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RÖVID INDOKOLÁS

A transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia részét képezi. 

A rendelet a széles sávú hálózatok fejlesztésének szabályozására, célitűzéseinek és 
prioritásainak meghatározására irányul szem előtt tartva az európai digitális menetrend 
célkitűzéseit.

Ez a modellértékű kezdeményezés 2020-ra az EU számára megalapozottan ambiciózus 
célokat tűz ki a digitális infrastruktúrák területén. 2020-ig 30 Mbps sebességű általános 
lefedettséget vagy az európai háztartások legalább 50%-ának 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatáshoz való csatlakozását kívánja elérni.

Ezek a szándékok, ahogyan az a javaslat célkitűzései között szerepel, hozzájárulnak 
gazdaságunk fejlesztéséhez és kétségtelenül javítják az európai vállalkozások és számos kkv 
versenyképességét. 

A gyors és szupergyors széles sávú internetkapcsolat az európai vállalatok és közigazgatások
számára globális szinten kézzelfogható előnyt eredményez az új feltörekvő országokkal 
szemben. Az, hogy Európa az ultramodern technológa modelljévé váljon, olyan kihívás az EU 
számára, amelyet meg kell ragadnia, és hogy megfelelően és egységesen tudja ezt megtenni, 
nélkülözhetetlen a tagállamok közötti összhang a széles sávú hálózatok kifejlesztésében.

Ahhoz, hogy konkrét és érdemleges eredményeket tudjunk elérni, hangsúlyozni kell azonban 
az európai fejlődés motorjaként működő kultúra fontosságát.

Az alapképzéstől kezdve egészen a magasabb szintű tudományos kutatásig a kultúra szolgál 
minden fejlődés alapjául. A kultúrába történő beruházásoknak el kell érniük az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit annak érdekében, hogy jelentős és párhuzamos fejlődés jöhessen létre 
egyréstr a kutatás és az innováció, másrészt az európai társadalom egésze között. E szempont 
figyelmen kívül hagyása mindenképpen káros és kontraproduktív lenne az európai fejlődésre 
nézve.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és (1) A távközlési hálózatok és 
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szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások 
és az üzleti élet meghatározó eszközévé 
válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors 
internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások, 
az oktatás, a kulturális tartalom és az 
üzleti élet meghatározó eszközévé válik.
Ezért a transzeurópai szintű gyors és 
megfizethető internet-hozzáférés és a 
közérdekű digitális szolgáltatások 
nélkülözhetetlenek a társadalmi és 
kulturális fejlődés, a gazdasági növekedés,
az egységes piac, valamint az embereknek, 
illetve gazdaságilag és kulturális téren 
hátrányos területek egészének digitális 
integrációja szempontjából.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2010. március 26-án az Európai Tanács 
üdvözölte a Bizottságnak az Európa 2020 
stratégia elindítására vonatkozó javaslatát.
Az Európa 2020 stratégia három 
prioritásának egyike a tudás- és 
innovációalapú gazdaság fejlesztésére 
épülő intelligens növekedés. A távközlési 
beruházások, azaz a szélessávú hálózatok 
és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
az Európai Unió intelligens, és ugyanakkor 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedésének elengedhetetlen feltételei.

(2) 2010. március 26-án az Európai Tanács 
üdvözölte a Bizottságnak az Európa 2020 
stratégia elindítására vonatkozó javaslatát.
Az Európa 2020 stratégia három 
prioritásának egyike a tudás- és 
innovációalapú gazdaság fejlesztésére 
épülő intelligens növekedés. A távközlési 
beruházások, azaz a szélessávú hálózatok 
és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
az Európai Unió intelligens, és ugyanakkor 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedésének, valamint polgárai 
társadalmi és kulturális részvételének
elengedhetetlen feltételei. Az Európa 2020 
stratégia hozzájárul a kkv-k 
versenyképességének növeléséhez, az 
átjárhatóság és a nemzeti rendszerek 
közötti összekapcsolódásokhoz való 
hozzáférés fokozásához, valamint –
hosszú távon – egy egységes digitális piac 
kialakulásához.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-
én tartott ülésén elfogadta az európai 
digitális menetrendet, és felkérte az 
intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák 
végre. A digitális menetrend célja annak az 
útnak a felvázolása, amelyen haladva az 
információs és kommunikációs 
technológiák társadalmi és gazdasági 
lehetőségei a legteljesebb mértékben 
kihasználhatók, különösen a nagy 
sebességű, szélessávú hálózatok telepítése 
révén, aminek célja, hogy 2020-ig 
valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál 
nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel 
rendelkezzen, és az európai háztartások 
felének vagy több mint a felének pedig 100 
Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról 
szóló előfizetése legyen. A digitális 
stratégia célja, hogy stabil jogi keretet 
hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy 
sebességű internet-infrastruktúrákba és a 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba 
történő befektetések ösztönzéséhez, 
valóban egységes piacot teremtsen az 
online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, 
tevékenyen támogassa Európa gazdag 
kulturális örökségének digitalizálását, 
továbbá ösztönözze a mindenki számára 
elérhető internet-hozzáférést és előfizetést 
– elsősorban a digitális jártasság és 
hozzáférés biztosításának a támogatása 
révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan 
operatív nemzeti terveket kell 
végrehajtaniuk a nagy sebességű 
internetszolgáltatás terén, amelyek az 
internetes infrastruktúrákba történő 
magánbefektetések révén nem teljes 
mértékben lefedett területekre irányítják az 
állami támogatásokat, és elősegítik a 
modern, elérhető online szolgáltatások 
bevezetését és használatát.

