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Módosítás 37
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
172. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 170. 
cikkére, 171. cikke (1) bekezdésére, 172. 
cikkére és 174. cikkére,

Or. fr

Módosítás 38
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és 
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.

(1) A távközlési hálózatok és 
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 társadalmi és a politikai 
életben való részvétel és az üzleti élet 
meghatározó eszközévé válik. Ezért a 
transzeurópai szintű gyors internet-
hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a
társadalmi és gazdasági növekedés és az 
egységes piac szempontjából.

Or. en

Módosítás 39
Rachida Dati
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és 
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.

(1) A távközlési hálózatok és 
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
szélessávú, gyors és biztonságos internet-
hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

Or. fr

Indokolás

A gyors internet-kapcsolat biztosítása prioritás, amelynek kéz a kézben kell járnia a minden 
polgár számára biztonságos internethez való szélessávú hozzáféréssel. A digitális világgal 
kapcsolatos eszközök demokratizálódása szükséges szakasz, amelyet a felelősségteljes 
digitális magatartás szerkezeti keretei, valamint az ezt célzó oktatás megerősítésének kell 
kísérnie. 

Módosítás 40
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és 
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 

(1) A távközlési hálózatok és 
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 
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internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés, a versenyképesség, a 
társadalmi befogadás és az egységes piac 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 41
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A belső piac fejlődésének kulcsa a 
nagy sebességű szélessávú hálózathoz 
hozzáféréssel rendelkező, közel 500 millió 
fő alkotta európai piac lehet, amely a 
felhasználók világméretekben is 
egyedülálló kritikus tömegét alkotja, új 
lehetőségeket nyit meg valamennyi régió 
előtt, nagyobb értéket nyújt minden 
felhasználónak, és képessé teszi Európát 
arra, hogy a világ vezető tudásalapú 
gazdaságává váljon. A gyors és ultragyors 
szélessávú hálózatok mihamarabbi 
kiépítése létfontosságú az európai 
termelékenység fejlődése és olyan új és 
kisvállalkozások megjelenése 
szempontjából, amelyek vezető szerepet 
tölthetnek be különböző ágazatokban, 
például az egészségügy, a gyártó- és a 
szolgáltatóipar területén;

Or. en

Módosítás 42
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 b) A szélessávú adatátvitel fejlődése 
mutatja, hogy a sávszélesség iránti 
kereslet továbbra is kielégíthetetlen. A 
mobil adatátvitel iránti kereslet 50%-kal 
nő évente, mert nő a nagyobb 
sávszélességű alkalmazások és 
szolgáltatások iránt igény, valamint az 
internet-felhasználók száma és az online-
tartalom – különösen a videók –
mennyisége.

Or. en

Módosítás 43
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 c) Ha Európa nagyobb növekedésre, 
versenyképességre és teljesítőképességre 
törekszik, akkor a szélessávú adatátvitel 
exponenciális növekedése ambiciózus 
politikákat tesz szükségessé uniós és 
tagállami szinten, a vezetékes és a mobil 
kapcsolat tekintetében egyaránt.

Or. en

Módosítás 44
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 d) A rádióspektrum-politikai program 
fontos mobil szélessávú lehetőségeinek 
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kiterjesztése felé, ezért alapvető 
jelentősége van, hogy a tagállamok 
gyorsan végrehajtsák rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 45
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 e) Ha Európa el kívánja kerülni a 
kapacitás kimerülését, akkor 
létfontosságú számára annak megvitatása, 
hogy miként és mikor nyitható meg a 700 
Mhz (694 - 790 MHz) frekvencia a mobil 
szélessáv előtt.

Or. en

Módosítás 46
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 f) Az Európai Parlament 2011. május 
11-i állásfoglalása1 rámutat, hogy további 
spektrumsávok – többek között a 700 MHz 
sávszélesség – harmonizálását célzó 
fellépésre van szükség.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Módosítás 47
Catherine Trautmann
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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 és nagy 
sebességű szélessávú hálózatok és a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák az 
Európai Unió intelligens, és ugyanakkor 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedésének elengedhetetlen feltételei.

Or. fr

Módosítás 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 

(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 volt, 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 
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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.

Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról 
szóló előfizetése legyen. Tekintettel 
azonban az egyre gyorsabb 
internetkapcsolatokhoz vezető 
technológiai fejlődésre, ma már indokolt 
célkitűzés, hogy minden európai 
háztartásban 100 Mbps feletti, vagy 
lehetőség szerint legalább azt megközelítő 
internetkapcsolat álljon rendelkezésre, 
hogy stabil jogi keret jöjjön létre a nyitott 
és versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrákba és a hozzájuk kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő befektetések 
ösztönzéséhez; hogy valóban egységes
piaca legyen az online tartalmaknak és 
szolgáltatásoknak; hogy tevékeny 
támogatásban részesüljön Európa gazdag 
kulturális örökségének digitalizálása, 
továbbá ösztönzést kapjon a mindenki 
számára elérhető internet-hozzáférés és 
előfizetés – 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.

Or. en

Módosítás 49
András Gyürk

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 

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-
én tartott ülésén elfogadta az európai 
digitális menetrendet, és felkérte az 
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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.

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. Az internetes 
infrastruktúra terjesztését különösen elő 
kell mozdítani vidéki és alacsony 
népsűrűségű területeken, ahol általában 
csak alacsony sebességű kapcsolat 
biztosított vagy egyáltalán nincs kapcsolat.

Or. en
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Módosítás 50
Pilar del Castillo Vera

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 

(3) Az „Európa új digitális menetrendje: 
2015.eu” elnevezésű menetrendnek az
Európai Parlamentben történő 
elfogadását követően 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 – különböző 
technológiák révén biztosított – 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 
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bevezetését és használatát. történő magánbefektetések révén nem 
teljes mértékben lefedett területekre 
irányítják az állami támogatásokat, és 
elősegítik a modern, elérhető online 
szolgáltatások bevezetését és használatát.

Or. en

Módosítás 51
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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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.

hozzáférés biztosításának a támogatása 
révén.

Or. en

Módosítás 52
Catherine Trautmann

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 

(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 nyitott 
szélessávú és 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 



PE494.476v01-00 14/146 AM\909449HU.doc

HU

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.

teremtsen az interoperábilis 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.

Or. fr

Módosítás 53
Rachida Dati

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 

(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 
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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.

szóló előfizetése legyen. A digitális 
stratégia célja, hogy stabil jogi keretet 
hozzon létre a nyitott és versenyképes és 
biztonságos 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, oktatás 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.

Or. fr

Indokolás

A digitális világgal kapcsolatos eszközök demokratizálódása szükséges szakasz, amelyet a 
felelősségteljes digitális magatartás szerkezeti keretei, valamint az ezt célzó oktatás 
megerősítésének kell kísérnie. 

Módosítás 54
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Miközben a száloptikai és ultragyors 
szélessávú kapcsolatok Európában 
továbbra sem elegendők, más gazdaságok 
– többek között Kína, Japán és Dél-Korea 
– ezzel szemben átveszik a vezető szerepet 
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a világban, jelentősen magasabb 
kapacitást és 1 Gbps vagy ennél magasabb 
sebességet kínálva. A száloptikai 
technikába való beruházás – a hazai és 
passzív infrastruktúrában a backhaul 
hálózatban – alapvető fontosságú tényező, 
ha Európa az innováció, a tudás és a 
szolgáltatások otthona kíván lenni.

Or. en

Módosítás 55
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 b) Az Unió versenyképességének 
biztosítása és a világ élén álló európai 
szolgáltató gazdaság növekedésének 
megkönnyítése érdekében a jelenlegi 
digitális menetrendben kitűzött célokat 
2020 helyett már 2015-ben el kell érni. 

Or. en

Módosítás 56
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 c) A 2020-ra vonatkozó célkitűzéseket 
felül kell vizsgálni azzal a szándékkal, 
hogy Európa a világon a leggyorsabb 
szélessávú kapcsolattal rendelkezzen, és 
2020-ig biztosított legyen, hogy minden 
európai legalább 100 Mbps-os 
hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai 
háztartások 50%-ában 1 Gbits-os vagy 
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magasabb hozzáférés álljon 
rendelkezésre.  Az e rendeletben előírt 
finanszírozásban részesíthető 
projekteknek legalább 100 Mbps 
sebességet kell biztosítaniuk vidéki 
környezetben és 1 Gbps sebességet a nagy 
népsűrűségű városi övezetekben. 

Or. en

Módosítás 57
Amelia Andersdotter

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 közlemény 
megállapítja, 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 közlemény 
megállapítja, 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, különös figyelmet 
fordítva a telepítésre, és szükség esetén a 
passzív infrastruktúrák jövőbeli nyilvános 
regionális/helyi kiaknázására, ahol a 
magánberuházás ösztönzői általában 
gyengébbek, és amelyek tekintetében a 
lehető legjobb versenyt kell garantálni a 
kommunikációs lánc fennmarad részén, 
az aktív infrastruktúráktól az e-
szolgáltatásokig.

Or. en
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Indokolás

A telepítéshez és szükség esetén a passzív infrastruktúrák jövőbeli nyilvános kiaknázásához 
nyújtott állami segítségnek arányosnak kell lennie a magánbefektetők adott területre történő 
bevonására irányuló ösztönzők hiányával annak a kockázatnak a csökkentése érdekében, hogy 
monopóliumok felé vezető tendenciák keletkezzenek, vagy kis számú szereplő a fő 
infrastruktúrák ellenőrzése alapján viselkedjen a piacon. 

Módosítás 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 közlemény 
megállapítja, 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 közlemény 
megállapítja, 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 szükség van állami 
támogatásra, és azokat a területeket kell 
megcélozni, amelyeken a jelenlegi vagy 
előrelátható kereslet kielégítését célzó 
üzleti ösztönzők hiánya tapasztalható. 
Semmilyen állami támogatás nem 
torzíthatja a versenyt, nem erősítheti 
néhány üzleti szereplő domináns 
pozícióját és nem ösztönözhet a 
magánbefektetéstől történő elállásra sem.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az állami támogatást csak olyan körülmények között szabad megadni, 
ha a magánberuházásra egyébként nincsen lehetőség. Ezen túlmenően, a demográfiai 
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változásokra és a jövőbeli urbanizációra tekintettel a befektetésekhez nyújtott állami 
támogatásnak ugyancsak figyelembe kell vennie a jövőbeli keresletet is.

Módosítás 59
Teresa Riera Madurell

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 közlemény 
megállapítja, 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 közlemény 
megállapítja, 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. A gyorsabb hálózatokba 
történő befektetéshez nyújtott állami 
támogatás szükséges lehet, de olyan 
területekre kell összpontosítani, 
amelyeken a befektetési ösztönzők hiánya 
tapasztalható. Ezért ezen a téren szükség 
van állami támogatásra, ami azonban 
indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt, 
nem szoríthatja ki a magánbefektetéseket 
és nem ösztönözhet a magánbefektetéstől 
történő elállásra sem.

Or. en

Módosítás 60
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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 közlemény 
megállapítja, 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 közlemény 
megállapítja, 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. A gyors és ultragyors 
szélessávú hálózatokba történő állami 
beruházásokat körültekintő módon olyan 
alacsony és magas népsűrűségű 
területekre kell összpontosítani, ahol az 
üzleti célú befektetés ösztönzőinek hiánya 
tapasztalható. Ezért ezen a téren szükség 
van állami támogatásra, ami azonban 
indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt, 
és nem ösztönözhet a magánbefektetéstől 
történő elállásra sem.

Or. en

Módosítás 61
András Gyürk

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 közlemény 
megállapítja, hogy az internet kritikus 

(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 közlemény 
megállapítja, hogy az internet kritikus 
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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.

fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a 
társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra, különösen vidéki és alacsony 
népsűrűségű területeken. Ezért ezen a 
téren szükség van állami támogatásra, ami 
azonban indokolatlanul nem torzíthatja a 
versenyt.

Or. en

Módosítás 62
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) Az ultragyors szélessávú hálózatok a 
magas népsűrűségű/városi területeken 
döntő jelentőséggel bírnak, ha Európa az 
interneten alapuló modern gazdaságból 
fakadó előnyökhöz kapcsolódó jelentős 
gazdasági növekedésre kíván szert tenni. 
A világ élvonalába tartozó gyors 
szélessávú hálózatot kínálni képes városok 
vonzani fogják az innovációt, a 
befektetéseket, a tudást és a 
vállalkozásokat, és ebből az egész 
Uniónak haszna lesz. A fő mozgatórugót 
továbbra is a magánbefektetéseknek kell 
alkotniuk, emellett azonban az állami 
befektetések – különösen a rendkívül 
lassan megtérülő passzív infrastruktúrák 
esetében – ösztönzést adhatnak az 1 Gbps 
sebességet kínáló és 10 Gbps-ig vagy 
ennél is tovább bővíthető ultragyors 
szélessávú hálózatok telepítéséhez ott, 
ahol egyértelmű üzleti lehetőségek nem 
ígérik ilyen sebességek szolgáltatását.

Or. en
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Módosítás 63
Pilar del Castillo Vera

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 
közleménye 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 
közleménye 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.

A digitális egységes piac kiteljesítése 
érdekében biztosítani kell az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz programja 
keretében folytatott tevékenységek és a 
nemzeti és regionális szélessávú fellépések 
közötti együttműködést és koordinációt.

Or. en
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Módosítás 64
András Gyürk

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 
közleménye 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 
közleménye 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 internethez való széleskörű 
hozzáférés támogatására, az innovatív 
pénzügyi eszközök előtérbe helyezésére, a 
piaci hiányosságok kezelésére, valamint az 
egységes piac megvalósulását gátló 
akadályok elhárítására.

Or. en

Módosítás 65
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) Mivel az állami szervek támogatások 
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igénybevételére rendelkeznek 
felhatalmazással, az innovatív pénzügyi 
eszközök pedig inkább a 
magánbefektetőket célozzák meg, különös 
figyelmet kell fordítani a rendelkezésre 
álló források kiegyensúlyozott elosztására.

Or. fr

Módosítás 66
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szélessávú hálózatok terén 
végrehajtandó intézkedések összhangban 
vannak az alkalmazandó uniós 
szakpolitikákkal, rendeletekkel és 
iránymutatásokkal. Ezek magukban 
foglalják a távközlési piacokra vonatkozó 
előírásokat és iránymutatásokat, valamint 
különösen azt az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó, 2009-ben elfogadott 
keretszabályozást, amely a gyorsan változó 
piacokon működő elektronikus hírközlési 
hálózatok és szolgáltatások összehangolt, 
megbízható és rugalmas szemléletű 
szabályozását biztosítja. Ezeket az 
előírásokat a nemzeti szabályozó 
hatóságok, valamint az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) hajtja végre. Az új 
generációs hálózatokra vonatkozó, 2010-
ben elfogadott ajánláscélja az egységes 
piac fejlődésének támogatása, ennek 
érdekében pedig a jogbiztonság fokozása, 
valamint a beruházások, a verseny és az 
innováció ösztönzése a szélessávú 
szolgáltatások piacán, különös tekintettel 
az új generációs hozzáférési hálózatokra
(NGA) történő átállásra.

(7) A szélessávú hálózatok terén 
végrehajtandó intézkedések összhangban 
vannak az alkalmazandó uniós 
szakpolitikákkal, rendeletekkel és 
iránymutatásokkal. Ezek magukban 
foglalják a távközlési piacokra vonatkozó 
előírásokat és iránymutatásokat, valamint 
különösen azt az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó, 2009-ben elfogadott 
keretszabályozást, amely a gyorsan változó 
piacokon működő elektronikus hírközlési 
hálózatok és szolgáltatások összehangolt, 
megbízható és rugalmas szemléletű 
szabályozását biztosítja. Ezeket az 
előírásokat a nemzeti szabályozó 
hatóságok, valamint az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) hajtja végre. E 
szabályok szükség esetén magukban 
foglalják az állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatást is, amely 
iránymutatást ad a közpénzek szélessávú 
projektekkel kapcsolatos felhasználása 
tekintetében, és szigorú kritériumokat 
határoz meg az állami finanszírozás 
felhasználásával és az iránymutatások 
alapján értékelendő projektek 
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bejelentésével összefüggésben. Az új 
generációs hálózatokra vonatkozó, 2010-
ben elfogadott ajánláscélja az egységes 
piac fejlődésének támogatása, ennek 
érdekében pedig a jogbiztonság fokozása, 
valamint a beruházások, a verseny és az 
innováció ösztönzése a szélessávú 
szolgáltatások piacán, különös tekintettel 
az új generációs hozzáférési hálózatokra
(NGA) történő átállásra.

