolyamon számítva 
8192 milliárdos (azaz folyó áron 9194 milliárdos) költségvetését, az Európai Parlament 2018. 
március 14-i állásfoglalásán alapuló megállapodásának megfelelően2. Mindazonáltal az 
előadó felhívja a tagállamokat és a magánszektort, hogy tegyék meg a program 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges pénzügyi hozzájárulást.

Ezenkívül az előadó üdvözli a meglévő és az új digitális innovációs központok bevonását a 
program végrehajtásába. A digitális innovációs központok támogatni fogják az európai ipar –
különösen a kkv-k –, valamint a közigazgatás digitális átalakulását, és helyi szinten terjesztik 
a digitális kapacitásokat. Az előadó ezért javasolja a digitális innováció felelősségének 
növelését, egyértelművé téve, hogy a digitális innovációs központok számára lehetővé kell 
tenni, hogy egyéb köz- vagy magánhozzájárulásokat, valamint a digitális innovációs 

                                               
1 „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című saját kezdeményezésű jelentés
(2015/2147(INI))
2 Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalása a következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 
2020 utáni időszakra vonatkozó, a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret révén 
megvalósuló többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése
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központok által létrehozott saját bevételeket is megkaphassák. Ezenfelül a digitális innovációs 
központok szabadon határozhassanak belső szervezetükről, összetételükről, 
munkaprogramjukról és munkamódszereikről.

Az előadó célja a program fontos értékeinek fenntartása, különös tekintettel a társadalmi 
egyenlőséghez való hozzájárulás szükségességére, beleértve a fogyatékossággal élő 
személyeket, valamint – a nők IKT terén való aránytalan alulreprezentáltsága fényében – a 
nemek közötti egyenlőség elvét és a nők jogait. Hangsúlyozza továbbá, hogy a robotika és a 
mesterséges intelligencia fejlesztésének az emberi képességek kiegészítésére kell 
összpontosítania, nem pedig az emberek helyettesítésére, mint az a robotika polgári jogi 
szabályairól szóló európai parlamenti jelentésben szerepel, valamint hogy az embereknek 
minden esetben felügyelniük kell az intelligens gépeket.   
Annak érdekében, hogy elkerüljék a Horizont Európa programba, de a Digitális Európa 
program hatálya alá nem tartozó egyéb új technológiák terén jelentős beruházási 
hiányosságok bekövetkeztét, egyértelművé kell tenni, hogy ezek az új technológiák 
finanszírozást kaphatnak a program keretében, feltéve, hogy azok egy átfogó és a témához 
kapcsolódó, a 4–8. cikk hatálya alá tartozó technológiákkal megvalósuló megoldás részét 
képezik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel,48 a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel49, 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 
rendelettel50 és az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelettel51 összhangban, az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 
a csalás megelőzését, feltárását,
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. 
Különösen, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 

(3) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel,48 a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel49, 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 
rendelettel50 és az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelettel51 összhangban, az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 
a csalás megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. 
Különösen, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
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a 2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban közigazgatási vizsgálatokat –
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármilyen más jogellenes 
tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel 
összhangban az Európai Ügyészség 
kinyomozhatja és büntetőeljárás alá 
vonhatja az (EU) 2017/1371 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv52 szerinti, az 
Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
jogellenes tevékenységeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell a 
Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség 
és az Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

a 2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban közigazgatási vizsgálatokat –
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármilyen más jogellenes 
tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel 
összhangban az Európai Ügyészség 
kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonja
az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv52 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
jogellenes tevékenységeket. A 
költségvetési rendelettel összhangban 
minden olyan személynek vagy 
szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, azt kezeli vagy 
szétosztja, maradéktalanul együtt kell 
működnie az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmében, biztosítania kell a Bizottság, 
az OLAF, az Európai Ügyészség és az 
Európai Számvevőszék számára a 
szükséges jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

__________________ __________________

48 HL L 248., 2013.9.18., 1-22. o.  A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 HL L 248., 2013.9.18., 1-22. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 HL L 312., 1995.12.23., 1–4. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

49 HL L 312., 1995.12.23., 1–4. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

50 HL L 292., 1996.11.15., 2–5. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

50 HL L 292., 1996.11.15., 2–5. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

51 HL L 283., 2017.10.31., 1–71. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-

51 HL L 283., 2017.10.31., 1–71. o. A 
rendelet a következő internetcímen érhető 
el: https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

52 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

52 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) (5 a) A programnak a lehető 
legnagyobb mértékű átláthatóságot, 
elszámoltathatóságot és demokratikus 
ellenőrzést kell biztosítania az uniós 
költségvetést érintő innovatív pénzügyi 
eszközök és mechanizmusok, különösen 
pedig az uniós célkitűzések elérését célzó 
eredeti várakozásokat és végeredményeket 
illető hozzájárulásaik tekintetében. 