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-
én tartott ülésén elfogadta az európai 
digitális menetrendet, és felkérte az 
intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák 
végre. A digitális menetrend célja annak az 
útnak a felvázolása, amelyen haladva az 
információs és kommunikációs 
technológiák társadalmi, kulturális és 
gazdasági lehetőségei a legteljesebb 
mértékben kihasználhatók, különösen a 
nagy sebességű, szélessávú hálózatok 
telepítése révén, aminek célja, hogy 2020-
ig valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál 
nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel 
rendelkezzen, és az európai háztartások 
felének vagy több mint a felének pedig 100 
Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról 
szóló előfizetése legyen. A digitális 
stratégia célja, hogy stabil jogi keretet 
hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy 
sebességű internet-infrastruktúrákba és a 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba 
történő befektetések ösztönzéséhez, 
valóban egységes piacot teremtsen az 
online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, 
tevékenyen támogassa Európa gazdag 
kulturális örökségének digitalizálását, 
továbbá ösztönözze a mindenki számára 
elérhető internet-hozzáférést és előfizetést 
– elsősorban a digitális jártasság és 
hozzáférés biztosításának a támogatása 
révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan 
operatív nemzeti terveket kell 
végrehajtaniuk a nagy sebességű 
internetszolgáltatás terén, amelyek az 
internetes infrastruktúrákba történő 
magánbefektetések révén nem teljes 
mértékben lefedett területekre irányítják az 
állami támogatásokat, és elősegítik a 
modern, elérhető online szolgáltatások 
bevezetését és használatát.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, a
„Szélessávú hozzáférés Európában:
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című 
közleménymegállapítja, hogy az internet 
kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, 
hogy a társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra. Ezért ezen a téren szükség 
van állami támogatásra, ami azonban 
indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

(4) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, a
„Szélessávú hozzáférés Európában:
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című 
közleménymegállapítja, hogy az internet 
kritikus fontosságú szerepe azt jelenti, 
hogy a társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra. Ezért ezen a téren –
különösen a vidéki térségekben – szükség 
van állami támogatásra, ami azonban 
indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Figyelmet kell fordítani a gyorsabb 
hálózatokba való beruházásokhoz nyújtott 
állami támogatás jelentőségére; a 
kérdéskör fontosságára és a vonatkozó 
finanszírozási szintre tekintettel az 
Uniónak különösen biztosítania kell, hogy 
az állami támogatásokat az olyan 
területeken történő beruházások 
ösztönzésére használják fel, amelyeken a 
várható megtérülés különösen alacsony.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
közleménya többéves pénzügyi keret 
összefüggésében utal az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozására, 
amelynek célja, hogy a szükséges 
infrastrukturális beruházások 
végrehajtásával foglalkozzon a közlekedés, 
az energiaipar, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák területén. Az 
említett ágazatok közötti, illetve az egyéb 
közösségi beruházási programokkal 
fennálló szinergiák kulcsfontosságúak, 
hiszen a felmerülő kihívások hasonlóak, és 
hasonló megoldásokat követelnek meg a 
növekedés korlátainak megszüntetésére, a 
szétaprózódottság csökkentésére, a kohézió 
erősítésére, az innovatív pénzügyi 
eszközök előtérbe helyezésére, a piaci 
hiányosságok kezelésére, valamint az 
egységes piac megvalósulását gátló 
akadályok elhárítására.