Or. en

Módosítás 67
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a) Az uniós szinten rendelkezésre álló 
pénzügyi források nem elegendők; az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
olyan közös érdekű projektekre kell 
összpontosítania, amelyek a legmagasabb 
uniós hozzáadott értéket biztosítják. A 
telekom ágazatban a pénzügyi segítséget 
elsősorban a szélessávú kapcsolat iránti 
keresletet serkentő projektekre kell 
irányítani, többek között európai digitális 
szolgáltatói infrastruktúra kiépítésére, 
amely ösztönzi a szélessávú hálózatok 
telepítését célzó beruházásokat. 

Or. en

Módosítás 68
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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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 lehet szükséges, 
amikor piaci hiányosságokat kell orvosolni, 
és amikor üzleti lehetőségek nem ígérik 
100 Mbps sebesség szolgáltatását vidéki 
környezetben, és 1 Gbps vagy magasabb 
sebesség szolgáltatását városi térségekben.
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.

Or. en

Módosítás 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
meglévő vagy előrelátható piaci 
hiányosságokat kell orvosolni. Az Unió 
azzal járulhat hozzá a transzeurópai 
távközlési hálózatok létesítéséhez és 
fejlesztéséhez, hogy tőkeáttételt biztosít az 
infrastrukturális projektekhez, és ezáltal 
növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb 
igazgatásból és az erőforrás-
felhasználásból származó előnyöket.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a hangsúly ne csak egy sajátos területen tapasztalható jelenlegi helyzeten 
legyen, hanem figyelembe vegyék a jövőbeli fejleményekkel kapcsolatos előrejelzéseket is. Ha 
például egy bizonyos területen urbanizációs fejlesztés következményeképpen a jövőben a 
kereslet emelkedése valószínűsíthető, akkor a beruházások állami támogatása esetleg nem 
helyénvaló. Hasonlóképpen, még ha jelenleg egy városi terület megfelelő lefedettséggel 
rendelkezik is, a jövőben lehetséges keresletnövekedést esetleg csak most foganatosítandó 
beruházásoknak köszönhetően lehet majd kielégíteni.

Módosítás 70
Pilar del Castillo Vera

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, 
jogbiztonságot és további tőkeáttételt 
biztosít az infrastrukturális projektekhez, és 
ezáltal növeli a piaci hatásokból, a 
hatékonyabb igazgatásból és az erőforrás-
felhasználásból származó előnyöket.

Or. en

Módosítás 71
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 a) A szélessávú hálózatokhoz nyújtott 
állami finanszírozást kizárólag a verseny 
előtt nyitott infrastruktúrákhoz lehet 
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felhasználni. Csak a verseny előtt –
meghatalmazott harmadik fél hozzáférése 
révén – nyitott hálózatok biztosíthatnak 
megfizethető versenyképes 
szolgáltatásokat és innovációt a 
fogyasztók és az üzleti vállalkozások 
számára.

Or. en

Módosítás 72
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 a) A helyi és regionális hatóságok 
alapvető szerepet töltenek be a 
nagyközönséggel a kellő tájékozottság 
alapján folytatott párbeszéd 
előmozdításában, mert a polgárok 
aggályaival az ő szintjükön foglalkoznak, 
és emellett a kormányzat és a közigazgatás 
különböző szintjein lehetővé teszik az 
együttműködést a felhasználók és az IKT 
innovációt szolgáltató szereplők között. 

Or. fr

Módosítás 73
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 b) Az Unió egységes digitális piacának 
megvalósítása szempontjából 
létfontosságú annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók egységes internet előfizetés 
révén könnyen hozzáférhessenek a 
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választásuk szerinti tartalomhoz, 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, és 
ezeket megoszthassák egymással.Ezzel 
összefüggésben emlékeztet az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) 2012 májusában tett 
megállapításaira, amelyek kimutatják, 
hogy Európában az internethasználók 
legalább 20%-a valamilyen formában 
korlátokba ütközik a VoIP 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
képessége tekintetében.A szolgáltatók 
fegyelme érdekében szükség van a 
versenyre, a haladás azonban nagyon 
lassú, ezért meg kell tiltani az e 
rendeletben előírt, állami 
finanszírozásban részesített távközlési 
hálózatok számára a jogszabályoknak 
megfelelő szolgáltatások befagyasztását. 

Or. en

Módosítás 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 b) A hálózatok összekapcsolását célzó 
mechanizmus bevezetése Európában nem 
sértheti a kohéziós politika célkitűzéseinek 
megvalósítását;  a javasolt intézkedések 
alkalmazása semmiképpen sem vonhatja 
maga után a bürokrácia vagy az 
adminisztratív terhek növekedését; több 
tájékoztatásra és pontosításra van szükség 
az új pénzügyi eszközök felhasználásának 
módjai, valamint azok tőkeáttételi hatása 
tekintetében, és emellett kell 
hatékonyságukat is tanulmányozni kell.

Or. fr
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Módosítás 75
Teresa Riera Madurell

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 
mértékben optimalizálni lehessen.

(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 
mértékben optimalizálni lehessen, és hogy 
ki lehessen egészíteni más uniós 
programok és kezdeményezések – többek 
között a strukturális alapok és a Kohéziós 
Alap – fellépéseit, elkerülve ugyanakkor a 
párhuzamosságokat vagy tévedéseket és a 
bürokrácia, valamint az adminisztratív 
terhek növekedését.

Or. en

Módosítás 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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
mértékben optimalizálni lehessen.

(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. Az uniós szintű
intézkedések céljául azt kell kitűzni, hogy 
a digitális távközlési hálózatok e két 
összetevője közötti szinergiák és 
kölcsönhatások a lehető legnagyobb
mértékben fennálljanak.

Or. en

Indokolás

Nem világos, miért kellene az uniós fellépés feltételéül szabni a szinergiák lehető legnagyobb 
mértékű előmozdítását, de az bizonyos, hogy ezek növekedését célul kell kitűzni.

Módosítás 77
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

810 a) a szélessávú hálózatok terén 
foganatosítandó intézkedéseken kívül
rendkívül fontos a kereslet fellendítése is, 
mert ez a kulcsa annak, hogy az 
ultragyors szélessávú hálózatok az 
Unióban mindenütt könnyebben és 
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hamarabb kibontakozhassanak.A digitális 
menetrendben kitűzött célok 
megvalósítása szempontjából az 
ultragyors szolgáltatások első igénybe 
vevőit támogató, valamint az innovatív és 
digitális szolgáltatások uniós szintű 
kifejlesztését segítő intézkedések alapvető 
jelentőséggel bírnak.

Or. en

Indokolás

Annak kockázata, hogy a piac nem működik megfelelően a nagyon nagy sebességű 
infrastruktúrák kialakítása tekintetében, a keresleti oldalon jelentkezik, mivel a fogyasztók ma 
még nem előlegezik meg a csak holnap igénybe vehető, jövőbeli szolgáltatások hasznosságát, 
és azt is csak akkor, ha már megfelelő számú fogyasztó csatlakozott az új infrastruktúrához. 
Ezért döntő jelentősége van az első felhasználók támogatásának egy olyan kereslet gyorsabb 
kibontakoztatása érdekében, amely ideális állapotokat teremt és innovatív, határon átnyúló 
szolgáltatásokat tesz szükségessé.

Módosítás 78
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

810 a) A szélessávú hálózatok terén 
foganatosítandó intézkedéseken kívül 
rendkívül fontos a kereslet fellendítése is, 
mert ez a kulcsa annak, hogy az 
ultragyors szélessávú hálózatok az 
Unióban mindenütt könnyebben és 
hamarabb kibontakozhassanak.A digitális 
menetrendben kitűzött célok 
megvalósítása szempontjából az 
ultragyors szolgáltatások első igénybe 
vevőit támogató, valamint az innovatív és 
digitális szolgáltatások uniós szintű 
kifejlesztését segítő intézkedések alapvető 
jelentőséggel bírnak.

Or. en



AM\909449HU.doc 33/146 PE494.476v01-00

HU

Módosítás 79
Rachida Dati

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 web alapú szolgáltatások, 
például a „felhőalapú” számítástechnika 
előnyeit. A kis- és középvállalkozások a 
korszerűbb hálózatok révén jelentős 
termelékenységnövekedést érhetnek el.

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

Or. fr

Indokolás

A kkv-k jelentik az EU növekedésének zálogát. Ezért a kkv-kategóriát a digitális növekedési 
stratégia kellős közepébe kell állítani. A kezdeményezések és a projektek gyújtópontjában a 
kkv-knek kell állniuk annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedések legfőbb 
kedvezményezettjei a kkv-k legyenek. 

Módosítás 80
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák kialakítása új 
üzleti lehetőségeket nyit, és ezáltal 
ösztönzi a munkahelyteremtést az 
Unióban. A szélessávú hálózatok
kiépítésének hatása azonnal 

(12) A digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák kialakításának egyik 
legfőbb céljául azt kell kitűzni, hogy új 
munkahelyeket hozzanak létre az 
Unióban. Különös figyelmet kell szentelni
a szakértelem kifejlesztésére, a 
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megmutatkozik a foglalkoztatásban is, 
különösen az építőmérnöki munkák 
esetében.

telekommunikációs szakmákban történő 
foglalkoztatásra és az építőmérnöki 
iparra.  A beruházási lehetőségek 
rendelkezésre bocsátása mellett a
szélessávú és nagysebességű szélessávú
hálózatok telepítése egyúttal az ezen 
infrastruktúrák működtetéséhez és 
fenntartásához szükséges műszaki 
ismeretek kifejlesztését is igényli.

Or. fr

Módosítás 81
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák kialakítása új 
üzleti lehetőségeket nyit, és ezáltal 
ösztönzi a munkahelyteremtést az Unióban.
A szélessávú hálózatok kiépítésének hatása 
azonnal megmutatkozik a 
foglalkoztatásban is, különösen az 
építőmérnöki munkák esetében.

(12) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák kialakítása új 
üzleti lehetőségeket nyit, és ezáltal 
ösztönzi a munkahelyteremtést az Unióban.
Ennek megvalósítása érdekében a digitális 
technika terén ösztönözni kell az oktatási 
és ismeretszerzési programokat. A
szélessávú hálózatok kiépítésének hatása 
azonnal megmutatkozik a 
foglalkoztatásban is, különösen az 
építőmérnöki munkák esetében.

Or. fr

Indokolás

A digitális eszközökkel kapcsolatos oktatás a munkaerőpiacon igényelt szaktudás 
megszerzésének kulcsfontosságú összetevője lesz. Ezen kívül, a digitális eszközök 
demokratizálódását a valamennyi polgárra kiterjedő digitális oktatás szélesítésének kell 
kísérnie annak érdekében, hogy mindenki képes legyen ezeket az eszközöket hozzáértő és 
biztonságos módon használni. 

Módosítás 82
Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú és nagysebességű szélessávú 
hálózatok, valamint a digitális 
szolgáltatások kialakítása növelni fogja az 
európai műszaki szabványok 
szükségességét.Uniós kutatási és 
fejlesztési programokra, valamint a 
szabványosítási eljárások fokozott 
ellenőrzésére van szükség, ha az EU a 
távközlési iparban az élenjáró újító 
szerepét kívánja betölteni.

Or. fr

Módosítás 83
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) A nagysebességű internetes 
hozzáférés fontos az Unió tudományos-
technológiai és ipari vezető szerepéhez 
elengedhetetlen olyan új technológiai 
infrastruktúrák megvalósításában, mint a 
„számítási felhő”, a szuperszámítógépek 
és az intelligens számítógépes környezet.

Or. en

Módosítás 84
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 b) 2015-ig minden európai kutatási és 
egyetemi szintű intézményt nagysebességű 
Gbps hálózatokra kell csatlakoztatni, 
létrehozva az európai kutatási térség 
intranet-rendszerét, amely fokozni fogja a 
kutatás, az e-infrastruktúrák megosztása, 
valamint az e-tudomány hálózattá 
szervezését.

Or. en

Módosítás 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 b) Az infrastruktúra új 
lehetőségeinek, valamint az új, innovatív 
és átjárható szolgáltatások 
összekapcsolása minden bizonnyal 
kedvező folyamatrendszert lendít majd 
mozgásba azáltal, hogy ösztönzi a 
nagysebességű szélessávú kapcsolat iránti 
kereslet növekedését, amelyet üzleti 
szempontból érdemes lesz kielégíteni.

Or. fr

Módosítás 86
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlődése 

(13) A szélessávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlődése 
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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.

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. A 
távközlési és energetikai infrastruktúrák 
kifejlesztésére, telepítésére és 
fenntartására irányuló intézkedések 
közötti szinergiák kulcsfontosságú 
szerepet játszanak majd az uniós 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából. 

Or. en

Módosítás 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 fejlődése 
hozzájárul az Uniónak az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása csökkentésére 
irányuló célkitűzéséhez is azáltal, hogy 
energiahatékony megoldásokat tesz 
lehetővé az európai gazdaság számos 
ágazatában. Ez a pozitív hatás 
erőteljesebb, mint az a növekvő energia- és 
erőforrásigény, amely különösen a széles 
sávú hálózatok kiépítése és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák üzemeltetése 
kapcsán merül fel.

Or. en
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Indokolás

Tanulmányok kimutatták, hogy a web alapú szolgáltatások, például a „számítási felhő” a 
vállalkozásoknál alkalmazott egyedi számítástechnikai rendszerekkel összehasonlítva 
nagyobb energiahatékonyságot biztosítanak. Ezen kívül új szolgáltatások, többek között az 
intelligens fogyasztásmérés tovább növelik majd az energiahatékonyságot. 

Módosítás 88
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A szélessávú hálózatok és az 
energiahálózatokkal összefüggő digitális 
távközlési infrastruktúrák átjárhatósága 
biztosítja az energia- és költséghatékony, 
megbízható digitális hálózatok
telepítéséhez szükséges összeköttetést. Ez
az összekapcsolhatóságon túlmutató 
összeköttetés lehetővé teszi az energia- és 
távközlési szolgáltatóknak, hogy egy 
csomagban biztosítsanak energia- és 
távközlési szolgáltatásokat.

(14) Sürgető szükség van a szélessávú 
hálózatok és az energiahálózatokkal 
összefüggő digitális távközlési 
infrastruktúrák olyan átjárhatóságának 
előmozdítására, amely megbízható, 
költség- és energiahatékony módon valódi 
konvergenciát teremt a digitális hálózatok
telepítése tekintetében.  E konvergenciát 
továbbá az összekapcsolhatóságon
túlmenően ki kell terjeszteni annak
lehetővé tételére, hogy az energia- és 
távközlési szolgáltatók egyaránt 
nyújthassanak energiaszolgáltatási és 
távközlési szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) Információkat és statisztikai 
adatokat kell gyűjteni azokról az állami 
munkákról, amelyeket – részben vagy 
egészben – valószínűsíthetően 
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felhasználnak újgenerációs hálózatok 
kiépítésére, és olyan adatbázist kell 
bevezetni, amelynek rendeltetése e 
munkák ellenőrzése és a távközlési 
hálózatok európai nyilvántartásának 
létrehozása, és ha lehetséges, akkor ezt ki 
kell egészíteni az energetikai és 
közlekedési hálózatokra vonatkozó 
adatokkal is. 

Or. fr

Módosítás 90
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A határokon átnyúló átjárható e-
kormányzati szolgáltatások kifejlesztése, 
bevezetése és hosszú távú biztosítása 
javítja az egységes piac működését.
Elismerik, hogy a kormányok olyan online 
közszolgáltatásokat biztosítanak, amelyek 
hozzájárulnak az állami és a magánszféra 
hatékonyságának és eredményességének 
növeléséhez.