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2017 szeptemberében rendezett 
tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az 
Európai Tanács 2017. október 19-i 
következtetései56 jelezték, hogy Európának 
be kell fektetnie gazdaságaink 
digitalizálásába és a szakemberhiány 
leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és 
javítsa versenyképességét, 

(6) A 2017 szeptemberében rendezett 
tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az 
Európai Tanács 2017. október 19-i 
következtetései56 jelezték, hogy Európának 
be kell fektetnie gazdaságaink 
digitalizálásába és a szakemberhiány 
leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és 
javítsa versenyképességét, 
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életminőségünket és a társadalmi 
szerkezetet. Az Európai Tanács arra a 
következtetésre jutott, hogy a digitális 
átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat 
az innováció, a növekedés és a 
foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul 
globális versenyképességünkhöz és növeli 
kreatív és kulturális sokszínűségünket. 
Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg 
tudjuk ragadni, egyes, a digitális 
átalakulásból fakadó kihívásokra közösen 
kell megoldást találnunk, illetve meg kell 
vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, 
amelyekre a digitális átalakulás hatással 
van.

életminőségünket és a társadalmi 
szerkezetet. Az Európai Tanács arra a 
következtetésre jutott, hogy a digitális 
átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat 
az innováció, a növekedés és a 
foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul 
globális versenyképességünkhöz, és növeli 
kreatív és kulturális sokszínűségünket. 
Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg 
tudjuk ragadni, egyes, a digitális 
átalakulásból fakadó kihívásokra közösen 
kell megoldást találnunk, illetve meg kell 
vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, 
amelyekre a digitális átalakulás hatással 
van, valamint a tagállamoktól 
magánforrásokból származó jelentős 
finanszírozást és hozzájárulásokat kell 
biztosítanunk.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A programnak támogatnia kell a 
méltányos digitális átállást és 
érvényesítenie kell az Európai Unió közös 
értékeit, beleértve az oktatáshoz való jogot 
és a munkavállalók jogainak védelmét, 
biztosítania kell a tisztességes versenyt, elő 
kell mozdítania az egyenlőséget, valamint 
biztosítania kell, hogy a digitalizálás 
hozzájáruljon a szociális és munkaügyi 
normák emelkedéséhez, valamint minden 
európai polgár számára a jólét, 



PE627.030v01-00 8/25 PA\1161882HU.docx

HU

demokrácia és biztonság elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A digitális innovációs központok 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
fogadhassanak a tagállamoktól, a részt 
vevő harmadik országoktól vagy ezek 
állami hatóságaitól származó 
hozzájárulásokat, a nemzetközi 
szervezetek vagy intézmények 
hozzájárulásait, a magánszektor –
különösen a digitális innovációs 
központok tagjai, részvényesei vagy 
partnerei – hozzájárulásait, a digitális 
innovációs központok saját eszközei és 
tevékenységei által termelt bevételeket, 
valamint magánszemélyektől származó 
hagyatékokat, adományokat és 
hozzájárulásokat, továbbá többek között a 
programból és más uniós programokból 
származó támogatások formájában 
megvalósuló finanszírozást. 

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A program kiváló alkalmat kínál a 
többi tagállamnak e nyilatkozat 
aláírására. 

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nagy teljesítményű 
számítástechnikára vonatkozó egyedi 
célkitűzés megvalósítására egy közös 
vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb 
végrehajtási mechanizmusnak, amelynek 
feladata különösen a nemzeti és európai 
uniós stratégiák, valamint a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén 
végzett beruházások koordinálása, az 
állami és magánforrások egyesítése, 
valamint az Unió gazdasági és stratégiai 
érdekeinek védelme63. Továbbá, a 
tagállamokban lévő nagy teljesítményű 
számítástechnikai kompetenciaközpontok 
nagy teljesítményű számítástechnikai 
szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, 
egyetemek és közigazgatási szervek 
számára.