(5) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
közleménya többéves pénzügyi keret 
összefüggésében utal az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozására, 
amelynek célja, hogy a szükséges 
infrastrukturális beruházások 
végrehajtásával foglalkozzon a közlekedés, 
az energiaipar, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák területén. Az 
említett ágazatok közötti, illetve az egyéb 
közösségi beruházási programokkal 
fennálló szinergiák kulcsfontosságúak, 
hiszen a felmerülő kihívások hasonlóak, és 
hasonló megoldásokat követelnek meg a 
növekedés korlátainak megszüntetésére, a 
szétaprózódottság csökkentésére, a kohézió 
erősítésére, a fejlettségbeli különbségek 
összes uniós régión belüli csökkentésére,
az innovatív pénzügyi eszközök előtérbe 
helyezésére, a piaci hiányosságok 
kezelésére, valamint az egységes piac 
megvalósulását gátló akadályok 
elhárítására.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nyílt internethez elengedhetetlenül 
fontos a hálózatsemlegesség.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az e rendeletben felsorolt közös 
érdekű projekteknek az infrastruktúra 
európai, nemzeti és regionális szinten 
történő mihamarabbi feltérképezéséhez is 
hozzá kell járulniuk, hogy fel lehessen 
tárni a szélessávú szolgáltatás terén 
fennálló hiányosságokat, és – állami és 
magánberuházásokon keresztül – meg 
lehessen szüntetni a digitális szűk 
keresztmetszeteket.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nyitott és versenyképes piacok 
rendszerének keretében az Unió fellépése 
olyan helyzetekben szükséges, amikor 
piaci hiányosságokat kell orvosolni. Az 
Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai 
távközlési hálózatok létesítéséhez és 
fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást 
és további tőkeáttételt biztosít az 
infrastrukturális projektekhez, és ezáltal 
növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb 
igazgatásból és az erőforrás-
felhasználásból származó előnyöket.

(9) A nyitott és versenyképes piacok 
rendszerének keretében az Unió fellépése 
olyan helyzetekben szükséges, amikor 
piaci hiányosságokat kell orvosolni. Az 
Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai 
távközlési hálózatok létesítéséhez és 
fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást 
és további tőkeáttételt biztosít az 
infrastrukturális projektekhez, és ezáltal 
növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb 
igazgatásból, az erőforrás-felhasználásból
és a polgárok gazdasági és társadalmi 
életben való részvételéből származó 
előnyöket. A finanszírozandó projektek 
tekintetében szem előtt kell tartani a 
technológiasemlegesség elvét, amely 
alapvető fontosságú a nyílt internet 
szempontjából.

Módosítás 10

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

(9a) A köz- és magánszféra közötti 
partnerségeknek a gyors szélessávú 
szolgáltatások – különösen vidéki 
térségeken belüli – rendelkezésre 
bocsátása érdekében történő alkalmazása 
tekintetében javasolt a regionális és helyi 
hatóságok, valamint a nyílt IKT-
szolgáltatások területén működő 
informatikai és kommunikációs 
technológiai kis- és középvállalkozások 
közötti, európai forrásokból támogatott 
köz-magán társulások igénybevétele, 
mivel ezek fenntartható alapot 
jelenthetnek az Unió-szerte történő helyi 
szakértelem- és tudásépítéshez.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
gyorsabb hálózatok alkalmazása és 
elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági, társadalmi és
kulturális előnyök kapcsolódnak, amelyek 
a befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
gyorsabb hálózatok átfogó alkalmazása és 
elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
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mértékben optimalizálni lehessen. mértékben optimalizálni lehessen.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A nagy sebességű szélessávú 
hálózatok fejlesztése erősíti az e-
kormányzatot, mivel csökkenti a 
bürokráciát, és könnyebben 
hozzáférhetővé teszi a közszolgáltatásokat 
az egyének és a vállalatok számára, ami 
jelentős gazdasági és társadalmi 
előnyökkel jár.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára 
hasznos, amelyek a meglévő szélessávú 
hálózatok nem megfelelő összeköttetése és 
sebessége miatt gyakran nem tudják 
kihasználni a webalapú szolgáltatások, 
például a „felhőalapú” számítástechnika 
előnyeit. A kis- és középvállalkozások a 
korszerűbb hálózatok révén jelentős 
termelékenységnövekedést érhetnek el.