(15) A határokon átnyúló átjárható e-
kormányzati szolgáltatások kifejlesztése, 
bevezetése és hosszú távú biztosítása 
javítja az egységes piac működését.
Elismerik, hogy a kormányok olyan online 
közszolgáltatásokat biztosítanak, amelyek 
hozzájárulnak az állami és a magánszféra 
hatékonyságának és eredményességének 
növeléséhez. Az említett szolgáltatások 
továbbfejlesztéséhez nyújtott állami 
támogatás az egységes piac kiteljesítése 
mellett ösztönzi az e-készségek 
elsajátítását és az új generációs 
hozzáférési hálózatok iránti keresletet, 
ezért mind az állami, mind a 
magánbefektetések számára vonzóbbá 
teszi az infrastrukturális beruházásokat 
egyes térségekben.

Or. en

Módosítás 91
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) A nagysebességű távközlési 
infrastruktúrák rendelkezésre bocsátása 
nem hatékony, ha nem bocsátanak 
rendelkezésre éppen ezek révén 
jelentőségteljes és magas színvonalú 
digitális tartalmat és digitális 
szolgáltatásokat, amelyek az európai 
polgárok számára vonzó digitális 
ökorendszert alkotnak. Alapvető ezért, 
hogy a tagállamok előmozdítsák az e-
irányítást, az e-demokráciát, az e-tanulást 
és az e-egészségügyi szolgáltatásokat, ami 
fellendíti a szélessávú kapcsolat iránti 
keresletet, az e-szakértelem iránti igényt 
és a digitális gazdaság kialakulását.

Or. en

Módosítás 92
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 b) Az e-szakértelem szerepe és az IKT 
használata az oktatásban elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az Unió elérje politikai 
céljait. A technológiai jártasság nem 
csupán cél, hanem az egész életen át tartó 
tanulás, a szociális kohézió, a társadalmi 
és gazdasági növekedés megvalósításának 
alapvetően fontos eszköze.

Or. en

Módosítás 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
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.

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
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. Az elektronikus oktatási 
forrásokhoz való hozzáférés fokozásának 
egész Európában – az oktatási 
intézmények, diákok, tanárok közötti 
együttműködés és partnerkapcsolatok 
ösztönzése mellett – költséghatékony 
módon kell történnie, azzal a céllal, hogy 
javuljon az oktatás minősége és erősödjön 
európai szintű kohéziója.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egy, a melléklethez fűzött másik módosításhoz kapcsolódik, amely javaslatot 
vezet be az oktatási források európai platformjának létrehozása tekintetében.

Módosítás 94
Ioannis A. Tsoukalas

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. Ezzel 
összefüggésben az Europeana digitális 
könyvtárat – mint az európai kulturális 
örökség megőrzésére és a kulturális 
digitális források innovatív 
felhasználásának előmozdítására irányuló 
élenjáró projektet – erőteljes 
támogatásban kell részesíteni. 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.

Or. en

Módosítás 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
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 

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
és változatos európai kulturális 
tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés 
növelése és fenntartása, valamint azok 
újrafelhasználási célból, a magánélethez 
való jog, a személyes adatok védelme, 
valamint 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 
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hozzáférést. piacának működését, és akadályozzák a 
tudáshoz való hozzáférést.

Or. fr

Módosítás 96
Amelia Andersdotter

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 a 
kritikus informatikai infrastruktúrák az 
egész Unió szintjén elősegítik a 
felkészülést, az információmegosztást, a 
koordinációt és a számítógépes 
fenyegetettséggel szembeni fellépést.

Or. en

Módosítás 97
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(19) A biztonság és védelem területén az 
erőforrások információs rendszerének és az 
internetes biztonságot elősegítő 
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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.

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. Ezzel 
összefüggésben az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) szerepe helyettesíthetetlen a 
biztonság, a védelem és a bizalom 
kiépítése szempontjából az egységes 
európai digitális piacon. Az ENISA-t meg 
kell erősíteni annak érdekében, hogy 
hatékony támogatást nyújtson a 
tagállamok számára koherens politikák, 
valamint a szilárd hozzáértés 
kialakításában, egy megbízható védelem 
alatt álló és biztonságos európai digitális 
térség biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 98
Rachida Dati

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 

(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 mindenki, és 
különösen a gyermekek számára 
biztonságosabb online környezetet lehessen 
kialakítani. Ez lehetővé teszi, hogy olyan 
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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.

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. Elő kell mozdítani az oktatási és 
figyelemfelkeltő programok létrehozását 
és továbbfejlesztését a kiberbiztonság 
terén.

Or. fr

Indokolás

Ha mindenki számára biztosított az internet-hozzáférés, akkor hangsúlyt kell fektetni a 
használatával kapcsolatos oktatásra is annak biztosítása érdekében, hogy felhasználása 
hozzáértő és biztonságos módon történjék.

Módosítás 99
Jürgen Creutzmann

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 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
létrehozását célzó projekt az egész Unió 
szintjén elősegíti a felkészülést, az 
információmegosztást, a koordinációt és a 
számítógépes fenyegetettséggel szembeni 
fellépést.
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Or. en

Módosítás 100
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánélet és a személyes adatok 
optimális szintű védelmének biztosítása, 
valamint a személyes adatok engedély 
nélküli nyomon követése és a jogosulatlan 
profilalkotás minden formájának 
megakadályozása érdekében biztonsági 
előírásokat kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 101
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Számítani lehet olyan, kereskedelmi
jellegű innovatív alkalmazások 
megjelenésére, amelyek a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrákon futtathatók.
Az ilyen alkalmazások fejlesztése és 
tesztelése a Horizont 2020 programban 
támogatott kutatási és innovációs projektek 
részeként, telepítésük pedig a kohéziós 
politika keretében társfinanszírozható.

(20) Számítani lehet olyan üzleti,
társadalmi és oktatási jellegű innovatív 
alkalmazások megjelenésére, amelyek a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrákon 
futtathatók. Az ilyen alkalmazások 
fejlesztése és tesztelése a Horizont 2020 
programban támogatott kutatási és 
innovációs projektek részeként, telepítésük 
pedig a kohéziós politika keretében 
társfinanszírozható.

Or. en
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Módosítás 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20 a) A közös érdekű projektek 
azonosításának céljára alkalmazandó 
kritériumokat részletesen meg kell 
határozni, és biztosítani kell a megoldások 
technológiai semlegességét. A pénzügyi 
források felhasználását olyan 
megoldásoknak kell odaítélni, amelyek 
nyitott hálózatokon alapulnak és a 
hátrányos megkülönböztetés bármely 
formájából fakadó korlátozásoktól 
mentes, szabad hozzáférést kínálnak. 

Or. pl

Módosítás 103
Pilar del Castillo Vera

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) 

(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) 
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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.

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.
Ezek az intézkedések nem 
veszélyeztethetik a jogbiztonságot és a 
befektetések biztonságát ezen a piacon a 
projektek rövid időn belüli módosítása 
vagy törlése révén. Közös érdekű 
projektek felvétele vagy törlése esetén a 
Bizottság előzetesen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás 104
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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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.

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 – ennélfogva a jogi és a 
befektetői biztonságot szavatoló –
kritériumokon kell alapulniuk.

Or. en

Módosítás 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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 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, 
figyelembe véve a piaci szereplők 
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befektetői biztonságát is.

Or. en

Módosítás 106
Catherine Trautmann

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 is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja az új technológiai 
és piaci fejlemények, az újonnan keletkező
szakpolitikai prioritások vagy lehetőségek 
kezelése a különböző infrastruktúrák 
közötti szinergiák kihasználása érdekében, 
ideértve a közlekedés és az energia 
területén meglévő szinergiákat is. 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.

Or. fr

Módosítás 107
Amelia Andersdotter
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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
dokumentumokat egyidejűleg, megfelelő 
módon és időben továbbítania kell az 
Európai Parlament és a Tanács részére.

(22) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és megszövegezése 
során a Bizottságnak a vonatkozó
tájékoztatást egyidejűleg, megfelelő 
módon és időben továbbítania kell az 
Európai Parlament és a Tanács részére.

Or. en

Módosítás 108
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet iránymutatásokat állapít meg 
azoknak a transzeurópai távközlési 
hálózatoknak a meghatározásához, 
amelyek fejlesztését, megvalósítását, 
telepítését, összekapcsolását és 
átjárhatóságát az európai 
összekapcsolódási eszközről szóló XXX 
rendelettel összhangban támogatni kell.

Ez a rendelet iránymutatásokat állapít meg 
azoknak a transzeurópai távközlési 
hálózatoknak a meghatározásához, 
amelyek fejlesztését, megvalósítását, 
telepítését, összekapcsolását és 
átjárhatóságát az európai 
összekapcsolódási eszközről szóló XXX 
rendelettel összhangban támogatni kell.

Az ilyen támogatás középpontjába a piaci 
zavarok elkerüléséhez szükséges 
intézkedéseket kell állítani, és a 
támogatásnak összhangban kell állnia a 
vonatkozó uniós politikákkal, 
jogszabályokkal és iránymutatásokkal, 
többek között a szélessávú hálózatok terén 
nyújtott állami támogatásra vonatkozó 
jogszabályok alkalmazására vonatkozó 
közösségi iránymutatásokkal.

Or. en

Indokolás

Emlékeztetni kell az állami támogatás egyik elvére, amely szerint e támogatásnak a 
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magánkezdeményezéseket kiegészítő jellegűnek kell lennie, ennélfogva nem szoríthatja ki a 
magánbefektetéseket, különösen, ha ultragyors szélessávú hálózatok kialakításáról van szó. 

Módosítás 109
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

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 és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához azáltal, 
hogy előmozdítja a szélessávú hálózatok 
létrejöttét, a helyi, regionális és nemzeti 
távközlési hálózatok összekapcsolását és 
átjárhatóságát, valamint az e hálózatokhoz 
való nyílt és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést és a digitális befogadást.

Or. ro

Módosítás 110
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

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 és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a nemzeti 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való nyitott és 
megkülönböztetésmentes hozzáférésnek az 
elősegítése révén.

Or. en
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Módosítás 111
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

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 és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a nemzeti, 
regionális és helyi távközlési hálózatok 
összekapcsolásának és átjárhatóságának, 
valamint az e hálózatokhoz való 
hozzáférésnek az elősegítése révén.

Or. en

Módosítás 112
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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) a technológiasemlegesség elvével 
összhangban – és a már rendelkezésre 
álló technológiatípusok közül azokat 
alkalmazva, amelyek a legmegfelelőbbek a 
digitális menetrendben kitűzött célok 
eléréséhez – ösztönözniük kell a nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok Európa-szerte történő telepítését, 
ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások, valamint az európai ipar 
versenyképes potenciáljának kifejlesztését 
és telepítését.

Or. en

Módosítás 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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) a technológiasemlegesség elvével 
összhangban ösztönözniük kell
transzeurópai digitális szolgáltatások 
kifejlesztését és telepítését, ami pedig
ugyancsak Európa-szerte keresletet teremt 
majd gyors és ultragyors szélessávú 
hálózatok telepítése iránt.

Or. en

Indokolás

A keresletgerjesztő projekteket a szélessávú adatátvitel telepítésének motorjává kell tenni.
Ezért prioritást kell adni az uniós digitális szolgáltatói infrastruktúra, a transzeurópai 
nagysebességű gerinchálózati közigazgatások kapcsolatok és a határokon átnyúló e-igazgatás 
szolgáltatások nyújtása számára; hozzáférést biztosítva az állami szféra információihoz,
beleértve az európai örökség digitális forrásait, valamint az intelligens 
energiaszolgáltatásokat. Az állami finanszírozásnak technológiasemlegesnek kell lennie, nem 
részesíthet előnyben bizonyos technológiákat. Végezetül, a piacoknak kell meghatározniuk 
azt, hogy a kereslet kielégítése szempontjából melyek a legjobb és leginkább költséghatékony 
technológiák.

Módosítás 114
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 nagy sebességű és 
szupergyors szélessávú hálózatok Európa-
szerte történő telepítését, ami pedig 
elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését, 
különösen vidéki környezetben és 
alacsony népsűrűségű területeken, ahol a 
magánbefektetés üzleti alapon nem 
valósítható meg.

Or. en
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Módosítás 115
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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, ami pedig elősegíti a 
transzeurópai digitális szolgáltatások 
kifejlesztését és telepítését.

Or. en

Módosítás 116
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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, ami pedig elősegíti a 
transzeurópai digitális szolgáltatások 
kifejlesztését és telepítését.

Or. en

Módosítás 117
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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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 nyitott, nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok Európa-szerte történő telepítését, 
ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

Or. fr

Módosítás 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 transzeurópai 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
fenntartható telepítését, átjárhatóságát, 
valamint uniós szintű összehangolását, 
működtetését, karbantartását és 
korszerűsítését, valamint az összköltség 
csökkentése érdekében szinergiák 
kialakítását más energetikai vagy 
közlekedési infrastruktúrákkal.

Or. fr

Módosítás 119
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 

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

Or. en

Módosítás 120
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) biztosítaniuk kell, hogy az európai 
polgárok – bárhol éljenek is az EU-ban –
egyenlő lehetőségekkel rendelkezzenek a 
transzeurópai távközlési hálózatokhoz 
való hozzáféréshez, az átlagos piaci árnak 
megfelelő áron.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az UE célja a különböző régiók fejlettségi szintje közötti eltéréseknek, 
valamint a hátrányos régiók lemaradásának csökkentése, amint azt az Európai Un 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikkének második albekezdése előírja.

Módosítás 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) hozzá kell járulniuk színvonalas 
álláshelyek létrehozásához a hálózatok 
kialakításával, működtetésével és 
karbantartásával kapcsolatban, továbbá a 
digitális szolgáltatások fejlesztéséhez, ami 
az európai ipar hasznára válik. 

Or. fr
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Módosítás 122
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) a különböző európai infrastruktúrák 
közötti átjárhatóság fokozása.

Or. en

Módosítás 123
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 4. cikk

Or. fr

Indokolás

A 3. és a 4. cikk sorrendjét fel kell cserélni, hogy a prioritások a meghatározások előtt 
szerepeljenek.

Módosítás 124
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „távközlési hálózatok”: szélessávú 
hálózatok és digitális szolgáltatási
infrastruktúrák.

1. távközlési hálózatok: szélessávú 
hálózatok és infrastruktúrák digitális 
szolgáltatások számára.
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Or. en

Módosítás 125
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szélessávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli (többek 
között műholdas) hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok.

2. szélessávú hálózatok: szupergyors
vezetékes és vezeték nélküli (többek között 
műholdas) hozzáférési hálózatok a 
kapcsolódó infrastruktúrákkal.

Or. en

Módosítás 126
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szélessávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli (többek 
között műholdas) hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok.

2. „szélessávú hálózatok”: nagy sebességű 
és nagyon nagy sebességű 
internetkapcsolat biztosítására képes 
vezetékes és vezeték nélküli (többek között 
műholdas) hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok.

Or. ro

Módosítás 127
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szélessávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli (többek 
között műholdas) hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok.

2. „szélessávú hálózatok”: nagy sebességű 
internetkapcsolat biztosítására képes 
vezetékes és vezeték nélküli (többek között 
műholdas) hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok.

Or. fr

Módosítás 128
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szélessávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli (többek 
között műholdas) hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok.

2. „nagy sebességű szélessávú hálózatok”: 
nagyon nagy sebességű, fogyasztónként 
legalább 100 Mbps internetkapcsolat 
biztosítására képes vezetékes és vezeték 
nélküli (többek között műholdas) 
hozzáférési hálózatok, kiegészítő 
infrastruktúrák és törzshálózatok.

Or. en

Módosítás 129
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. „szupergyors szélessávú hálózatok”: 
nagyon nagy sebességű, fogyasztónként 
legalább 1 Gbps internetkapcsolat 
biztosítására képes vezetékes és vezeték 
nélküli (többek között műholdas) 
hozzáférési hálózatok, kiegészítő 



AM\909449HU.doc 61/146 PE494.476v01-00

HU

infrastruktúrák és törzshálózatok.

Or. en

Módosítás 130
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „digitális szolgáltatási infrastruktúrák”: 
közérdekű, a polgárok, az üzleti 
vállalkozások és/vagy a kormányzatok 
számára katalizátorként működő, 
transzeurópai szintű átjárható 
alkalmazásokat biztosító, elektronikus 
formában, jellemzően az interneten, 
hálózati alapon nyújtott szolgáltatások.