(18) A nagy teljesítményű 
számítástechnikára vonatkozó egyedi 
célkitűzés megvalósítására a HPC közös 
vállalkozás (EuroHPC közös vállalkozás) 
tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási 
mechanizmusnak, amelynek feladata 
különösen a nemzeti és európai uniós 
stratégiák, valamint a nagy teljesítményű 
számítástechnikai infrastruktúra és a 
kutatás-fejlesztés terén végzett 
beruházások koordinálása, az állami és 
magánforrások egyesítése, valamint az 
Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek 
védelme63. Az EuroHPC közös vállalkozás 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
a Európai Unióval összehangolják szuper-
számítástechnikai stratégiáikat és 
beruházásaikat. Továbbá, a tagállamokban 
lévő nagy teljesítményű számítástechnikai 
kompetenciaközpontok nagy teljesítményű 
számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak 
a vállalkozások, egyetemek és 
közigazgatási szervek számára. A 
programnak ezért kizárólag a program 
keretében megvalósuló nagy teljesítményű 
számítástechnikába való befektetés 
céljából szabad finanszíroznia az 
EuroHPC-közös vállalkozást.

__________________ __________________

63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre 
vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz 
csatolt hatásvizsgálat 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre 
vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz 
csatolt hatásvizsgálat 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A mesterséges intelligencián 
alapuló termékeknek és szolgáltatásoknak 
felhasználóbarátnak, alapértelmezés 
szerint jogszerűeknek kell lenniük, 
valamint több választási lehetőséget és 
több információt kell nyújtaniuk a 
fogyasztók számára, különösen a 
termékek vagy szolgáltatások 
minőségéről.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A robotika polgári jogi 
szabályairól szóló jelentésében1a az 
Európai Parlament hangsúlyozza, hogy a 
robotika és a mesterséges intelligencia 
fejlesztésének az emberi képességek 
kiegészítésére kell összpontosítania, nem 
pedig az emberek helyettesítésére. A 
robotika és a mesterséges intelligencia 
fejlesztésének garantálnia kell azt is, hogy 
az emberek minden esetben felügyelni 
tudják az intelligens gépeket.

__________________

1aAz Európai Parlament 2017. február 16-
i állásfoglalása a Bizottságnak szóló 
ajánlásokkal a robotikára vonatkozó 
polgári jogi szabályokról 
(2015/2103(INL)) 

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az európai ipar digitalizációjáról 
szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64

az Európai Parlament kiemelte a közös 
európai kiberbiztonsági megközelítés 
jelentőségét, elismerte a tudatosság 
növelésének szükségességét és a 
kibertámadásokkal szembeni ellenálló 
képességet az üzleti vezetők és a nemzeti 
és európai ipari biztonság szakpolitikai 
döntéshozóinak alapvető feladatának 
nyilvánította.

(21) Az európai ipar digitalizációjáról 
szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64

az Európai Parlament kiemelte –  a  
kibertámadások, a szabotázs, az adatok 
manipulálása vagy az ipari kémkedés 
tekintetében fennálló potenciális 
sebezhető pontok szempontjából – a közös 
európai kiberbiztonsági megközelítés 
jelentőségét, elismerte a kiberbiztonság 
erősítésére vonatkozó tudatosság 
növelésének szükségességét és a 
kibertámadásokkal szembeni ellenálló 
képességet az üzleti vezetők és a nemzeti 
és európai ipari biztonság szakpolitikai 
döntéshozóinak alapvető feladatának 
nyilvánította, továbbá kiemelte, hogy a az 
informatikai és a dolgok internetéhez 
(IoT) kapcsolódó termékekre vonatkozó 
közbeszerzések esetében kötelezővé kell 
tenni a kiberbiztonsági követelmények 
előírását.

__________________ __________________

64 A 8-0183/2017 hivatkozási számú 
dokumentum elérhető a következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

64 A 8-0183/2017 hivatkozási számú 
dokumentum elérhető a következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az adatbiztonság és az 
informatikai infrastruktúra biztonsága, 
valamint a digitális környezetbe vetett 
bizalom elengedhetetlen az ipar és a 
közigazgatás digitalizálásához kapcsolódó 
növekedési és innovációs potenciál 
egészének kiaknázásához a polgárok, a 
munkavállalók, a fogyasztók és a 
vállalkozások – többek között a kkv-k és az 
induló vállalkozások – érdekében.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Alapelvként a kiberbiztonsági 
megoldásoknak a rendelkezésre álló 
legkorszerűbb technológiának, valamint a 
beépített és alapértelmezett védelem 
elveinek megfelelően  kulcsfontosságú 
tervezési paraméterként biztosítaniuk kell 
a biztonsági és kiberbiztonsági normák 
betartását.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az európai ipar digitalizációjára 
vonatkozó, 2017. június 1-jei 
állásfoglalásában67 az Európai Parlament 
leszögezte, hogy az oktatás, képzés és 