(11) Az innovatív internetszolgáltatások, a
modern szoftver- és kommunikációs 
alkalmazások és az internetes kapcsolattal 
rendelkező mobil eszközök egyre nagyobb 
átviteli sebességet követelnek meg. A
szupergyors szélessávú hálózatok telepítése 
különösen a kis- és középvállalkozások
(kkv-k), valamint a kulturális és kreatív 
ágazat számára hasznos, amelyek a 
meglévő szélessávú hálózatok nem 
megfelelő összeköttetése és sebessége 
miatt gyakran nem tudják kihasználni a 
webalapú szolgáltatások, például a
„felhőalapú” számítástechnika előnyeit. A 
kis- és középvállalkozások a korszerűbb 
hálózatok révén jelentős 
termelékenységnövekedést érhetnek el. Ezt 
szem előtt tartva – különösen a jelenlegi 
válsággal összefüggésben – kiemelten kell 
kezelni azokat a vállalkozási zónákat, 
amelyek földrajzi vagy környezeti 
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nehézségek miatt még nem kapcsolódnak 
a szélessávú hálózathoz.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A vidéki területek ellátásához 
nélkülözhetetlen a hozzáférési hálózatok 
kiépítése, amelyek lehetővé teszik az egyes 
háztartások kapcsolódását.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlődése 
hozzájárul az Uniónak az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása csökkentésére 
irányuló célkitűzéséhez is azáltal, hogy 
energiahatékony megoldásokat tesz 
lehetővé az európai gazdaság számos 
ágazatában. E pozitív hatást bizonyos 
mértékben korlátozni fogja a növekvő 
energia- és erőforrásigény, amely 
különösen a szélessávú hálózatok kiépítése 
és a digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
üzemeltetése kapcsán merül fel.

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlődésének 
hozzá kell járulnia az Uniónak az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
csökkentésére irányuló célkitűzéséhez is 
azáltal, hogy energiahatékony 
megoldásokat tesz lehetővé az európai 
gazdaság számos ágazatában. E pozitív 
hatást bizonyos mértékben korlátozni fogja 
a növekvő energia- és erőforrásigény, 
amely különösen a szélessávú hálózatok 
kiépítése és a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák üzemeltetése kapcsán merül 
fel.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag (18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
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és változatos európai kulturális 
tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés 
növelése és fenntartása, valamint azok 
újrafelhasználási célból, a szerzői és 
szomszédos jogok teljes körű betartásával 
történő megnyitása serkenti a kreativitást, 
az innovációt és a vállalkozó kedvet. Az 
újrafelhasználható többnyelvű erőforrások 
akadálytalan elérhetősége segít azoknak a
nyelvi korlátoknak a legyőzésében, 
amelyek hátráltatják az online 
szolgáltatások belső piacának működését, 
és akadályozzák a tudáshoz való 
hozzáférést.

és változatos európai kulturális 
tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés 
növelése és fenntartása, valamint azok 
újrafelhasználási célból, a szerzői és 
szomszédos jogok teljes körű betartásával 
történő megnyitása serkenti a kreativitást, 
az innovációt és a vállalkozó kedvet, 
valamint növeli az átláthatóságot. Az 
újrafelhasználható többnyelvű erőforrások 
akadálytalan elérhetősége segít azoknak az 
adminisztratív és nyelvi korlátoknak a 
legyőzésében, amelyek hátráltatják az 
online szolgáltatások belső piacának 
működését, és akadályozzák a tudáshoz 
való hozzáférést. Ezzel kapcsolatosan 
hangsúlyozni kell az Europeana platform 
fontosságát mint a hatalmas európai 
kulturális örökségre vonatkozó tartalmak 
megosztásának alapját. Ugyanakkor a 
nemzeti, regionális és helyi döntéshozók 
számára továbbra is meg kell adni a 
lehetőséget, hogy információik 
használatáról maguk döntsenek, és hogy 
fedezzék a közfeladataik ellátása során 
felmerülő költségeik nagy részét.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztése 
elősegíti azon uniós célkitűzés 
megvalósítását, amely szerint a tagállami 
oktatási rendszerek minden szintjén 
fokozni kell az új technológiák 
elterjedtségét, a tanulók és a diákok 
digitális készségeinek egyidejű fejlesztése 
mellett.

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az egész életen át tartó tanulással 
összefüggésben a szélessávú hálózatok 
fejlesztése és az új technológiák 
elterjedése életkortól függetlenül minden 
uniós polgár számára lehetővé teszi az új 
technológiákkal kapcsolatos készségeinek 
fejlesztését, illetve az ilyen készségek 
megszerzését. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A biztonság és védelem területén az 
erőforrások információs rendszerének és az 
internetes biztonságot elősegítő 
szoftvereszközöknek az egész Európai 
Unióra kiterjedő számítógépes hálózata 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek 
számára biztonságosabb online környezetet 
lehessen kialakítani. Ez lehetővé teszi, 
hogy olyan központok működjenek 
Európa-szerte, ahol évente több százezer 
kéréssel és figyelmeztetéssel foglalkoznak. 
A kritikus informatikai infrastruktúrák az 
egész Unió szintjén elősegítik a 
felkészülést, az információmegosztást, a 
koordinációt és a számítógépes 
fenyegetettséggel szembeni fellépést.