3. „Infrastruktúra”: a vállalkozásokra, a 
polgárokra és/vagy a hatóságokra kedvező 
hatást gyakorló, közérdekű, transzeurópai 
szintű átjárható alkalmazások
létrehozásához és nyújtásához szükséges 
berendezés vagy szolgáltatások az 
értéklánc valamennyi szintjén.

Or. en

Módosítás 131
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. „nyílt hozzáférés”: valamennyi 
elektronikus hírközlési szolgáltató 
számára egyenlő és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosított nagykereskedelmi hozzáférés a 
szélessávú infrastruktúrához, amely 
lehetővé teszi a szolgáltatók számára a 
teljes körű versenyt az infrastruktúra 
tulajdonosával vagy az azt kezelő 
szolgáltatóval, ezáltal erősítve a 
választékot és a versenyt a felhasználók 
számára.
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Or. en

Módosítás 132
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. „hozzáférés”: szélessávú hálózatokkal 
kapcsolatos eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való 
hozzáférésről, valamint azok 
összekapcsolásáról szóló 2002. március 7-
i 2002/19/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (hozzáférési irányelv) 2. 
cikkének a) pontjában részletesebben 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 133
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. „digitális szolgáltatások”: valamely 
infrastruktúrán, általában az interneten 
keresztül digitálisan nyújtott 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 134
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 b. „aktív infrastruktúra”: passzív 
infrastuktúra segítségével jeleket generáló 
vagy kezelő infrastruktúra.

Or. en

Módosítás 135
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 c. „passzív infrastruktúra”: 
tartóoszlopok, vezetékezés, üvegszál, 
építmények vagy olyan más eszközök, 
amelyek jeleket nem kezelnek vagy 
generálnak.

Or. en

Módosítás 136
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 d. „informatikai infrastruktúra”: 
kifejezetten digitális szolgáltatások 
kezelésére létrehozott aktív infrastruktúra.

Or. en
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Módosítás 137
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 e. „nyílt hálózatok”: olyan hálózatok, 
amelyek valamennyi elektronikus 
hírközlési szolgáltató számára olyan 
egyenlő és megkülönböztetésmentes 
feltételek mellett biztosítják a 
nagykereskedelmi hozzáférést a szélessávú 
infrastruktúrához, amelyek lehetővé teszik
a nagykereskedelmi hozzáférést igénybe 
vevők számára, hogy saját választásuk 
szerinti bármilyen szolgáltatást 
nyújtsanak, és versenyezzenek az 
infrastruktúra tulajdonosával vagy az azt 
kezelő szolgáltatóval, ezáltal erősítve a 
választékot és a versenyt a végső 
felhasználók számára. A 
nagykereskedelmi hozzáférés árát úgy kell 
kialakítani, hogy a beruházás a beruházó 
számára gazdaságilag életképesnek 
bizonyuljon, elkerülhető legyen az árprés, 
és biztosítható legyen, hogy a lehető 
legtöbb felhasználó igénybe vegye a 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 138
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) a széles sáv iránti kereslet ösztönzése 
és felkeltése az online nemzeti 
közszolgáltatások összekapcsolásának és 
átjárhatóságának támogatásával, 
valamint az ilyen hálózatokhoz való 
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hozzáférés elősegítésével;

Or. en

Indokolás

A keresletet generáló projektek lehetnek a széles sáv telepítésének ösztönzői. Ezért prioritást 
kell biztosítani az uniós digitális szolgáltatási infrastruktúra létrehozásnak; a nagy sebességű 
transzeurópai közigazgatási gerinchálózatok összekapcsolásának, a határokon átnyúló 
elektronikus kormányzati szolgáltatásoknak; az állami szféra információihoz való hozzáférés 
lehetővé tételének, beleértve az európai örökség digitális forrásait, valamint az intelligens 
energiaszolgáltatásokat; Az igény pedig ösztönözni fogja a szélessávú hálózatok telepítésébe 
történő beruházásokat.

Módosítás 139
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése, ahol erre igény mutatkozik, 
és/vagy a jövőben előre láthatólag igény
lesz;

Or. en

Indokolás

Mivel a közszféra és a magánszféra pénzügyi eszközei korlátozottak, a jövőben jelentkező 
igényeket előre kell látni, mielőtt elindítanák a beruházásokat. A demográfiai változások és a 
fokozódó urbanizáció fölöslegessé teheti az infrastrukturális beruházásokat, vagy néhány 
térségben olcsóbb, átmeneti megoldásokat igazolhat, ha a jövőbeli kereslet nem indokolja a 
korábbiakat.

Módosítás 140
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
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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 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése, figyelembe véve a szupergyors 
internet iránti potenciális keresletet.

Or. en

Módosítás 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése, az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló xxxx/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1 4. 
cikke (1) bekezdése c) pontjának( i) 
alpontjában említett, a távközlési 
hálózatokra vonatkozó ágazati célokban 
foglaltak szerint;
__________________
1 HL L (...)

Or. en

Módosítás 142
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) 100 Mbps vagy annál nagyobb (a) 1 Gbps vagy annál nagyobb adatátviteli 
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adatátviteli sebességet biztosító 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése.

sebességet biztosító szupergyors szélessávú 
hálózatok telepítése.

Or. en

Módosítás 143
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 
szupergyors szélessávú nyílt hálózatok 
telepítése.

Or. fr

Módosítás 144
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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) gyors és szupergyors szélessávú 
hálózatok telepítésének és használatának 
felgyorsítása a jelenlegi és a kialakuló 
kereslet –  ideértve a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) igényeit is –
kielégítése érdekében;

Or. en

Módosítás 145
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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) ha nem valósítható meg a 100 Mbps 
adatátviteli sebesség, a legnagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító szélessávú 
hálózatok telepítése;

Or. en

Módosítás 146
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 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, figyelembe véve a 
szupergyors internetelérés iránti 
potenciális keresletet, a 
technológiasemlegesség elve alapján, a 
rendelkezésre álló technológiatípusok 
közül azokat alkalmazva, amelyek a 
kitűzött céloknak a leginkább 
megfelelnek;

Or. en

Módosítás 147
Silvia-Adriana Ţicău



AM\909449HU.doc 69/146 PE494.476v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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) nagy sebességű szélessávú hálózatok 
telepítése a vidéki, távoli vagy alasony 
népsűrűségű régiók és 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.

Or. ro

Módosítás 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 telepítése az Unió 
szigeteinek, körülzárt régióinak és 
peremterületeinek, valamint kevésbé 
fejlett régióinak az Unió központi régióival 
történő összekapcsolása érdekében, 30 
Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú 
kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli 
sebességet biztosítva.

Or. pl

Módosítás 149
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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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 telepítése vidéki, 
alasony népsűrűségű terlületekre, 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.

Or. en

Módosítás 150
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 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 ott, ahol erre kereslet 
van, illetve a jövőben várhatóan lesz rá 
kereslet.

Or. en

Indokolás

Mivel a közszféra és a magánszféra pénzügyi eszközei korlátozottak, a jövőben jelentkező 
igényeket előre kell látni, mielőtt elindítanák a beruházásokat. A demográfiai változások és a 
fokozódó urbanizáció fölöslegessé teheti az infrastrukturális beruházásokat, vagy néhány 
térségben olcsóbb, átmeneti megoldásokat igazolhat, ha a jövőbeli kereslet nem indokolja a 
korábbiakat.

Módosítás 151
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 telepítése a 
szigetek, a hegyvidéki, távoli, körülzárt 
régiók és a peremterületek az Unió 
központi régióival történő összekapcsolása 
érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb 
szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő 
adatátviteli sebességet biztosítva.

Or. en

Módosítás 152
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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) gyors szélessávú hálózatok telepítése a 
szigetek, a körülzárt régiók és a 
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolása érdekében, 100
Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú 
kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli 
sebességet biztosítva.

Or. en

Módosítás 153
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az alapvető szolgáltatási platformok 
támogatása a digitális szolgáltatási 

(c) az alapvető szolgáltatási platformok 
támogatása a digitális szolgáltatási 
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infrastruktúrák terén. ; infrastruktúrák terén és oktatási és 
szakképzési eszközök és programok 
kidolgozása a hozzáértő, biztonságos 
internethasználat mindenki számára 
történő elősegítése érdekében;

Or. fr

Indokolás

A digitális eszközök oktatása kulcsfontosságú szerepet fog játszani a munkaerőpiacon 
szükséges készségek között. Emellett a digitális eszközök demokratizálódását a digitális 
oktatás minden polgárra történő kiterjesztésének kell kísérnie, hogy képessé váljanak az ilyen 
eszközök hozzáértő és biztonságos használatára.

Módosítás 154
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 
többek között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek között létrejövő 
szinergiákat és átjárhatóságot, valamint a 
kapcsolódó kutatási infrastruktúrákat.

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 
többek között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek, továbbá a távközlés 
és a meglévő, illetve tervezett 
infrastruktúrák, pédául közlekedési és 
energiaipari infrastruktúrák területén
megvalósuló közérdekű projektek között 
létrejövő összehangolt szinergiákat és 
átjárhatóságot, valamint a kapcsolódó 
kutatási infrastruktúrákat.

Or. en

Indokolás

A költséghatékonyság optimalizálása érdekében prioritásnak tekintendő a távközlésben 
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megvalósuló közérdekű projektek – amelyek nem feltétlenül tartoznak a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó iránymutatások hatálya alá – és a meglévő vagy 
tervezett, többek között a közlekedés és az energetika területén alkalmazott infrastruktúrák 
közötti szinergiák értékelése és ilyen szinergiák javaslata.

Módosítás 155
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 
többek között közlekedési és energiaipari
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek között létrejövő 
szinergiákat és átjárhatóságot, valamint a 
kapcsolódó kutatási infrastruktúrákat.

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti szinergiákat és 
átjárhatóságot, a különböző típusú 
infrastruktúrákat, többek között az 
intelligens hálózatokat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból és más 
kezdeményezések révén támogatott 
projektek között létrejövő szinergiákat és 
átjárhatóságot, elkerülve a 
párhuzamosságokat vagy tévedéseket , 
valamint a kapcsolódó kutatási 
infrastruktúrákat.

Or. en

Módosítás 156
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti szinergiákat és 
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többek között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek között létrejövő
szinergiákat és átjárhatóságot, valamint a 
kapcsolódó kutatási infrastruktúrákat.

átjárhatóságot, a különböző típusú, többek 
között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból és más 
kezdeményezések révén támogatott 
projektek közötti kiegészítő jelleget –
elkerülve a párhuzamosságokat vagy 
tévedéseket, valamint a kapcsolódó kutatási 
infrastruktúrákat.

Or. en

Módosítás 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 
többek között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek között létrejövő 
szinergiákat és átjárhatóságot, valamint a 
kapcsolódó kutatási infrastruktúrákat.

(d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 
többek között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek között létrejövő 
szinergiákat és átjárhatóságot, valamint a 
kapcsolódó kutatási infrastruktúrákat, 
elkerülve az adminisztratív terhek 
fölösleges megkettőzését.

Or. en

Módosítás 158
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d a) az adatátviteli kapacitás, az átviteli 
biztonság, a hálózati rugalmasság és a 
költséghatékonyság tekintetében 
legkorszerűbb technológiák közötti 
legmegfelelőbb arányt javasló 
intézkedések.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak a fenti általános és versenyre késztető „iránymutatással” olyan keretet kell 
biztosítania, amely a kiválóság elérésére bátorítja a közszféra és a magánszféra érintett 
szereplőit.

Módosítás 159
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d a) az európai technológiai 
szakértelemre és a tagállami 
foglalkoztatásra gyakorolt hatás.

Or. fr

Módosítás 160
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d b) az információs és kommunikációs 
technológiák növekedése az uniós iparban 
az új berendezések és szolgáltatások iránti 
igények alapján.
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Or. fr

Módosítás 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d c) a gyorsaság növelése iránti igényeket 
felkeltő intézkedések egyrészt innovatív, 
átjárható digitális szolgáltatások 
kifejlesztésével és nyújtásával, másrészt a 
hozzáférés javításával a hátrányos 
helyzetű csoportok digitális 
kompetenciájának fejlesztése révén, ily 
módon biztosítva, hogy minden uniós 
polgár élvezze az ilyen közérdekű 
projektek előnyeit.

Or. fr

Módosítás 162
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A mellékletben meghatározott közös 
érdekű projektek hozzájárulnak a 2. 
cikkben megállapított célkitűzések 
eléréséhez.

1. A mellékletben meghatározott közös
érdekű projektek hozzájárulnak a 2. 
cikkben megállapított célkitűzések 
eléréséhez, megfelelnek a 3. cikkben 
foglalt prioritásoknak, kiforrott, 
alkalmazható technológiákra épülnek, és 
európai hozááadott értéket képvielnek.

Or. en
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Módosítás 163
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A mellékletben meghatározott közös 
érdekű projektek hozzájárulnak a 2. 
cikkben megállapított célkitűzések 
eléréséhez.

1. A mellékletben meghatározott közös 
érdekű projektek hozzájárulnak a 2. 
cikkben megállapított célkitűzések 
eléréséhez, és tekintetbe veszik a 4. 
cikkben foglalt prioritásokat..

Or. fr

Módosítás 164
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A mellékletben meghatározott közös 
érdekű projektek hozzájárulnak a 2. 
cikkben megállapított célkitűzések 
eléréséhez.

1. A mellékletben meghatározott közös 
érdekű projektek hozzájárulnak a 2. 
cikkben megállapított célkitűzések 
eléréséhez. Harmonizálni fognak a 
tagállami projektekkel.

Or. fr

Módosítás 165
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közös érdekű projekt a teljes 
folyamatot magában foglalja, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmányokat, a 
végrehajtást, a folyamatos működést, az 

(2) A közös érdekű projekt a teljes 
folyamatot magában foglalhatja, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmányokat, a 
technikai projektek végrehajtását, a 
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összehangolást és az értékelést. folyamatos működést, az összehangolást és 
az értékelést.

Or. ro

Módosítás 166
Evžen Tošenovský

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 és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően és adott esetben 
az állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatással 
összhangban – meghozzák a szükséges 
jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi 
intézkedéseket. A megvalósítás elsősorban 
átfogó projektértékelésen alapul. A 
projektértékelés kitér többek között a piaci 
viszonyokra, ezen belül a meglévő 
infrastruktúrára vonatkozó 
információkra, a projekttámogatóra 
vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre, a 
kereskedelmi és a marketingstratégiákra.

Or. en

Módosítás 167
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok és/vagy a közös érdekű 3. A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
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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.

projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek, ideértve a helyi és regionális 
önkormányzatokat is – az e rendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően –
meghozzák a szükséges jogi, 
adminisztratív, technikai és pénzügyi 
intézkedéseket. A végrehajtás alapja egy 
átfogó projektértékelés lesz, amely kitér 
többek között a piaci viszonyokra, ezen 
belül a meglévő infrastruktúrára 
vonatkozó információkra, a 
projekttámogatóra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségekre, a kereskedelmi és a 
marketingstratégiákra.

Or. en

Módosítás 168
Silvia-Adriana Ţicău

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 és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek, ideértve a helyi vagy regionális 
önkormányzatokat is – az e rendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően –
meghozzák a szükséges jogi, 
adminisztratív, technikai és pénzügyi 
intézkedéseket.

Or. ro

Módosítás 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A finanszírozandó projekteket a 
legnagyobb gondossággal és alapossággal 
kell kiválasztani, hogy biztosítsák az 
európai szintű kommunikációt, 
támogassák a kkv-ket a digitális 
gazdasághoz való hozzáférésben, valamint 
fokozzák a társadalmi kohéziót.

Or. pl

Módosítás 170
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Unió a hálózatok telepítésének és 
elterjedésének serkentése, valamint az 
állami és magánbefektetések ösztönzése 
érdekében adott esetben szabályozó 
intézkedések, koordináció, támogató 
intézkedések és pénzügyi támogatások 
révén segíti a közös érdekű projektek 
végrehajtását.

4. Az Unió a hálózatok telepítésének és 
elterjedésének serkentése, valamint az 
állami és magánbefektetések ösztönzése 
érdekében adott esetben szabályozó 
intézkedések, koordináció, támogató 
intézkedések és pénzügyi támogatások 
révén – és adott esetben az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatásnak megfelelően – segítheti a 
közös érdekű projektek végrehajtását.