(27) Az európai ipar digitalizációjára 
vonatkozó, 2017. június 1-jei 
állásfoglalásában67 az Európai Parlament 
leszögezte, hogy az oktatás, képzés és 
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egész életen át tartó tanulás a társadalmi 
kohézió alapkövét képezi a digitális 
társadalomban.

egész életen át tartó tanulás a társadalmi 
kohézió alapkövét képezi a digitális 
társadalomban. Ezek rendkívül fontosak a 
digitális kirekesztés elleni küzdelem, 
valamint az európai régiók inkluzivitása 
és versenyképessége előmozdításának 
szempontjából.

__________________ __________________

67 A 8-0183/2017 hivatkozási számú 
dokumentum elérhető a következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

67 A 8-0183/2017 hivatkozási számú 
dokumentum elérhető a következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az Európai Bizottság „Nők a 
digitális korban”1a című jelentésének 
elemzése szerint Európában négyszer 
annyi férfi, mint nő végez IKT-
tanulmányokat. Ezenkívül 2011. évihez 
képest csökken a nők IKT-val kapcsolatos 
felsőoktatásba való felvétele. A digitális 
ágazatban dolgozó férfiak aránya 3,1-szer 
akkora, mint a nők aránya, és az európai 
gazdaság abból származó éves 
termelékenységi vesztesége, hogy a nők 
elhagyják digitális munkahelyüket és 
inaktívvá válnak, becslések szerint 
mintegy 16,2 milliárd EUR-t tesz ki. A 
digitális cselekvési terv továbbá a nemek 
között a technológia terén és a vállalkozói 
szektorban fennálló szakadék további 
csökkenését célzó intézkedések 
támogatását a digitális és vállalkozói 
kompetenciák előmozdítása révén a 
lányok körében, valamint azt, hogy az 
érdekelt felek tegyenek lépéseket annak 
érdekében, hogy a lányok digitális 
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készségekre tegyenek szert és inspiráló 
példákkal találkozzanak. Ezért a program 
korszerű digitális készségekre vonatkozó 
célkitűzésének különös figyelmet kell 
fordítania a nőkre és a lányokra.

__________________

1a tanulmányra való hivatkozás: SMART 
2016/0025

1b A Bizottság közleménye a digitális 
oktatási cselekvési tervről (SWD(2018)12)

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A közigazgatás és 
közszolgáltatások digitális eszközökkel 
történő modernizálása kulcsfontosságú a 
vállalkozások és polgárok adminisztratív 
terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az 
állami hatóságokkal történő érintkezésüket 
gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá 
teszi, valamint javítja a polgároknak és 
üzleti vállalkozásoknak nyújtott 
szolgáltatások hatékonyságát és minőségét. 
Mivel több közérdekű szolgáltatás már 
most is európai dimenzióval rendelkezik, 
ezek uniós szintű végrehajtásához és 
telepítéséhez adott támogatás biztosítja, 
hogy a polgárok és üzleti vállalkozások 
Európa-szerte kihasználhassák a minőségi 
digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
előnyeit.