(19) A biztonság és védelem területén az 
erőforrások információs rendszerének és az 
internetes biztonságot elősegítő 
szoftvereszközöknek az egész Európai 
Unióra kiterjedő számítógépes hálózata 
hozzájárul ahhoz, hogy biztonságosabb 
online környezetet lehessen kialakítani. 
Valamennyi ezzel kapcsolatos digitális 
szolgáltatási infrastruktúrának és 
kommunikációs infrastruktúrának 
tiszteletben kell tartania az internet 
nyíltságának elvét, és elő kell mozdítania 
a technológiasemleges megoldásokat. Ez 
lehetővé teszi, hogy olyan központok 
működjenek Európa-szerte, ahol évente 
több százezer kéréssel és figyelmeztetéssel 
foglalkoznak. A kritikus informatikai 
infrastruktúrák az egész Unió szintjén 
elősegítik a felkészülést, az 
információmegosztást, a koordinációt és a 
számítógépes fenyegetettséggel szembeni 
fellépést.

Indokolás

A biztonságosabb online környezet előnyeinek az összes polgárra ki kell terjedniük, 
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ugyanakkor tiszteletben kell tartani az internet nyíltságának elvét.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén végbement 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni a Bizottságot az e 
rendelethez tartozó melléklet módosítását 
célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációt 
folytasson, és ennek keretében 
szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja a technológiai és 
piaci változások, a felmerülő szakpolitikai 
prioritások, illetve a különböző (többek 
között az energiaipari és a közlekedési) 
infrastruktúrák közötti lehetséges 
szinergiák megfelelő kezelése. A 
felhatalmazás kizárólag a közös érdekű 
projektek leírásának módosítására, közös 
érdekű projektek hozzáadására, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására terjed ki; e 
lépéseknek előre meghatározott, világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(21) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén végbement 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni a Bizottságot az e 
rendelethez tartozó melléklet módosítását 
célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációt 
folytasson, és ennek keretében 
szakértőkkel, valamint regionális és helyi 
szereplőkkel is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja a technológiai és 
piaci változások, a felmerülő szakpolitikai 
prioritások, illetve a különböző (többek 
között az energiaipari és a közlekedési) 
infrastruktúrák közötti lehetséges 
szinergiák megfelelő kezelése. A 
felhatalmazás kizárólag a közös érdekű 
projektek leírásának módosítására, közös 
érdekű projektek hozzáadására, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására terjed ki; e 
lépéseknek előre meghatározott, világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és megszövegezése 
során a Bizottságnak a vonatkozó 

(22) A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.
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dokumentumokat egyidejűleg, megfelelő 
módon és időben továbbítania kell az 
Európai Parlament és a Tanács részére.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági 
növekedéshez és támogatniuk kell az 
egységes piac fejlődését, ami az európai 
gazdaság, többek között a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének a növekedését 
eredményezi.

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági, 
kulturális és társadalmi növekedéshez, a 
társadalmi részvételhez, az információk és
a kulturális alkotások terjesztéséhez és
támogatniuk kell az egységes piac 
fejlődését, valamint elő kell mozdítaniuk a 
gazdaságilag hátrányos helyzetű területek 
digitális integrációját, ami az európai 
gazdaság, többek között a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének a növekedését 
eredményezi.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) segíteniük kell a tagállamokat a 
digitális menetrend azon céljának 
elérésében, hogy 2020-ra minden uniós 
polgár szupergyors szélessávú 
hozzáféréssel rendelkezzen, illetve azon 
közbenső célkitűzés megvalósításában, 
hogy 2013-ra minden uniós polgár 
rendelkezzen alapvető internet-
hozzáféréssel.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az 
üzleti vállalkozások és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a nemzeti 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való hozzáférésnek az 
elősegítése révén.