Or. en

Módosítás 171
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Unió a hálózatok telepítésének és 
elterjedésének serkentése, valamint az 
állami és magánbefektetések ösztönzése 
érdekében adott esetben szabályozó 
intézkedések, koordináció, támogató 
intézkedések és pénzügyi támogatások 
révén segíti a közös érdekű projektek 
végrehajtását.

4. Az Uniónak a hálózatok telepítésének és 
elterjedésének serkentése, valamint az 
állami és magánbefektetések ösztönzése 
érdekében adott esetben szabályozó 
intézkedések, koordináció, támogató 
intézkedések és pénzügyi támogatások 
révén, amennyire lehetséges, segítenie kell
a közös érdekű projektek végrehajtását.

Or. fr

Módosítás 172
Jean-Pierre Audy

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 
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. A közös 
érdekű projektek finanszírozása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 311. 
cikkének megfelelően a Bizottság saját 
források kialakítását javasolhatja a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
felhasználóinak kötelező 
hozzájárulásaként.

Or. fr
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Módosítás 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
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. Az Európai 
Bizottságnak időszakos jelentéseket kell 
benyújtania a pénzügyi források uniós 
felhasználásáról. 

Or. pl

Módosítás 174
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 a. A finanszírozás megítélésekor 
figyelembe veszik a kedvezményezettek 
egyedi igényeit, különösen egyensúlyt 
teremtve a támogatások és az innovatív 
pénzügyi eszközök elosztása között.

Or. fr

Módosítás 175
Pilar del Castillo Vera
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat elfogadni a 
mellékletben felsorolt közös érdekű 
projektek leírásának módosítása, a 
melléklet új közös érdekű projektekkel 
való bővítése, illetve az aktualitásukat 
vesztett közös érdekű projekteknek a 
mellékletből való eltávolítása érdekében, 
az alábbi (7), (8) és (9) bekezdéssel és a 8. 
cikkel összhangban.

6. A Bizottság jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat elfogadni a 
mellékletben felsorolt közös érdekű 
projektek leírásának módosítása, a 
melléklet új közös érdekű projektekkel 
való bővítése, illetve az aktualitásukat 
vesztett közös érdekű projekteknek a 
mellékletből való eltávolítása érdekében, 
az alábbi (7), (8) és (9) bekezdéssel és a 8. 
cikkel összhangban. Az Európai 
Parlamentet minden esetben tájékoztatni 
kell a közös érdekű projektek jegyzékében 
bekövetkező minden változásról.

Or. en

Módosítás 176
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat elfogadni a 
mellékletben felsorolt közös érdekű 
projektek leírásának módosítása, a 
melléklet új közös érdekű projektekkel 
való bővítése, illetve az aktualitásukat 
vesztett közös érdekű projekteknek a 
mellékletből való eltávolítása érdekében, 
az alábbi (7), (8) és (9) bekezdéssel és a 8. 
cikkel összhangban.

6. Az EUMSZ 172. cikke második 
bekezdésére is figyelemmel, a Bizottság 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat elfogadni a mellékletben 
felsorolt közös érdekű projektek leírásának 
módosítása, a melléklet új közös érdekű 
projektekkel való bővítése, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projekteknek a mellékletből való 
eltávolítása érdekében, az alábbi (7), (8) és 
(9) bekezdéssel és a 8. cikkel összhangban.

Or. en
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Módosítás 177
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) technológiai és piaci változások; or (a) technológiai és piaci változások és 
újítások; or

Or. en

Módosítás 178
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) technológiai és piaci változások; or (a) technológiai vagy piaci változások; or

Or. fr

Módosítás 179
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a a) valamely folyamatban lévő projekt 
alakulása és eredményei;

Or. fr

Módosítás 180
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) felmerülő szakpolitikai prioritások; or törölve

Or. en

Módosítás 181
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) felmerülő szakpolitikai prioritások; or törölve

Or. fr

Módosítás 182
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 a. A Bizottság biztosítja, hogy e 
változtatások a kérdéses projektek 
végrehajtásában részt vevő szereplők 
számára ne vezessenek jogi 
bizonytalansághoz.

Or. fr

Módosítás 183
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) hozzájárul a 2. cikkben rögzített 
célkitűzések eléréséhez;

(a) hozzájárul a 2. cikkben rögzített 
célkitűzések eléréséhez, és megfelel a 3. 
cikkben foglalt prioritásoknak;

Or. en

Módosítás 184
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) hozzájárul a 2. cikkben rögzített 
célkitűzések eléréséhez;

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. fr

Módosítás 185
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Az aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására irányuló, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, hogy az adott projekt a (7) 
bekezdésben meghatározott igényeknek 
nem felel-e meg, vagy a (8) bekezdésben 
meghatározott követelményeket nem 
teljesíti-e többé.

9. Az aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására irányuló, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, hogy az adott projekt a (7) 
bekezdésben meghatározott igényeknek 
nem felel-e meg, vagy a (8) bekezdésben 
meghatározott követelményeket nem 
teljesíti-e többé, és tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet..

Or. en
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Módosítás 186
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai összekapcsolódási eszközt 
létrehozó XXX rendelet 21. cikkével 
összhangban kapott információk alapján a 
tagállamok és a Bizottság információt 
cserélnek az ezen iránymutatások 
végrehajtása terén elért előrelépésről.

1. Az európai összekapcsolódási eszközt 
létrehozó XXX rendelet 21. cikkével 
összhangban kapott információk alapján a 
tagállamok és a Bizottság információt 
cserélnek az ezen iránymutatások 
végrehajtása terén elért előrelépésről. A 
fenti információk éves áttekintését 
továbbítani kell az Európai Parlamentnek. 

Or. fr

Módosítás 187
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai összekapcsolódási eszközt 
létrehozó XXX rendelet 21. cikkével 
összhangban kapott információk alapján a 
tagállamok és a Bizottság információt 
cserélnek az ezen iránymutatások 
végrehajtása terén elért előrelépésről.

1. Az európai összekapcsolódási eszközt 
létrehozó XXX rendelet 21. cikkével 
összhangban kapott információk alapján a 
tagállamok, a Bizottság és az Európai 
Parlament információt cserélnek az ezen 
iránymutatások végrehajtása terén elért 
előrelépésről.

Or. fr

Módosítás 188
Evžen Tošenovský

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

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport 
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A szakértői csoport 
fontolóra vehet bármely egyéb olyan 
kérdést is, amely a transzeurópai távközlési 
hálózatok fejlesztésével függ össze.

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport 
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A szakértői csoport 
fontolóra vehet bármely egyéb olyan 
kérdést is, amely a transzeurópai távközlési 
hálózatok fejlesztésével függ össze.

A szakértői csoport különösen az 
következő területeken segíti a Bizottságot:
az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló xxxx/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében említett 
éves és többéves munkaprogramot 
megelőző előkészítő munka és a 
munkaprogram felülvizsgálata, a
munkaprogram végrehajtásának 
értékeléséhez szükséges, pénzügyi és 
technikai szinten meghozandó 
intézkedések, az 5. cikk (6) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok kidolgozását megelőző előkészítő 
munka.
A Bizottság minden egyes ülésén 
tájékoztatja a szakértői csoportot a 
munkaprogram végrehajtása terén elért 
haladásról.

Or. en

Módosítás 189
András Gyürk

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

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A szakértői csoport
fontolóra vehet bármely egyéb olyan 
kérdést is, amely a transzeurópai távközlési 
hálózatok fejlesztésével függ össze.

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló kommunikációs 
bizottság (Cocom) segíti, amelynek 
feladata az iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A kommunikációs 
bizottság fontolóra vehet bármely egyéb 
olyan kérdést is, amely a transzeurópai 
távközlési hálózatok fejlesztésével függ 
össze.

Or. en

Módosítás 190
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport 
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A szakértői csoport 
fontolóra vehet bármely egyéb olyan 
kérdést is, amely a transzeurópai távközlési 
hálózatok fejlesztésével függ össze.

2. A Bizottság munkáját a 7a. cikkben 
meghatározott szakértői csoport segíti, 
amelynek feladata az iránymutatások 
végrehajtásának monitoringja, a nagy 
sebességű internetre és az infrastruktúrák 
feltérképezésére vonatkozó nemzeti 
stratégiák révén történő tervezésben való 
segítségnyújtás és az információcsere. A 
szakértői csoport fontolóra vehet bármely 
egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
fejlesztésével függ össze.

Or. fr

Módosítás 191
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság – az európai 
összekapcsolódási eszközt létrehozó XXX 
rendelet félidős és utólagos értékelésével 
összefüggésben, valamint a szakértői 
csoporttal való konzultációt követően –
jelentést tesz az ezen iránymutatások 
végrehajtása terén elért előrelépésről. Ezt a 
jelentést az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának küldi meg.

3. A Bizottság – az európai 
összekapcsolódási eszközt létrehozó XXX 
rendelet félidős és utólagos értékelésével 
összefüggésben, valamint a 
kommunikációs bizottsággal való 
konzultációt követően – jelentést tesz az 
ezen iránymutatások végrehajtása terén 
elért előrelépésről. Ezt a jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
küldi meg.

Or. en

Módosítás 192
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A jelentésnek értékelést kell 
tartalmaznia a következőkről:
a) a kiválasztott közös érdekű projektek 
fejlesztése, kivitelezése és üzembe 
helyezése terén elért haladást, valamint 
adott esetben a végrehajtási késedelmeket 
és más felmerült nehézségeket;
b) az Unió által az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló xxxx/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet rendelkezései 
értelmében a közös érdekű projektekre 
lekötött és kifizetett pénzeszközöknek a 
támogatott közös érdekű projektek 
összértékéhez viszonyított arányát;
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Or. en

Módosítás 193
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

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 az uniós 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.

Or. en

Módosítás 194
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság a közvélemény számára 
könnyen hozzáférhető infrastrukturális 
átláthatósági platformot hoz létre. Ennek 
az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) az egyes közös érdekű projektekre 
vonatkozó általános, rendszeresen 
naprakésszé tett információk, többek 
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között adatok az érintett területekről;
b) az egyes közös érdekű projektekre 
vonatkozó végrehajtási tervek;

Or. en

Módosítás 195
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Szakértői csoport

1. E rendelet értelmében szakértői 
csoportot kell létrehozni, amely segíti a 
Bizottságot és az Európai Beruházási 
Bankot (EBB) a projektek értékelésében.
2. A szakértői csoport a kommunikációs 
bizottság tagjaiból, a Bizottság által 
javasolt független szakértőkből áll, 
összhangban az e rendelet 8. cikkében 
foglalt eljárásokkal.
3. A szakértői csoport strukturált 
együttműködésbe kezd a távközlési 
hálózatok és szolgáltatások tervezésében, 
fejlesztésében és irányításában részt vevő 
szereplőkkel, például többek között a helyi 
és regionális hatóságokkal, a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal és az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületével (BEREC), 
internetszolgáltatókkal és beszállítókkal.
4. A Bizottság és az EBB külön figyelmet 
szentel a szakértői csoport 
megállapításainak, és nyilvánosan 
megindokol minden olyan esetet, amikor e 
megállapításokat nem veszik tekintetbe.

Or. fr
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Módosítás 196
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 5. cikk (6) bekezdésében említett 
felhatalmazás a Bizottságot e rendelet 
hatálybalépésétől határozatlan időre illeti 
meg.

(2) Az 5. cikk (6) bekezdésében említett 
felhatalmazás a Bizottságot az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 
ötéves időtartamra illeti meg.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt nem emel kifogást 
a meghosszabbodás ellen, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. ro

Módosítás 197
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az 5. cikk (6) bekezdése alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az adott 
jogi aktusról szóló értesítéstől számított két
hónapos határidőn belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel ellene 
kifogást, illetve ha e határidő lejárta előtt 
mind az Európai Parlament, mind pedig a 
Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, 
hogy nem kíván kifogást emelni. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 

5. A 5. cikk (6) bekezdése alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az adott 
jogi aktusról szóló értesítéstől számított 4 
hónapos határidőn belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel ellene 
kifogást, illetve ha e határidő lejárta előtt 
mind az Európai Parlament, mind pedig a 
Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, 
hogy nem kíván kifogást emelni. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
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Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.

Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 198
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös érdekű projektek célja az egységes 
piac megvalósítását gátló akadályok 
elhárítása, azaz a hálózathoz való 
csatlakozás, illetve a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrához való (akár határokon 
átnyúló) hozzáférés biztosítása.

A közös érdekű projektek célja az egységes 
piac megvalósítását gátló akadályok 
elhárítása, azaz a hálózathoz való 
csatlakozás, illetve a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrához való (akár határokon 
átnyúló) hozzáférés biztosítása. Céljuk a 
polgárokat megillető egyenlő esélyek 
elvének biztosítása is a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrákhoz 
méltányos áron való hozzáférés 
tekintetében, tartózkodjanak bárhol az 
EU-ban.

Or. fr

Módosítás 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös érdekű projektek célja az egységes 
piac megvalósítását gátló akadályok 
elhárítása, azaz a hálózathoz való 
csatlakozás, illetve a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrához való (akár határokon 
átnyúló) hozzáférés biztosítása.

A közös érdekű projektek célja az egységes 
piac megvalósítását gátló akadályok 
elhárítása, azaz a hálózathoz való 
csatlakozás, illetve a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrához való (akár határokon 
átnyúló) hozzáférés biztosítása, és ezzel a 
kereslet ösztönzése.
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Or. en

Módosítás 200
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 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 
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 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 idősebbek és 
a fogyatékossággal élő személyek, az 
üzleti vállalkozások és a kormányzatok, 
ideértve az oktatási intézményeket az 
oktatás minden szintjén, 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.

Or. en

Módosítás 201
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transzeurópai távközlési hálózatok 
(szélessávú hálózatok és digitális 

A transzeurópai távközlési hálózatok 
(szélessávú hálózatok és digitális 
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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 
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.

szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és 
továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági 
növekedést, a munkahelyteremtést, az új 
befektetéseket, 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 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.

Or. en

Módosítás 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 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 
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 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 
vállalkozások, egyetemek 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.
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Or. en

Módosítás 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Innovatív irányítás, feltérképezés és 
szolgáltatások A technikai segítségnyújtási 
intézkedések – amennyiben a telepítéshez 
és az irányításhoz szükségessé válnak – a 
beruházási intézkedéseket és a pénzügyi 
eszközöket támogató projekt- és 
beruházástervezést, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányokat 
foglalják magukban. A páneurópai 
szélessávú infrastruktúra feltérképezése 
kiterjed az adott telephelyek részletes, 
folyamatos fizikai felmérésére és 
dokumentációjára, az elsőbbségi jogok 
elemzésére, a meglévő létesítmények 
továbbfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálatára stb. Ennek során figyelemmel 
kell lenni a 2007/2/EK irányelv (INSPIRE 
irányelv) alapelveire, illetve a kapcsolódó 
szabványosítási tevékenységekre. A 
technikai segítségnyújtási intézkedések 
támogathatják a sikeres beruházási és 
telepítési modellek reprodukálását is.

(a) Innovatív irányítás, feltérképezés és 
szolgáltatások A technikai segítségnyújtási 
intézkedések – amennyiben a telepítéshez 
és az irányításhoz szükségessé válnak – a 
beruházási intézkedéseket és a pénzügyi 
eszközöket támogató projekt- és 
beruházástervezést, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányokat 
foglalják magukban. A páneurópai 
szélessávú infrastruktúra feltérképezése 
kiterjed az adott telephelyek részletes, 
folyamatos fizikai felmérésére és 
dokumentációjára, az elsőbbségi jogok 
elemzésére, a meglévő létesítmények 
továbbfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálatára stb. Az eljárás az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló2002/21/EK 
irányelv 12. cikkének (4) bekezdésén 
alapulhat és figyelemmel kell lenni az 
Európai Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra kialakításáról szóló, 2007. 
március 14-i, 2007/2/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (az 
INSPIRE irányelv) alapelveire, illetve a 
kapcsolódó szabványosítási 
tevékenységekre. A technikai 
segítségnyújtási intézkedések 
támogathatják a sikeres beruházási és 
telepítési modellek reprodukálását is.