(29) A közigazgatás és 
közszolgáltatások digitális eszközökkel 
történő modernizálása kulcsfontosságú az 
ipar, a vállalkozások, a kutatás és a
polgárok adminisztratív terheinek 
csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami 
hatóságokkal – többek között az 
igazságszolgáltatással – történő 
érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé 
és olcsóbbá teszi, valamint javítja a 
polgároknak és üzleti vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és 
minőségét. Mivel több közérdekű 
szolgáltatás már most is európai 
dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű 
végrehajtásához és telepítéséhez adott 
támogatás biztosítja, hogy a polgárok és 
üzleti vállalkozások Európa-szerte 
kihasználhassák a minőségi digitális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A tagállamokban egyre gyorsuló 
digitalizálásnak csökkentenie kell a 
szegények és a gazdagok közötti 
szakadékot. Ezért a programnak hozzá 
kell járulnia a nagyobb társadalmi 
egyenlőséghez az egyre gyorsabban 
digitalizálódó világban, azáltal, hogy 
hozzáférést biztosít a modern digitális 
technológiákhoz a polgárok, köztük a 
fogyatékossággal élők számára.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Bizottság 2017. évi éves 
növekedési jelentése69 rámutat, hogy az 
európai közigazgatások működésének 
színvonala közvetlen hatást gyakorol a 
gazdasági környezetre, és ezáltal fontos 
szerepe van a termelékenység, a 
versenyképesség, a gazdasági 
együttműködés, a növekedés és a 
foglalkoztatás előmozdításában. A 
hatékony és átlátható közigazgatás, 
valamint a hatékony igazságügyi rendszer 
megléte nélkülözhetetlen a gazdasági 
növekedés fellendítéséhez és a minőségi 
szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a 
polgárok számára.

(33) A Bizottság 2017. évi éves 
növekedési jelentése69 rámutat, hogy az 
európai közigazgatások működésének 
színvonala közvetlen hatást gyakorol a 
gazdasági környezetre, és ezáltal fontos 
szerepe van a termelékenység, a 
versenyképesség, a gazdasági 
együttműködés, a fenntartható növekedés, 
a foglalkoztatás és a magas színvonalú 
munkavégzés előmozdításában. A 
hatékony és átlátható közigazgatás, 
valamint a hatékony igazságügyi rendszer 
megléte nélkülözhetetlen a gazdasági 
növekedés fellendítéséhez és a minőségi 
szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a 
polgárok számára.

__________________ __________________

69 COM(2016)0725 69 COM(2016)0725
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A 2018 májusától alkalmazandó 
általános adatvédelmi rendelet a 
tagállamok jogrendjében közvetlenül 
alkalmazandó egységes szabályrendszer 
meghatározása révén garantálja a 
személyes adatok szabad áramlását a 
tagállamok között és megerősíti a 
magánszemélyek bizalmát és biztonságát, 
amelyek a tényleges digitális egységes piac 
elengedhetetlen elemei. Ezért az e program 
keretében végrehajtott fellépéseknek, ha 
személyes adatok feldolgozásával járnak, 
támogatniuk kell az adatvédelmi rendelet 
alkalmazását például a mesterséges 
intelligencia és a blokklánc-technológia 
területén.

(40) A 2018 májusától alkalmazandó 
általános adatvédelmi rendelet a 
tagállamok jogrendjében közvetlenül 
alkalmazandó egységes szabályrendszer 
meghatározása révén garantálja a 
személyes adatok szabad áramlását a 
tagállamok között és megerősíti a 
magánszemélyek bizalmát és biztonságát, 
amelyek a tényleges digitális egységes piac 
elengedhetetlen elemei. Ezért az e program 
keretében végrehajtott fellépéseknek, ha 
személyes adatok feldolgozásával járnak, 
támogatniuk kell az adatvédelmi rendelet 
alkalmazását minden új technológia 
területén. Ezenkívül a termékeket és a 
szolgáltatásokat a többi uniós adatvédelmi 
szabály teljes tiszteletben tartása mellett
kell fejleszteni és használni, figyelembe 
véve a méltányosság, az átláthatóság, a 
célhoz kötöttség, az adatminimalizálás, az 
elszámoltathatóság, valamint a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem elvét.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A programot végrehajtó 
szerveknek érvényre kell juttatniuk a 
nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó –
az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. 
cikke, valamint az Európai Unió 



PA\1161882HU.docx 17/25 PE627.030v01-00

HU

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. 
cikke, továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 23. cikke szerinti – elveket.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Annak érdekében, hogy képes 
legyen a politikai ellenőrzés feladatát 
gyakorolni, valamint az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
– a Szerződésekben meghatározottak 
szerint – a Bizottságnak megfelelően és 
rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet a program végrehajtásának 
minden lényeges vonatkozásáról, 
beleértve a munkaprogramokat, a 
végrehajtást és a költségvetési bontás 
kiigazításának esetleges szükségességét, 
valamint a teljesítménymutatók alakulását 
a kitűzött célok és a várt eredmények 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és innováció révén előálló, 
felhasználásra kész/működőképes 
technológiák telepítése annak érdekében, 
hogy Uniós szinten integrált nagy 
teljesítményű számítógépes ökoszisztéma 
jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és 
ipari értéklánc valamennyi szegmensét, 

b) kutatás és innováció révén előálló, 
felhasználásra kész/működőképes –
különösen korábban uniós 
finanszírozásban részesült vagy jelenleg 
abban részesülő – technológiák telepítése 
annak érdekében, hogy uniós szinten 
integrált nagy teljesítményű számítógépes 
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beleértve a hardvert, a szoftvert, az 
alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az 
összekapcsolásokat és a digitális 
készségeket;

ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a 
tudományos és ipari értéklánc valamennyi 
szegmensét, beleértve a hardvert, a 
szoftvert, az alkalmazásokat, a 
szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és 
a digitális készségeket;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A digitális innovációs központok 
alapvető, általános önállósággal 
rendelkeznek belső szervezetük, 
összetételük, valamint pontos 
munkaprogramjuk és munkamódszereik 
meghatározásában. A digitális innovációs 
központok különösen arra törekednek, 
hogy nyitottak legyenek új partnerek 
csatlakozására a digitális innovációs 
központokhoz, amennyiben e tagok 
hozzáadott értéket teremtenek a 
partnerségek számára, illetve nyílt és 
átlátható módon működnek.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) The digitális innovációs központok 
finanszírozásban vissza nem térítendő 
támogatás formájában részesülhetnek.

(5) A digitális innovációs központok 
fogadhatnak a tagállamoktól, a részt vevő 
harmadik országoktól vagy az állami 
hatóságoktól származó hozzájárulásokat, 
a nemzetközi szervezetek vagy 
intézmények hozzájárulásait, a digitális 
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innovációs központok tagjai, részvényesei 
vagy partnerei hozzájárulásait, a digitális 
innovációs központok saját eszközei és 
tevékenységei által termelt bevételeket, 
valamint magánszemélyektől származó 
hagyatékot, adományokat és 
hozzájárulásokat, továbbá a programból 
és más uniós programokból származó 
támogatásokat.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A finanszírozásban részesült 
digitális innovációs központokat bevonják 
a program végrehajtásába, az alábbi 
célokból:

(6) A finanszírozásban részesült 
digitális innovációs központokat bevonják 
a program végrehajtásába, az alábbi 
célokból:

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) KKV-knak és közepes 
kapitalizációjú társaságoknak szánt 
digitális átalakulási szolgáltatások 
nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti 
létesítményeket is, olyan ágazatokban is, 
ahol lassú a digitális és kapcsolódó 
technológiák elterjedése;

a) KKV-knak és közepes 
kapitalizációjú társaságoknak szánt 
digitális átalakulási szolgáltatások és 
technológiai szakértelem nyújtása, 
ideértve a tesztelési és kísérleti 
létesítményeket is, olyan ágazatokban is, 
ahol lassú a digitális és kapcsolódó 
technológiák elterjedése;

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) vállalkozások, szervezetek és 
közigazgatások támogatása, hogy a 
program által lefedett új technológiák 
használata révén versenyképesebbé 
váljanak;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szakértelem és know-how régiók 
közötti átadása, különösen az egy régióban 
letelepedett KKV-k és közepes 
kapitalizációjú társaságok olyan másik 
régiókban létrejött digitális innovációs 
központokkal történő összekapcsolása, 
melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó 
szolgáltatások nyújtására;

b) szakértelem és know-how régiók 
közötti átadása, különösen az egy régióban 
letelepedett KKV-k és közepes 
kapitalizációjú társaságok olyan másik 
régiókban létrejött digitális innovációs 
központokkal történő összekapcsolása, 
melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó 
szolgáltatások nyújtására, valamint 
coaching- és tanácsadási szolgáltatást 
kínálnak;

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Bizottság szorosan 
együttműködik a tagállamokkal az uniós 
támogatásban részesülő digitális 
innovációs központok teljesítményének, 
eredményeinek és hatásainak folyamatos 
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nyomon követése és értékelése terén.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Horizont Európa program 
hatálya alá tartozó egyéb új 
technológiákkal – nevezetesen a 
robotikával, a nagy adathalmazokkal és a 
kulcsfontosságú digitális technológiákkal 
– kapcsolatos célkitűzések 
megvalósítására irányuló intézkedések 
támogathatók, feltéve, hogy ezek a 
célkitűzések a 4–8. cikk hatálya alá 
tartozó konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak, és egy konkrét projektben 
átfogó és kapcsolódó megoldást 
jelentenek.