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az 
üzleti vállalkozások, a szervezetek, az 
állami és magánintézmények és a 
kormányzatok mindennapi életének 
javításához a nemzeti távközlési hálózatok 
összekapcsolásának és átjárhatóságának, 
valamint az e hálózatokhoz való, elérhető 
árú hozzáférésnek az elősegítése révén.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és 
szupergyors szélessávú hálózatok Európa-
szerte történő telepítését, ami pedig 
elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

(3) ösztönözniük kell a
technológiasemlegesség alapelvének 
megfelelő, nagy sebességű és szupergyors 
szélessávú hálózatok Európa-szerte történő 
telepítését, különös tekintettel a vidéki 
területekre, ami pedig elősegíti a 
transzeurópai digitális szolgáltatások 
kifejlesztését és telepítését.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) elő kell mozdítaniuk a transzeurópai 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
fenntartható telepítését, átjárhatóságát, 
valamint uniós szintű összehangolását, 
működtetését, karbantartását és 
korszerűsítését.

(4) elő kell mozdítaniuk a környezeti 
fenntarthatóság kulturális szemszögéből a
transzeurópai digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák fenntartható telepítését,
átjárhatóságát, valamint uniós szintű 
összehangolását, működtetését, 
karbantartását és korszerűsítését.

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) meg kell felelniük a 
hálózatsemlegesség elveinek.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) hozzá kell járulniuk a kultúrához és a 
nemzeti örökséghez való, interneten 
keresztül történő hozzáférés 
szélesítéséhez.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) a szélessávú internet-hozzáférésnek 
köszönhetően jelentős oktatási eszközöket 
kell jelenteniük, különösen a kevésbé 
fejlett régiókban.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése.

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító, kiterjedt
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a 
szigetek, a körülzárt régiók és a
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolása érdekében, 30 
Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú 
kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli 
sebességet biztosítva.

b) szélessávú hálózatok, különösen 
hozzáférési hálózatok telepítését és 
gyűjtőhálózatok fejlesztését a szigeteknek, 
a vidéki, hegyvidéki, határ menti, illetve
körülzárt régióknak és a
peremterületeknek az Unió központi 
régióival történő összekapcsolása 
érdekében megfelelő finanszírozással kell 
támogatni, 30 Mbps vagy annál gyorsabb 
szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő 
adatátviteli sebességet biztosítva;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szélessávú hálózatok és szolgáltatási 
infrastruktúrák Unión belüli átfogó 
rendelkezésre állásának javítása a 
strukturális nehézségekkel küzdő
régiókban – gazdasági vonzerőtől 
függetlenül – annak érdekében, hogy 
minden polgár részt vehessen a 
társadalom életében és különösen a 
kulturális életben;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a regionális és helyi hatóságok, 
valamint a nyílt IKT-szolgáltatások 
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területén működő informatikai és 
kommunikációs technológiai kis- és 
középvállalkozások közötti köz-magán 
társulások támogatása;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően – meghozzák a 
szükséges jogi, adminisztratív, technikai és 
pénzügyi intézkedéseket.

(3) A tagállamok, regionális és helyi 
hatóságok és/vagy a közös érdekű projekt 
végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően – meghozzák a 
szükséges jogi, adminisztratív, technikai és 
pénzügyi intézkedéseket.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közös érdekű projekteket támogató 
intézkedések az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló rendeleten 
alapuló feltételek és rendelkezésre álló 
eszközök révén uniós pénzügyi 
támogatásra jogosultak. A prioritásokat és 
az erőforrások rendelkezésre állását 
támogató pénzügyi alapokat az Unió által 
elfogadott alkalmazandó előírások és 
szabályok szerint biztosítják.

(5) A közös érdekű projekteket támogató
és a szélessávú szolgáltatások 
biztosításához szükséges intézkedések az 
európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló rendeleten alapuló 
feltételek és rendelkezésre álló eszközök 
révén uniós pénzügyi támogatásra 
jogosultak. A prioritásokat és az 
erőforrások rendelkezésre állását támogató 
pénzügyi alapokat az Unió által elfogadott 
alkalmazandó előírások és szabályok 
szerint biztosítják. Ez a támogatás 
kiegészítő szerepet tölt be az egyéb uniós 
programok és kezdeményezések – köztük a 
strukturális alapok – keretében nyújtott 
támogatások mellett. A Bizottság 
biztosítja, hogy a közös érdekű projektek 
támogatása érdekében tett intézkedések ne 
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hassanak a meglévő vagy előkészítés alatt 
álló állami és/vagy 
magánkezdeményezések ellen, és ne 
részesüljenek finanszírozásban más 
közösségi vagy nemzeti eszközök 
keretében.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió annak érdekében, hogy az 
ezen iránymutatásokban meghatározott 
célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 
információcserét és együttműködést 
folytathat harmadik országok hatóságaival 
vagy bármely más szervezeteivel, ha ez az 
együttműködés európai hozzáadott értéket 
teremt. Ez az együttműködés többek között 
a transzeurópai távközlési hálózatok és a 
harmadik országok távközlési hálózatai 
közötti átjárhatóság elősegítésére törekszik.