Or. fr
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Módosítás 204
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Innovatív irányítás, feltérképezés és 
szolgáltatások A technikai segítségnyújtási 
intézkedések – amennyiben a telepítéshez 
és az irányításhoz szükségessé válnak – a 
beruházási intézkedéseket és a pénzügyi 
eszközöket támogató projekt- és 
beruházástervezést, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányokat 
foglalják magukban. A páneurópai 
szélessávú infrastruktúra feltérképezése 
kiterjed az adott telephelyek részletes, 
folyamatos fizikai felmérésére és 
dokumentációjára, az elsőbbségi jogok 
elemzésére, a meglévő létesítmények 
továbbfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálatára stb. Ennek során figyelemmel 
kell lenni a 2007/2/EK irányelv (INSPIRE 
irányelv) alapelveire, illetve a kapcsolódó 
szabványosítási tevékenységekre. A 
technikai segítségnyújtási intézkedések 
támogathatják a sikeres beruházási és 
telepítési modellek reprodukálását is.

(a) Innovatív irányítás, feltérképezés és 
szolgáltatások A technikai segítségnyújtási 
intézkedések – amennyiben a telepítéshez 
és az irányításhoz szükségessé válnak – a 
beruházási intézkedéseket és a pénzügyi 
eszközöket támogató projekt- és 
beruházástervezést, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányokat 
foglalják magukban. A páneurópai 
szélessávú infrastruktúra feltérképezése –
együtt a meglévő és tervezett 
infrastruktúrák, többek között közlekedési 
és energiaipari infrastruktúrák 
feltérképezésével – kiterjed az adott 
telephelyek részletes, folyamatos fizikai 
felmérésére és dokumentációjára, az 
elsőbbségi jogok elemzésére, a meglévő 
létesítmények továbbfejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálatára stb. Ennek 
során figyelemmel kell lenni az Európai 
Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra kialakításáról szóló, 2007. 
március 14-i, 2007/2/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (az 
INSPIRE irányelv) alapelveire, illetve a 
kapcsolódó szabványosítási 
tevékenységekre. A technikai 
segítségnyújtási intézkedések 
támogathatják a sikeres beruházási és 
telepítési modellek reprodukálását is.

Or. en

Módosítás 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – a pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedések közé tartozhat
továbbá az éghajlati szempontból történő 
ellenőrzés az éghajlattal kapcsolatos 
kockázatok felmérése és az infrastruktúra 
katasztrófákkal szembeni védelme céljából, 
a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok 
követelményeivel összhangban.

Az ilyen intézkedések közé kell tartoznia
továbbá az éghajlati szempontból történő 
ellenőrzésnek az éghajlattal kapcsolatos 
kockázatok felmérése és az infrastruktúra 
katasztrófákkal szembeni védelme céljából, 
a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok 
követelményeivel összhangban.

Or. en

Módosítás 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Támogató intézkedések és egyéb 
technikai segítségnyújtás. Ezekre az 
intézkedésekre a közös érdekű projektek 
megvalósításának előkészítése, támogatása, 
illetve elterjesztésének felgyorsítása 
érdekében van szükség. A digitális 
szolgáltatások területén a támogató 
intézkedések ezenkívül ösztönözhetik és 
elősegíthetik az olyan új digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák elterjedését, 
amelyek a technológiai fejlődés, az érintett 
piacokon bekövetkező változások és a 
felmerülő szakpolitikai prioritások alapján 
szükségesek vagy hasznosak lehetnek.

(b) Támogató intézkedések és egyéb 
technikai segítségnyújtás. Ezekre az 
intézkedésekre a közös érdekű projektek 
megvalósításának előkészítése, támogatása, 
illetve elterjesztésének felgyorsítása 
érdekében van szükség. Tartalmazhatnak 
olyan technikai és pénzügyi tervezési
segítségnyújtást, amely megkönnyíti a 
közös érdekű projektek előkészítését 
annak érdekében, hogy pénzügyi 
támogatást lehessen szerezni a piacról 
vagy az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló xxxx/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint. A digitális szolgáltatások területén 
a támogató intézkedések ezenkívül 
ösztönözhetik és elősegíthetik az olyan új 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
elterjedését, amelyek a technológiai 
fejlődés, az érintett piacokon bekövetkező 
változások és a felmerülő szakpolitikai 
prioritások alapján szükségesek vagy 
hasznosak lehetnek.

Or. en
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Indokolás

A fenti módosítás célja annak biztosítása, hogy a Bizottság a pénzügyi tervezésen keresztül 
elegendő forrást szánjon a tagállamok számára nyújtandó adminisztratív segítségre és 
támogatásra annak érdekében, hogy elősegítse az új mechnizmus végrehajtását.

Módosítás 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek
eléréséhez való hozzájárulás érdekében az 
Unió pénzügyi támogatásának azokra a 
területekre kell irányulnia, amelyeken a 
kereskedelmi kezdeményezések egyébként 
nem tudnák kielégíteni a jelenlegi vagy a 
várható keresletet. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

Or. en

Módosítás 208
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
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üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni, szem előtt tartva, hogy a 
tervezett telepítésnek nyújtott támogatást 
végső soron a földrajzi elhelyezkedésnek 
kell meghatároznia:

Or. fr

Módosítás 209
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, ahol azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell, vagy ahol a piac elégtelenül 
működik. A várható beruházások alapján a 
következő területeket lehet elkülöníteni:

Or. en

Módosítás 210
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 

A szélessávú infrastruktúrákba eddig a 
telekommunikációs piac liberalizálása óta
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
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digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

Or. fr

Módosítás 211
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényelhet
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

Or. en

Módosítás 212
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken általában alacsony sebességű 

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken általában alacsony sebességű 
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kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben 
nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az 
üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő 
beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 
2020-ig valószínűleg nem sikerül 
teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a 
területeken – esetlegesen pénzügyi 
eszközökkel együtt nyújtott támogatás 
formájában megvalósuló – magasabb 
összegű pénzügyi segítségnyújtásra van 
szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott 
területek, ahol vagy a beruházások 
költségei nagyon magasak, vagy a 
jövedelmek alacsonyak. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben 
nem is létezik ilyen szolgáltatás. Ezek 
olyan távoli, ritkán lakott területek, ahol 
vagy a beruházások költségei nagyon 
magasak, vagy a jövedelmek alacsonyak. 
Itt az üzleti lehetőségek nem ígérnek 
kifizetődő beruházásokat, és az uniós 
célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg nem 
sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz 
ezeken a területeken – a kohéziós vagy 
vidékfejlesztési alapokból származó
pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott 
támogatás formájában megvalósuló –
magasabb összegű pénzügyi 
segítségnyújtásra van szükség az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében.

Or. en

Módosítás 213
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken általában alacsony sebességű 
kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben 
nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az 
üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő 
beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 
2020-ig valószínűleg nem sikerül 
teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a 
területeken – esetlegesen pénzügyi 
eszközökkel együtt nyújtott támogatás 
formájában megvalósuló – magasabb 
összegű pénzügyi segítségnyújtásra van 
szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott 
területek, ahol vagy a beruházások 
költségei nagyon magasak, vagy a 
jövedelmek alacsonyak. Az európai 

A falusi területeken, az alacsony 
népsűrűségű területeken és a súlyos és 
tartós természeti vagy demográfiai 
hátránnyal küzdő régiókban, például a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiókban, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiókban
általában alacsony sebességű kapcsolat 
biztosított, illetve néhány esetben nem is 
létezik ilyen szolgáltatás. Itt az üzleti 
lehetőségek nem ígérnek kifizetődő 
beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 
2020-ig valószínűleg nem sikerül 
teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a 
területeken – esetlegesen pénzügyi 
eszközökkel együtt nyújtott támogatás 
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összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

formájában megvalósuló – magasabb 
összegű pénzügyi segítségnyújtásra van 
szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott 
területek, ahol vagy a beruházások 
költségei nagyon magasak, vagy a 
jövedelmek alacsonyak. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

Or. fr

Módosítás 214
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken általában alacsony sebességű 
kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben 
nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az 
üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő 
beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 
2020-ig valószínűleg nem sikerül 
teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a 
területeken – esetlegesen pénzügyi
eszközökkel együtt nyújtott támogatás 
formájában megvalósuló – magasabb 
összegű pénzügyi segítségnyújtásra van 
szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott 
területek, ahol vagy a beruházások 
költségei nagyon magasak, vagy a 
jövedelmek alacsonyak. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken általában alacsony vagy 
közepes sebességű kapcsolat biztosított, 
illetve néhány esetben nem is létezik ilyen 
szolgáltatás. Itt az üzleti lehetőségek nem 
ígérnek kifizetődő beruházásokat, és az 
uniós célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg 
nem sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz 
ezeken a területeken – esetlegesen 
pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott 
támogatás formájában megvalósuló –
magasabb összegű pénzügyi 
segítségnyújtásra van szükség. Ezek olyan
vidéki, távoli, ritkán lakott területek, ahol 
vagy a beruházások költségei nagyon 
magasak, vagy a jövedelmek alacsonyak.
Az európai összekapcsolódási eszköz révén 
nyújtott támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

Or. ro
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Módosítás 215
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken általában alacsony sebességű 
kapcsolat biztosított, illetve néhány esetben 
nem is létezik ilyen szolgáltatás. Itt az 
üzleti lehetőségek nem ígérnek kifizetődő 
beruházásokat, és az uniós célkitűzéseket 
2020-ig valószínűleg nem sikerül 
teljesíteni. A beruházásokhoz ezeken a 
területeken – esetlegesen pénzügyi 
eszközökkel együtt nyújtott támogatás 
formájában megvalósuló – magasabb 
összegű pénzügyi segítségnyújtásra van 
szükség. Ezek olyan távoli, ritkán lakott 
területek, ahol vagy a beruházások 
költségei nagyon magasak, vagy a 
jövedelmek alacsonyak. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

A falusi és alacsony népsűrűségű 
területeken, különösen a szigeteken és a 
hegyvidéki területeken általában alacsony 
sebességű kapcsolat biztosított, illetve 
néhány esetben nem is létezik ilyen 
szolgáltatás. Itt az üzleti lehetőségek nem 
ígérnek kifizetődő beruházásokat, és az 
uniós célkitűzéseket 2020-ig valószínűleg 
nem sikerül teljesíteni. A beruházásokhoz 
ezeken a területeken – esetlegesen 
pénzügyi eszközökkel együtt nyújtott 
támogatás formájában megvalósuló –
magasabb összegű pénzügyi 
segítségnyújtásra van szükség. Ezek olyan 
távoli, ritkán lakott területek, ahol vagy a 
beruházások költségei nagyon magasak, 
vagy a jövedelmek alacsonyak. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatás ezeken a területeken 
valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

Or. en

Módosítás 216
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
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közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem 
vonzanak elegendő beruházást; ennek 
azonban összhangban kell lennie az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101., 102. és 106. cikkével, 
valamint adott esetben az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatásokkal.

közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással.

Or. fr

Módosítás 217
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással.
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társadalmi előnyök ellenére nem 
vonzanak elegendő beruházást; ennek 
azonban összhangban kell lennie az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101., 102. és 106. cikkével, 
valamint adott esetben az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatásokkal.

Or. en

Módosítás 218
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem vonzanak 
elegendő beruházást; ennek azonban 
összhangban kell lennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101., 102. és 
106. cikkével, valamint adott esetben az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásokkal.

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Számos esetben 
köztulajdonban lévő nagyvárosi 
száloptikás hálózatokat telepítettek, 
amelyek súlyosan kihasználatlanok és 
nem biztosítanak hozzáférést a 
magánvállalkozások számára. Ezért 
szintén nyújtható pénzügyi támogatás az 
olyan, sűrűn lakott városi területeken 
végrehajtott beruházásokhoz, amelyek az 
elérhető társadalmi előnyök ellenére nem 
vonzanak elegendő beruházást; ennek 
azonban összhangban kell lennie az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
101., 102. és 106. cikkével, valamint adott 
esetben az állami támogatásra vonatkozó 
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szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásokkal.

Or. en

Módosítás 219
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem vonzanak 
elegendő beruházást; ennek azonban 
összhangban kell lennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101., 102. és 
106. cikkével, valamint adott esetben az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásokkal.

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem vonzanak 
elegendő beruházást; ennek azonban 
összhangban kell lennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101., 102. és 
106. cikkével, nem szabad piaci 
torzulásokat eredményeznie és nem 
szabad kiszorítania a 
magánberuházásokat, valamint adott 
esetben összhangban kell lennie az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatásokkal is.

Or. en
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Módosítás 220
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem vonzanak 
elegendő beruházást; ennek azonban 
összhangban kell lennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101., 102. és 
106. cikkével, valamint adott esetben az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásokkal.

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén
elképzelhető pénzügyi eszközök 
felhasználása az olyan, sűrűn lakott városi 
területeken végrehajtott beruházásokhoz, 
amelyek az elérhető társadalmi előnyök 
ellenére nem vonzanak elegendő 
beruházást; ennek azonban összhangban 
kell lennie az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 101., 102. és 106. cikkével, 
valamint adott esetben az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatásokkal.

Or. en

Módosítás 221
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
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közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem vonzanak 
elegendő beruházást; ennek azonban 
összhangban kell lennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101., 102. és 
106. cikkével, valamint adott esetben az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásokkal.

közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 
pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem vonzanak 
elegendő beruházást; ennek azonban 
összhangban kell lennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 101., 102. és 
106. cikkével, valamint adott esetben az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a nyílt szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásokkal.

Or. fr

Módosítás 222
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül kell támogatni. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott
támogatások és/vagy pénzügyi eszközök 
szükség esetén kiegészíthetik az ilyen 
támogatásokat az e rendeletben foglalt 
célkitűzések teljesítése érdekében. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretein 
belül az e régiókban végzett tevékenységek 
közötti szinergia megvalósítását, valamint 
a strukturális és kohéziós alapokból 
származó támogatást megfelelő 
koordinációs mechanizmussal lehet 

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül kell támogatni. Ezeket az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
pénzügyi eszközökkel kell kiegészíteni,
megfelelő koordinációs mechanizmus 
alkalmazásával.
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eredményesebbé tenni.

Or. en

Módosítás 223
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül kell támogatni. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatások és/vagy pénzügyi eszközök 
szükség esetén kiegészíthetik az ilyen 
támogatásokat az e rendeletben foglalt 
célkitűzések teljesítése érdekében. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretein 
belül az e régiókban végzett tevékenységek 
közötti szinergia megvalósítását, valamint 
a strukturális és kohéziós alapokból 
származó támogatást megfelelő 
koordinációs mechanizmussal lehet 
eredményesebbé tenni.

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban megfelelő 
saját forrásokon, vagy – amennyiben ezek 
nem állnak rendelkezésre – a strukturális 
és kohéziós alapok eszközein keresztül kell 
támogatni. Az európai összekapcsolódási 
eszköz révén nyújtott támogatások és/vagy 
pénzügyi eszközök szükség esetén 
kiegészíthetik az ilyen támogatásokat az e 
rendeletben foglalt célkitűzések teljesítése 
érdekében. Az európai összekapcsolódási 
eszköz keretein belül az e régiókban 
végzett tevékenységek közötti szinergia 
megvalósítását, valamint a strukturális és 
kohéziós alapokból származó támogatást 
megfelelő koordinációs mechanizmussal 
lehet eredményesebbé tenni.

Or. fr

Módosítás 224
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül kell támogatni. Az európai 

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül kell támogatni. Az európai 



PE494.476v01-00 112/146 AM\909449HU.doc

HU

összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatások és/vagy pénzügyi eszközök 
szükség esetén kiegészíthetik az ilyen 
támogatásokat az e rendeletben foglalt 
célkitűzések teljesítése érdekében. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretein 
belül az e régiókban végzett tevékenységek 
közötti szinergia megvalósítását, valamint 
a strukturális és kohéziós alapokból 
származó támogatást megfelelő 
koordinációs mechanizmussal lehet 
eredményesebbé tenni.

összekapcsolódási eszköz révén nyújtott 
támogatások és/vagy pénzügyi eszközök 
szükség esetén kiegészíthetik az ilyen 
támogatásokat az e rendeletben foglalt 
célkitűzések teljesítése érdekében. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretein 
belül az e régiókban végzett tevékenységek 
közötti szinergia megvalósítását, valamint 
a strukturális és kohéziós alapokból 
származó támogatást megfelelő 
koordinációs mechanizmussal, illetve a 
párhuzamosságok vagy tévedések 
elkerülésével lehet eredményesebbé tenni.