Or. en

Indokolás

Az egyéb technológiák jelentős beruházási hiányosságainak, átfogó megoldások programból 
való kizárásának vagy a program megkülönböztetése megnehezítésének elkerülése érdekében 
ezek az új technológiák is a program részét képezik, feltéve, hogy a 4–8. cikk hatálya alá 
tartozó új technológiákkal átfogó és kapcsolódó megoldást jelentenek.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan jogi személyek, melyek 
székhellyel rendelkeznek:

a) olyan jogi személyek, melyek 
székhellyel rendelkeznek, és – amennyiben 
alkalmazható – társasági adót fizetnek:
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Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) amikor alkalmazható, a 
fenntartható magas színvonalú 
foglalkoztatás megteremtésére irányuló 
terv megléte az Unióban vagy egy részt 
vevő országban. 

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben egy intézkedésnek 
már hozzájárulást ítéltek oda vagy 
hozzájárulásban részesült más uniós 
programból, vagy támogatást kapott uniós 
alapból, ezt a hozzájárulást vagy 
támogatást fel kell sorolni a program 
keretében történő hozzájárulás iránti 
kérelemben.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
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elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb három évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni. Az időközi értékelés bemutatja 
azokat a megállapításokat, amelyek 
szükségesek a program 2027 utáni 
nyomon követéséről és annak céljairól 
szóló döntés meghozatalához.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb négy évvel a(z) [1.] cikkben 
meghatározott időszak végét követően a 
Bizottság elvégzi a program végső 
értékelését.

(3) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb két évvel a(z) [1.] cikkben 
meghatározott időszak végét követően a 
Bizottság elvégzi a program végső 
értékelését.

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kontrollrendszer részeként az 
ellenőrzési stratégia alapulhat a kiadások 
reprezentatív mintájának pénzügyi 
ellenőrzésén. A reprezentatív mintát ki kell 
egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó 
kockázat értékelése alapján történő 
mintavétellel.

(4) A kontrollrendszer részeként az 
ellenőrzési stratégia legalább a kiadások 
reprezentatív mintájának pénzügyi 
ellenőrzésén alapul. A reprezentatív mintát 
ki kell egészíteni a kiadásokhoz 
kapcsolódó kockázat értékelése alapján 
történő mintavétellel.

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Felhasználásra kész/működő 
technológia telepítése: a szuper-
számítástechnika mint a kutatás-
fejlesztésből előálló szolgáltatás egy Uniós
szinten integrált nagy teljesítményű 
számítógépes ökoszisztéma létrehozására, 
amely lefedi a tudományos és ipari 
értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, 
szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, 
összeköttetések és korszerű digitális 
készségek).

6. Felhasználásra kész/működő 
technológia telepítése: a szuper-
számítástechnika mint a kutatás-
fejlesztésből előálló szolgáltatás –
különösen korábban uniós 
finanszírozásban részesült vagy jelenleg 
abban részesülő technológiák  – egy uniós
szinten integrált nagy teljesítményű 
számítógépes ökoszisztéma létrehozására, 
amely lefedi a tudományos és ipari 
értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, 
szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, 
összeköttetések és korszerű digitális 
készségek).

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden beavatkozás tervezése és 
végrehajtása elsősorban a 15. cikkben 
meghatározott digitális innovációs 
központok révén történik.

Minden beavatkozás tervezése és 
végrehajtása elsősorban a 16. cikkben 
meghatározott digitális innovációs 
központok révén történik.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – I alcím – 2 pont – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. Az EU polgárai számára biztosítani 
személyes egészségügyi adataik határokon 

2.1. Az EU polgárai számára biztosítani 
személyes egészségügyi adataik határokon 
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átnyúló biztonságos hozzáférését, 
megosztását, használatát és kezelését, 
függetlenül a polgárok vagy adataik 
elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi 
digitális infrastruktúra megvalósítása és 
kiterjesztése új digitális szolgáltatások 
révén, az elektronikus egészségügyi 
nyilvántartások európai adatcsere-
formátuma bevezetésének támogatása.

átnyúló, az adatvédelmet garantáló
biztonságos hozzáférését, megosztását, 
használatát és kezelését, függetlenül a 
polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. 
Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra 
megvalósítása és kiterjesztése új digitális 
szolgáltatások révén, az elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások európai 
adatcsere-formátuma bevezetésének 
támogatása.

Or. en
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