(1) Az Unió annak érdekében, hogy az 
ezen iránymutatásokban meghatározott 
célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 
információcserét és együttműködést 
folytathat harmadik országok hatóságaival 
vagy bármely más szervezeteivel,
amennyiben ez közös érdek, és ha ez az 
együttműködés európai hozzáadott értéket 
teremt. Ez az együttműködés többek között 
a transzeurópai távközlési hálózatok és a 
harmadik országok távközlési hálózatai 
közötti átjárhatóság elősegítésére törekszik.
Az együttműködésre az Unió külső 
politikáinak keretében kidolgozott 
stratégiákkal, különösen az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszközzel és az 
esetleges meglévő vagy előkészítés alatt 
álló makroregionális stratégiákkal 
összehangoltan kerül sor.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió annak érdekében, hogy az
ezen iránymutatásokban meghatározott 
célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 

(2) Az Unió annak érdekében, hogy az 
ezen iránymutatásokban meghatározott
közös érdekű célkitűzések teljesüljenek, 
kapcsolatot kezdeményezhet, 
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információcserét és együttműködést 
folytathat harmadik országokban működő 
nemzetközi szervezetekkel és jogi 
személyekkel.

megbeszéléseket, információcserét és 
együttműködést folytathat harmadik 
országokban működő nemzetközi 
szervezetekkel és jogi személyekkel.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, 
hogy a közös érdekű projektek hatóköre 
továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai 
prioritásokat és a technológiai 
fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon 
fennálló helyzetet. Nagyobb projektek 
esetében ezeknek a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell a környezeti hatás 
elemzését is, amely kiterjed az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
és hatásainak mérséklésére, illetve a 
katasztrófákkal szembeni 
védekezőképességre. Hasonló értékelésre 
bármely más, erre alkalmas időpontban is 
sor kerülhet.

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, 
hogy a közös érdekű projektek hatóköre 
továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai 
prioritásokat, a regionális és társadalmi 
szükségleteket és a technológiai 
fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon 
fennálló helyzetet. Nagyobb projektek 
esetében ezeknek a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell a környezeti hatás 
elemzését is, amely kiterjed az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
és hatásainak mérséklésére, illetve a 
katasztrófákkal szembeni 
védekezőképességre. Hasonló értékelésre 
bármely más, erre alkalmas időpontban is 
sor kerülhet.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transzeurópai távközlési hálózatok
(szélessávú hálózatok és digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és 
továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági 
növekedést, a munkahelyteremtést, és egy 
élénk egységes digitális piac 
megvalósítását segíti elő. A hálózatok 
telepítése gyorsabb internetelérést tesz 
lehetővé, ezáltal a polgárok, többek között 
a gyermekek és a fiatalok, az üzleti 

A transzeurópai távközlési hálózatok
(széles sávú hálózatok és digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és 
továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági 
növekedést, a munkahelyteremtést,
támogatja az európai kulturális örökséget,
és egy élénk egységes digitális piac 
megvalósítását segíti elő. A hálózatok 
telepítése gyorsabb internetelérést tesz 
lehetővé, ezáltal a polgárok, többek között 
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vállalkozások és a kormányzatok az 
információtechnológia terén elért 
fejlesztéseket felhasználhatják a 
mindennapokban, a hálózatok telepítése 
emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát 
és elősegíti az általánosan elfogadott 
normákhoz való igazodást, illetve 
konvergenciát.

a gyermekek és a fiatalok, az üzleti 
vállalkozások és a kormányzatok az 
információtechnológia terén elért 
fejlesztéseket felhasználhatják a 
mindennapokban, a hálózatok telepítése 
emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát 
és elősegíti az általánosan elfogadott 
normákhoz való igazodást, illetve 
konvergenciát.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egységes digitális piacon fennálló 
akadályok elhárítását támogató 
transzeurópai távközlési hálózatok 
telepítését tanulmányoknak és a programot 
támogató intézkedéseknek kell kísérniük.
Ezek a következők:

Abban az esetben, ha azt tagállami szinten 
nem lehet megfelelően finanszírozni, az
egységes digitális piacon fennálló 
akadályok elhárítását támogató 
transzeurópai távközlési hálózatok 
telepítését tanulmányoknak és a programot 
támogató intézkedéseknek kell kísérniük.
Ezek a következők:

Indokolás

A feltérképezés és a megvalósíthatósági tanulmányok nem élveznek prioritást az uniós szintű 
támogatások tekintetében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú hálózatok terén a közös 
érdekű projektek elősegítése érdekében 
végrehajtott intézkedések az alkalmazott 
technológiától függetlenül:

A szélessávú hálózatok terén a közös 
érdekű projektek elősegítése érdekében 
végrehajtott intézkedések – ott, ahol a piac 
bizonyíthatóan nem képes ezen 
infrastruktúra kereskedelmi biztosítására 
– az alkalmazott technológiától 
függetlenül:
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szigetek, a körülzárt régiók és a 
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolását szolgáló 
szélessávú hálózatok kiépítését abban az 
esetben támogatják, ha alapvető 
fontosságú, hogy az elszigetelt közösségek 
számára 30 Mbps vagy annál gyorsabb 
szélessávú kapcsolatot váljon elérhetővé.
Ez a támogatás más, e célra rendelkezésre 
álló uniós vagy nemzeti alapokat 
egészítene ki.

A szigetek, a hegyvidékek, a körülzárt 
régiók és a peremterületek az Unió 
központi régióival történő összekapcsolását 
szolgáló szélessávú hálózatok kiépítését 
abban az esetben támogatják, ha alapvető 
fontosságú, hogy az elszigetelt közösségek 
számára 30 Mbps vagy annál gyorsabb 
szélessávú kapcsolatot váljon elérhetővé.
Ez a támogatás más, e célra rendelkezésre 
álló uniós vagy nemzeti alapokat 
egészítene ki.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a közintézmények, 
különösen az iskolák, kórházak, 
önkormányzati irodák és könyvtárak 
területén megvalósított nyilvános internet-
hozzáférési pontok nagysebességű 
hozzáférése is támogatandó.

Ezen túlmenően a közintézmények, 
különösen az iskolák, egyetemek, 
kutatóközpontok, kórházak, önkormányzati 
irodák, könyvtárak és múzeumok területén 
megvalósított nyilvános internet-
hozzáférési pontok nagysebességű 
hozzáférése is támogatandó.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – 4 félkövér alcím – 2 aláhúzott cím – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felkészültség, az információmegosztás, a 
koordináció és a reagálási képesség uniós 
szintű javítása érdekében hírközlő 
csatornák és platformok fejlesztésére és 
telepítésére kerül sor.

A felkészültség, az információmegosztás, a 
koordináció és a reagálási képesség uniós 
szintű javítása érdekében hírközlő 
csatornák és platformok fejlesztésének 
elősegítése a meglévő nemzeti képességek 
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és kezdeményezések figyelembevétele 
mellett.

Indokolás

A Bizottságnak segítő szerepet kell betöltenie, és figyelembe kell vennie a tagállamokban 
meglévő képességeket és kezdeményezéseket.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – 4 félkövér alcím – 2 aláhúzott cím – 1 alcím – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platform a 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai 
szükséghelyzeteket kezelő csoportok
(CERT) hálózata, amelynek működése az 
alapvető képességekre vonatkozó 
minimumszinteken alapul. Ez a hálózat
képezi az uniós polgárok és kkv-k javát 
szolgáló európai információmegosztási és 
figyelmeztető rendszer (EISAS) gerincét.

Az alapvető szolgáltatási platform a 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai 
szükséghelyzeteket kezelő csoportok
(CERT) hálózata, amelynek működése az 
alapvető képességekre vonatkozó 
minimumszinteken alapul. Ez a hálózat
információkkal szolgálhat az uniós 
polgárok és kkv-k javát szolgáló európai 
információmegosztási és figyelmeztető 
rendszer (EISAS) számára.

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy a CERT hálózata képezze az EISAS gerincét. Nagyobb szerepet kell 
kapniuk olyan egyéb szervezeteknek, amelyek fő ügyfelei a kkv-k és a polgárok.



AD\910862HU.doc 25/25 PE489.644v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Transzeurópai távközlési hálózatok és az 1336/97/EK határozat 
hatályon kívül helyezése

Hivatkozások COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ITRE
15.11.2011

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

CULT
15.11.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Lorenzo Fontana
25.1.2012

Vizsgálat a bizottságban 29.5.2012 19.6.2012

Az elfogadás dátuma 19.9.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

27
0
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, 
Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro 
Repo, Kay Swinburne