Or. en

Módosítás 225
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi, tájékoztató jellegű térkép a 
régiók fenti kategóriák szerinti besorolását 
ábrázolja.

Az alábbi, tájékoztató jellegű térkép a 
régiók fenti kategóriák szerinti besorolását 
ábrázolja. Meg kell jegyezni, hogy egy 
adott régióban egymástól igen eltérő 
népsűrűségű területeket is lehetnek.

Or. fr

Módosítás 226
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a 
szélessávú hálózatok terén megvalósítandó 
közös érdekű projektekre vonatkozó
fellépések esetében, többek között a 

A szélessávú hálózatok terén 
megvalósítandó közös érdekű projektekre 
vonatkozó fellépéseknek különösen a 
külvárosi és vidéki területekre, valamint az 
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digitális menetrend 30 Mbps és 100 Mbps 
sebességű internetelérésre vonatkozó 
célkitűzéseit elősegítő – különösen a 
külvárosi és vidéki területeket lefedő –
fellépések, valamint az Európai Unió 
különböző régióit érintő projektek között.

Európai Unió különböző régióira kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 227
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a 
szélessávú hálózatok terén megvalósítandó 
közös érdekű projektekre vonatkozó 
fellépések esetében, többek között a 
digitális menetrend 30 Mbps és 100 Mbps
sebességű internetelérésre vonatkozó 
célkitűzéseit elősegítő – különösen a 
külvárosi és vidéki területeket lefedő –
fellépések, valamint az Európai Unió 
különböző régióit érintő projektek között.

Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a 
szélessávú hálózatok terén megvalósítandó 
közös érdekű projektekre vonatkozó 
fellépések esetében, többek között a 
digitális menetrend 100 Mbps és 1 Gbps
sebességű internetelérésre vonatkozó 
célkitűzéseit elősegítő – különösen a 
külvárosi, vidéki és városi területeket 
lefedő – fellépések, valamint az Európai 
Unió különböző régióit érintő projektek 
között.

Or. en

Módosítás 228
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – 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:



PE494.476v01-00 114/146 AM\909449HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 229
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat az 
összes háztartás számára, amelyek 
képesek biztosítani legalább a 100 Mbps
sebességet, vagy – amennyiben ez nem 
megvalósítható – a lehető legnagyobb 
sebességet.

Or. en

Módosítás 230
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést vagy az ennél is 
ambiciózusabb nemzeti vagy regionális 
célkitűzéseket; vagy

Or. en

Módosítás 231
Gunnar Hökmark



AM\909449HU.doc 115/146 PE494.476v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 100
Mbps sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

Or. en

Módosítás 232
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps
vagy nagyobb sebességű általános 
lefedettségre vonatkozó célkitűzést; vagy

Or. en

Módosítás 233
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani
legalább a digitális menetrendben foglalt 
30 Mbps sebességű általános lefedettségre 
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vonatkozó célkitűzést; vagy vonatkozó célkitűzést; vagy

Or. en

Módosítás 234
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

a) támogatják az olyan nyílt szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

Or. fr

Módosítás 235
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; vagy

a) támogatják az olyan nyílt szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést; valamint

Or. fr

Módosítás 236
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább 
a fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

törölve

Or. en

Módosítás 237
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen, vagy az ennél is 
ambiciózusabb nemzeti vagy regionális 
célkitűzéseket;

Or. en

Módosítás 238
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
célkitűzést, hogy az európai háztartásoknak 
legalább a fele 1 Gbps-nál nagyobb 
sebességű internetkapcsolatról szóló 
előfizetéssel rendelkezzen;

Or. en

Módosítás 239
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartások legalább 75%-
a 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

Or. fr

Indokolás

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos nagyra törő célok kitűzése fokozza a polgárok Európába 
vetett bizalmát.

Módosítás 240
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

b) támogatják az olyan nyílt, szupergyors
szélessávú hálózatokba történő 
beruházásokat, amelyek 2020-ig képesek 
biztosítani azt a digitális menetrendben 
foglalt célkitűzést, hogy az európai 
háztartásoknak legalább a fele 100 Mbps-
nál nagyobb sebességű internetkapcsolatról 
szóló előfizetéssel rendelkezzen;

Or. fr

Módosítás 241
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani
legalább azt a digitális menetrendben 
foglalt célkitűzést, hogy az európai 
háztartásoknak legalább a fele 100 Mbps
sebességű internetkapcsolatról szóló 
előfizetéssel rendelkezzen;

Or. en

Módosítás 242
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
szabályoknak,

c) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
szabályoknak. Csak a piaci verseny 
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számára (harmadik felek felhatalmazáson 
alapuló hozzáférése révén) nyitott 
hálózatok jogosultak az e rendelet szerinti 
köztámogatásra.

Or. en

Módosítás 243
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
szabályoknak,

c) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
szabályoknak, valamint a hozzáférés 
biztosítását előíró, a 3a. cikk szerinti 
kötelezettségnek.

Or. en

Módosítás 244
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) támogatják az internet nyitottságát 
annak biztosításával, hogy az e rendelet 
szerint finanszírozott telekommunikációs 
hálózaton tilos blokkolni a törvényes 
szolgáltatásokat, ugyanakkor a hálózat 
túlterheltsége esetén a csúcsidőszakokban 
van lehetőség ésszerű hálózatkezelési 
intézkedésekre az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2002. március 
7-i 2002/22/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási 
irányelv) 22. cikkének (3) bekezdésében 
szereplő, a szolgáltatás minőségével 
kapcsolatos minimumkövetelmények 
tiszteletben tartása mellett. 

Or. en

Módosítás 245
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és különösen a következő intézkedéseket 
tartalmazhatják:

és különösen a következő intézkedéseket 
tartalmazhatják az alábbi prioritási 
sorrend szerint:

Or. en

Módosítás 246
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív fizikai infrastruktúra vagy 
kombinált, passzív és aktív fizikai 
infrastruktúra telepítése a kapcsolódó 
infrastrukturális elemekkel és az 
infrastruktúrák működtetéséhez szükséges 
szolgáltatásokkal;

a) passzív fizikai infrastruktúra telepítése;

Or. en

Módosítás 247
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kombinált passzív és aktív fizikai 
infrastruktúra, valamint kiegészítő 
infrastrukturális elemek telepítése, az 
ilyen infrastruktúra üzemeltetéséhez 
szükséges szolgáltatásokkal együtt;

Or. en

Módosítás 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) közös érdekű projektek előkészítéséhez 
nyújtott segítség annak érdekében, hogy 
finanszírozást lehessen szerezni az 
európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló xxxx/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint vagy a pénzügyi piacokról;

Or. en

Módosítás 249
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 11 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 

A vidéki, a távoli, a körülzárt régiók és a 
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolását szolgáló 
szélessávú hálózatok kiépítését abban az 
esetben támogatják, ha alapvető 
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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.

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.

Or. ro

Módosítás 250
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 11 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 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 100 Mbps vagy annál gyorsabb 
szélessávú kapcsolatot váljon elérhetővé.
Ez a támogatás más, e célra rendelkezésre 
álló uniós vagy nemzeti alapokat 
egészítene ki.

Or. en

Módosítás 251
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú hozzáférés terén megvalósuló 
közös érdekű projektek esetében többek 
között az alábbi kedvezményezettek 
részesülhetnek uniós támogatásban:

A szélessávú hozzáférés terén megvalósuló 
közös érdekű projektek kapcsán 
kedvezményezett lehet az Unióban 
működő valamennyi  közigazgatási 
intezmény, illetve minden olyan 
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magánjogi jogalany, amelynek székhelye 
az Unióban van, és az Unióban fizet adót. 
E kedvezményezettek többek között az
alábbiak lehetnek:

Or. en

Módosítás 252
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Azok a (közvetlenül vagy 
leányvállalaton keresztül beruházó 
meglévő, illetve újonnan piacra lépő) 
távközlési szolgáltatók, amelyek gyors és 
szupergyors szélessávú hálózatokba
ruháznak be.

a) Távközlési szolgáltatók

Or. en

Módosítás 253
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Azok a (közvetlenül vagy 
leányvállalaton keresztül beruházó 
meglévő, illetve újonnan piacra lépő) 
távközlési szolgáltatók, amelyek gyors és 
szupergyors szélessávú hálózatokba 
ruháznak be.

a) Azok a (közvetlenül vagy 
leányvállalaton keresztül beruházó 
meglévő, illetve újonnan piacra lépő) 
távközlési szolgáltatók, amelyek gyors és 
szupergyors szélessávú hálózatokba 
ruháznak be, és amelyek a 2002/21/EK 
irányelvnek megfelelően garanálják más 
szolgáltatók hozzáférését.

Or. fr
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Módosítás 254
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Azok a (közvetlenül vagy 
leányvállalaton keresztül beruházó 
meglévő, illetve újonnan piacra lépő) 
távközlési szolgáltatók, amelyek gyors és
szupergyors szélessávú hálózatokba 
ruháznak be.

a) Azok a (közvetlenül vagy 
leányvállalaton keresztül beruházó 
meglévő, illetve újonnan piacra lépő) 
távközlési szolgáltatók és 
száloptikahálózat-üzemeltetők, amelyek 
gyors és szupergyors szélessávú 
hálózatokba ruháznak be.

Or. en

Módosítás 255
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azok a (például víz-, szennyvíz-, 
energia- és közlekedési) szolgáltató 
társaságok, amelyek várhatóan passzív 
szélessávú hálózatokba ruháznak be, akár 
önállóan, akár más üzemeltetőkkel 
partnerségben.

b) A (például víz-, szennyvíz-, energia- és 
közlekedési) szolgáltató társaságok.

Or. en

Módosítás 256
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azok a (például víz-, szennyvíz-, b) Azok a (például városi és 
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energia- és közlekedési) szolgáltató 
társaságok, amelyek várhatóan passzív 
szélessávú hálózatokba ruháznak be, akár 
önállóan, akár más üzemeltetőkkel 
partnerségben.

önkormányzati hálózat-, víz-, szennyvíz-, 
energia- és közlekedési) szolgáltató 
társaságok, amelyek várhatóan passzív 
szélessávú hálózatokba ruháznak be, akár 
önállóan, akár más üzemeltetőkkel 
partnerségben.

Or. en

Módosítás 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az olyan regionális döntéshozók, többek 
között önkormányzatok, amelyek 
szélessávú infrastruktúrákra vonatkozó 
koncessziókat adhatnak ki. A berendezések 
szolgáltatói különleges céllal létrehozott 
társaság alapítása révén érdekeltek 
lehetnek a fenti kategóriákban.

c) Az olyan regionális és helyi
döntéshozók, többek között 
önkormányzatok, amelyek szélessávú 
infrastruktúrákra vonatkozó koncessziókat 
adhatnak ki. A berendezések szolgáltatói 
különleges céllal létrehozott társaság 
alapítása révén érdekeltek lehetnek a fenti 
kategóriákban.

Or. en

Módosítás 258
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az olyan regionális döntéshozók, többek 
között önkormányzatok, amelyek 
szélessávú infrastruktúrákra vonatkozó 
koncessziókat adhatnak ki. A berendezések 
szolgáltatói különleges céllal létrehozott 
társaság alapítása révén érdekeltek 
lehetnek a fenti kategóriákban.

c) Az olyan helyi és regionális 
döntéshozók, többek között 
önkormányzatok, amelyek szélessávú 
infrastruktúrákra vonatkozó koncessziókat 
adhatnak ki. A berendezések szolgáltatói 
különleges céllal létrehozott társaság 
alapítása révén érdekeltek lehetnek a fenti 
kategóriákban.
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Or. ro

Módosítás 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatok piacán működő, új generációs 
infrastruktúrákat kiépítő szolgáltatók 
társulásai.

d) A vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatok piacán működő, új generációs 
infrastruktúrákat kiépítő szolgáltatók, 
valamint a vidéki régiókban, szigeteken, 
körülzárt régiókban és peremterületeken 
tevékenykedő szolgáltatók és 
vállalkozások társulásai.

Or. en

Módosítás 260
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatok piacán működő, új generációs 
infrastruktúrákat kiépítő szolgáltatók 
társulásai.

d) A vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatok piacán működő, új generációs 
infrastruktúrákat kiépítő (köz- vagy 
magántulajdonban lévő) szolgáltatók 
társulásai.

Or. en

Módosítás 261
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 13 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatok piacán működő, új generációs 
infrastruktúrákat kiépítő szolgáltatók 
társulásai.

d) A vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatok piacán működő, új generációs 
infrastruktúrákat kiépítő vagy meglévő 
infrastruktúrákat üzemeltető szolgáltatók 
társulásai.

Or. en

Módosítás 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A portfólió kialakítása során kellő 
figyelmet kell szentelni a tagállamok 
beruházási igényeinek azon háztartások 
száma tekintetében, amelyeket 
hozzáféréssel kell ellátni az európai 
összekapcsolódási eszköz támogatása 
révén.

A portfólió kialakítása során kellő 
figyelmet kell szentelni a szélessávú 
hozzáférés iránti várható igényre és arra, 
hogy az európai összekapcsolódási eszköz
segítségével milyen előnyöket élvez majd a 
helyi gazdaság.

Or. en

Módosítás 263
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 15 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 és egyetemek,
múzeumok és a kulturális örökséghez 
tartozó helyszínek, kórházak,
tömegközlekedési eszközök és 
csomópontok, önkormányzati irodák és 
könyvtárak területén megvalósított 
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nyilvános internet-hozzáférési pontok 
nagysebességű hozzáférése, valamint az 
ingyenes vezetéknélküli hálózatok széles 
körű rendelkezésre bocsátása is 
támogatandó

Or. en

Módosítás 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 15 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 kiemelt figyelmet kap a 
közintézmények, különösen az iskolák, 
kórházak, önkormányzati irodák és 
könyvtárak területén megvalósított 
nyilvános internet-hozzáférési pontok 
nagysebességű hozzáférése is.

Or. en

Módosítás 265
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
kiépítése azzal támogatja az egységes 
digitális piac megvalósulását, hogy segít 
elhárítani a szolgáltatások telepítésének 
útjában álló jelenlegi akadályokat. Ez 
átjárható digitális szolgáltatásokra épülő 
infrastrukturális platformok létrehozásával 
és/vagy továbbfejlesztésével valósul meg, 
amelyekhez alapvető digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák társulnak. A rendszer 
kétrétegű megközelítésen alapul:

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
kiépítése azzal támogatja az egységes 
digitális piac megvalósulását, hogy segít 
elhárítani a szolgáltatások telepítésének 
útjában álló jelenlegi akadályokat. Ez 
átjárható és nemzetközi szinten is 
kompatibilis digitális szolgáltatásokra 
épülő infrastrukturális platformok 
létrehozásával és/vagy továbbfejlesztésével 
valósul meg, amelyekhez alapvető digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák társulnak. A 
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rendszer kétrétegű megközelítésen alapul:

Or. en

Módosítás 266
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transzeurópai közszolgáltatási 
gerinchálózati infrastruktúra igen nagy 
sebességű közigazgatási, kulturális, 
oktatási és egészségügyi kapcsolatot 
biztosít az Unióban működő 
közintézmények között. Ez a gerinchálózati 
infrastruktúra – az ellenőrzött minőségű 
szolgáltatások és a biztonságos hozzáférés 
révén – támogatja az európai értékkel 
rendelkező közszolgáltatásokat. Így tehát a 
polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
kormányzatok jobb kiszolgálása érdekében 
garantálja a közszolgáltatások digitális 
folytonosságát. Lehetővé teszi az 
összekapcsolhatóság iránti kereslet 
csoportosítását, a kritikus tömeg elérését és 
a költségek csökkentését.

A transzeurópai közszolgáltatási 
gerinchálózati infrastruktúra igen nagy 
sebességű közigazgatási, kulturális, 
oktatási, kutatási és egészségügyi 
kapcsolatot biztosít az Unióban működő 
közintézmények között. Ez a gerinchálózati 
infrastruktúra – az ellenőrzött minőségű 
szolgáltatások és a biztonságos hozzáférés 
révén – támogatja az európai értékkel 
rendelkező közszolgáltatásokat. Így tehát a 
polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
kormányzatok jobb kiszolgálása érdekében 
garantálja a közszolgáltatások digitális 
folytonosságát. Lehetővé teszi az 
összekapcsolhatóság iránti kereslet 
csoportosítását, a kritikus tömeg elérését és 
a költségek csökkentését.

Or. en

Módosítás 267
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastruktúra alapja a meglévő 
internetes gerinchálózat, szükség esetén 
azonban új hálózatokat is telepítenek.
Közvetlen kapcsolatot létesítenek vagy 

Az infrastruktúra alapja a meglévő 
internetes gerinchálózat, szükség esetén 
azonban új hálózatokat is telepítenek.
Közvetlen kapcsolatot létesítenek vagy 
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igénybe veszik a regionális vagy nemzeti 
szinten irányított infrastruktúrákat. A 
platform elsősorban más transzeurópai 
szolgáltatások, többek között az ebben a 
mellékletben említett hálózatok számára 
biztosít kapcsolatot. Ez az infrastruktúra a 
transzeurópai közszolgáltatási hálózat 
alapjaként teljes mértékben illeszkedik az 
internethez, és támogatja az új szabványok
(többek között az internetprotokollok, 
például az IPv6) elfogadását). A 
közintézmények összekapcsolása során 
biztonsági okokból szükség esetén 
fontolóra lehet venni a dedikált mögöttes 
infrastruktúrák alkalmazását.

igénybe veszik a helyi, regionális vagy 
nemzeti szinten irányított infrastruktúrákat.
A platform elsősorban más transzeurópai 
szolgáltatások, többek között az ebben a 
mellékletben említett hálózatok számára 
biztosít kapcsolatot. Ez az infrastruktúra a 
transzeurópai közszolgáltatási hálózat 
alapjaként teljes mértékben illeszkedik az 
internethez, és támogatja az új szabványok
(többek között az internetprotokollok, 
például az IPv6) elfogadását). A 
közintézmények összekapcsolása során 
biztonsági okokból szükség esetén 
fontolóra lehet venni a dedikált mögöttes 
infrastruktúrák alkalmazását.

Or. ro

Módosítás 268
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átjárható „felhőalapú” szolgáltatás, amely 
az olyan gerinchálózati infrastruktúrának a 
működőképességét biztosítja, ahol a 
transzeurópai közszolgáltatásokhoz 
szükséges felhők elérhetők. Ez magában 
foglalja a transzeurópai szolgáltatások 
hálózattípusait, mint például a 
videokonferenciát, a virtuális tárolást és a 
számításigényes alkalmazások támogatását, 
többek között az egyéb közös érdekű 
projektekhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

Átjárható „felhőalapú” szolgáltatás, amely 
az olyan gerinchálózati infrastruktúrának a 
működőképességét biztosítja, ahol a 
transzeurópai közszolgáltatásokhoz 
szükséges felhők elérhetők. Ez magában 
foglalja a transzeurópai szolgáltatások 
hálózattípusait, mint például a 
videokonferenciát, a virtuális tárolást, 
virtuális számítást és a számításigényes 
alkalmazások támogatását, többek között 
az egyéb közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az oktatási segédanyagokhoz való 
hozzáférés európai platformja
A cél az IKT-ben rejlő előnyök kiaknázása 
az oktatás terén, az oktatási 
segédanyagokhoz való európai szintű 
hozzáférés segítségével. A minőségi 
oktatási segédanyagokhoz való 
költséghatékony, kölcsönös szakmai 
felülvizsgálaton alapuló hozzáférés a 
tanulók és a tudományos világ közötti 
kapcsolatok, együttműködés és viták révén 
fokozná az európai kohéziót. Az oktatási 
intézmények közötti együttműködés 
gerincéül szolgálna, amely elősegítené 
egyéb uniós programok, például az 
„Erasmus mindenkinek” alapvető 
szolgáltatási platform végrehajtását. Az 
alapvető szolgáltatás egy olyan többnyelvű 
platform lenne, ahol az oktatási 
intézmények és a magánszemélyek nyílt 
licensz mellett oszthatnak meg egymással 
oktatási segédanyagokat. A platform 
otthont adna szöveggyűjteményeknek, 
cikkeknek, videóknak, valamint lehetővé 
tenné a felhasználók hozzájárulását, 
együttműködését és eszmecseréjét. 
Megkönnyítené a távoktatást és az 
oktatási szereplők együttműködését, 
többek között e-oktatási alkalmazások 
révén. A nyilvános könyvtári források 
keresésének és hozzáférésének platformja 
is lenne. A platformhoz szükség van az 
elosztott feldolgozás, az adattároló 
eszközök és szoftverek fejlesztésére, 
működtetésére és felügyeletére. Általános 
szolgáltatások a) tartalomtárak oktatási 
intézmények számára és felhasználók által 
létrehozott tartalmak b) a hitelesített 
felhasználók közötti interaktivitást, 
szövegek közös szerkesztését és a 
kommunikációt (többek között 
videokonferenciát) lehetővé tevő eszközök 
c) a könyvtári keresőeszközök 
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interoperabilitása.

Or. en

Indokolás

Az UNESCO világszerte nyílt oktatási segédanyagokkal kapcsolatos 2012. júniusi 
nyilatkozatában a kormányok felkérést kaptak, hogy alakítsanak ki politikákat az oktatási 
segédanyagokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében. Ennek kapcsán a Harvard és a MiT 
elindította az edX-projektet, amely egy online kurzusokat kínáló nyílt forrású technológiai 
platform, Kína pedig már korábban kifejlesztette saját platformját (www.core.org.cn). Az 
online oktatásba való befektetés lehetővé tenné az Európai Unió számára globális 
versenyképességének és tudományos téren gyakorolt vonzerejének fokozását.

Módosítás 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átjárható elektronikus azonosítás és 
hitelesítés Európa-szerte. Olyan 
összekapcsolt és biztonságos hitelesítő 
szerverek és protokollok telepítésére kerül 
sor, amelyek biztosítják az Európában 
létező különféle hitelesítési, azonosítási és 
engedélyezési rendszerek átjárhatóságát.
Ez a platform lehetővé teszi a polgárok és 
az üzleti vállalkozások számára, hogy 
online szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, ha 
például külföldi tanulmányok, 
munkavégzés, utazás, egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutás céljából, illetve 
üzleti ügyben szükséges. Ez a platform 
biztosítja az alapot mindazokhoz a digitális 
szolgáltatásokhoz, amelyekhez 
elektronikus azonosítás és hitelesítés 
szükséges: ilyenek például az elektronikus 
beszerzések, az online egészségügyi 
szolgáltatások, a szabványosított üzleti 
jelentések, az igazságügyi információk 
elektronikus cseréje, az online 
transzeurópai cégbejegyzés és a 
vállalkozások számára elérhető e-

Átjárható elektronikus azonosítás és 
hitelesítés Európa-szerte. Olyan 
összekapcsolt és biztonságos hitelesítő 
szerverek és protokollok telepítésére kerül 
sor, amelyek biztosítják az Európában 
létező különféle hitelesítési, azonosítási és 
engedélyezési rendszerek átjárhatóságát.
Ez a platform lehetővé teszi a polgárok és 
az üzleti vállalkozások számára, hogy 
online szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, ha 
például külföldi tanulmányok, 
munkavégzés, utazás, egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutás céljából, illetve 
üzleti ügyben szükséges. A személyes 
adatok hordozhatóságát az ilyen adatok 
hatékony védelmével kell kiegészíteni. A
platform biztosítja az alapot mindazokhoz 
a digitális szolgáltatásokhoz, amelyekhez 
elektronikus azonosítás és hitelesítés 
szükséges: ilyenek például az elektronikus 
beszerzések, az online egészségügyi 
szolgáltatások, a szabványosított üzleti 
jelentések, az igazságügyi információk 
elektronikus cseréje, az online 
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kormányzati szolgáltatások, beleértve a 
cégjegyzékeknek a határokon átnyúló 
fúziókkal és a külföldi fióktelepekkel 
kapcsolatos egymás közötti 
kommunikációját. Ez a platform a 
többnyelvű alapvető platform erőforrásait 
és eszközeit is felhasználhatja.

transzeurópai cégbejegyzés és a 
vállalkozások számára elérhető e-
kormányzati szolgáltatások, beleértve a 
cégjegyzékeknek a határokon átnyúló 
fúziókkal és a külföldi fióktelepekkel 
kapcsolatos egymás közötti 
kommunikációját. Ez a platform a 
többnyelvű alapvető platform erőforrásait 
és eszközeit is felhasználhatja.

Or. fr

Módosítás 271
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan összekapcsolt és biztonságos 
hitelesítő szerverek és protokollok 
telepítésére kerül sor, amelyek biztosítják 
az Európában létező különféle hitelesítési, 
azonosítási és engedélyezési rendszerek 
átjárhatóságát. Ez a platform lehetővé teszi 
a polgárok és az üzleti vállalkozások 
számára, hogy online szolgáltatásokhoz 
férjenek hozzá, ha például külföldi 
tanulmányok, munkavégzés, utazás, 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás 
céljából, illetve üzleti ügyben szükséges.
Ez a platform biztosítja az alapot 
mindazokhoz a digitális szolgáltatásokhoz, 
amelyekhez elektronikus azonosítás és 
hitelesítés szükséges: ilyenek például az 
elektronikus beszerzések, az online 
egészségügyi szolgáltatások, a 
szabványosított üzleti jelentések, az 
igazságügyi információk elektronikus 
cseréje, az online transzeurópai 
cégbejegyzés és a vállalkozások számára 
elérhető e-kormányzati szolgáltatások, 
beleértve a cégjegyzékeknek a határokon 
átnyúló fúziókkal és a külföldi 
fióktelepekkel kapcsolatos egymás közötti 

Olyan összekapcsolt és biztonságos 
hitelesítő szerverek és protokollok 
telepítésére kerül sor, amelyek biztosítják 
az Európában létező különféle hitelesítési, 
azonosítási és engedélyezési rendszerek 
átjárhatóságát. Ez a platform lehetővé teszi 
a polgárok és az üzleti vállalkozások 
számára, hogy online szolgáltatásokhoz 
férjenek hozzá, ha például külföldi 
tanulmányok, munkavégzés, utazás, 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás 
céljából, illetve üzleti ügyben szükséges.
Ez a platform biztosítja az alapot 
mindazokhoz a digitális szolgáltatásokhoz, 
amelyekhez elektronikus azonosítás és 
hitelesítés szükséges: ilyenek például az 
elektronikus beszerzések, az online 
egészségügyi szolgáltatások, a 
szabványosított üzleti jelentések, az 
igazságügyi információk elektronikus 
cseréje, az online transzeurópai 
cégbejegyzés és a vállalkozások és 
magánszemélyek számára elérhető e-
kormányzati szolgáltatások, beleértve a 
cégjegyzékeknek a határokon átnyúló 
fúziókkal és a külföldi fióktelepekkel 
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kommunikációját. Ez a platform a 
többnyelvű alapvető platform erőforrásait 
és eszközeit is felhasználhatja.

kapcsolatos egymás közötti 
kommunikációját. Ez a platform a 
többnyelvű alapvető platform erőforrásait 
és eszközeit is felhasználhatja.

Or. ro

Módosítás 272
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 9 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Határokon átnyúló, átjárható 
számlázási szolgáltatások: hozzájárul az 
egységes piac kiteljesítéséhez és jelentős 
előnyökkel jár, például rövidebb fizetési 
időszakot, kevesebb hibát, hatékonyabb 
héa-beszedést, alacsonyabb nyomtatási és 
postai költségeket, valamint 
vállalkozásintegrált feldolgozást 
eredményez; az elektronikus számlázási 
megoldások a gyakorlatban is biztosítják a 
kereskedelemben részt vevő felek számára 
a lehetőséget, hogy többféle technológián 
és szervezeti határon keresztül 
elektronikusan számlázzanak egymásnak, 
közös jogi előírások, üzleti eljárások és 
technikai normák alapján; a számlák és a 
kifizetések közötti szoros kapcsolat miatt 
fontos az elektronikus számlázást 
beágyazni az elektronikus kifizetések 
integrált piacának szélesebb 
összefüggéseibe.

Or. ro

Módosítás 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 9 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A biztonságos és átjárható érintés 
nélküli mobil szolgáltatások használatát 
lehetővé tevő tömegközlekedési 
infratruktúra telepítése: olyan 
infratruktúra telepítése a 
tömegközlekedésben, amely lehetővé teszi 
biztonságos és átjárható érintés nélküli 
mobil szolgáltatások használatát, lehetővé 
téve a polgárok, a vállalkozások és a 
szervezetek számára, hogy a mobilitás 
fenntartásával férhessenek hozzá egy sor 
innovatív szolgáltatáshoz szerte az 
Unióban.
Ez a validálási rendszereket is tartalmazó 
infrastruktúra lehetőséget kínál majd a 
telekommunikáció, a kiskereskedelem, a 
közlekedés ágazatai és a közszféra 
szereplői számára, hogy páneurópai 
szolgáltatásokat, például az uniós 
polgárok és vállalkozások mobilitását 
elősegítő jegyvásárlási és fizetési rendszert 
fejlesszenek ki. Fokozzák majd a 
szinergiát a különböző infrastruktúrák 
között, különösen a tömegközlekedés és a 
telekommunikáció terén.

Or. en

Módosítás 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 9 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Online vitarendezési platform: A 
szolgáltatás a fogyasztók és a kereskedők 
közötti, szerződésekkel kapcsolatos viták 
bíróságon kívüli rendezése számára 
biztosít platformot. Lehetővé teszi, hogy a 
felek saját nyelvükön online nyújtsák be 
vitájukat, és a vita értékelésére, illetve 
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átlátható, hatékony és pártatlan 
megoldására jogosult nemzeti alternatív 
vitarendezési intézményhez legyenek 
átirányítva.

Or. en

Módosítás 275
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platform 
fejlesztése a jelenlegi Europeana portálra 
épül. Ez a platform – amelyhez szükséges 
az elosztott feldolgozás, az adattároló 
eszközök és szoftverek fejlesztése, 
működése és felügyelete – biztosítja az 
egypontos, tételszintű hozzáférést az 
európai kulturális örökség tartalmához, a 
felület részletes leírását az infrastruktúrával 
való aktív kapcsolathoz (adatok keresése és
letöltése), a metaadatok feldolgozásának és 
az új tartalom rendszerbe való felvitelének 
támogatását, valamint az infrastruktúrán 
keresztül elérhető tartalom 
újrafelhasználási lehetőségeiről szóló 
tájékoztatást.

Az alapvető szolgáltatási platform 
fejlesztése a jelenlegi Europeana portálra 
épül. Ez a platform – amelyhez szükséges 
az elosztott feldolgozás, az adattároló 
eszközök és szoftverek fejlesztése, 
működése és felügyelete – biztosítja az 
egypontos, tételszintű hozzáférést az 
európai kulturális örökség tartalmához, a 
felület részletes leírását az infrastruktúrával 
való aktív kapcsolathoz (adatok keresése, 
letöltése és kombinálása), a metaadatok és 
a tartalom különféle nyílt digitális 
formátumokban való 
hozzáférhetőségének, átalakításának és
feldolgozásának támogatását, új tartalom 
rendszerbe való felvitelének támogatását, 
valamint az infrastruktúrán keresztül 
elérhető tartalom újrafelhasználási 
lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 276
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 13 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) digitalizálási kompetenciaközpontok 
létrehozása és a digitális kulturális örökség 
megóvása;

e) digitalizálási kompetenciaközpontok 
létrehozása és a digitális kulturális örökség 
megóvása, például a helyi, regionális és 
országos könyvtárak transzeurópai 
hálózatok keretében és azok segítségével 
megvalósuló összekapcsolódása;

Or. ro

Módosítás 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E digitális szolgáltatási infrastruktúra célja 
az, hogy az Európai Unió állami 
szférájában fellelhető közzétehető 
információkhoz korlátlanul hozzá lehessen 
férni.

E digitális szolgáltatási infrastruktúra célja 
az, hogy az Európai Unió állami 
szférájában fellelhető közzétehető 
információkhoz korlátlanul hozzá lehessen 
férni, a magánélet és a személyes adatok 
védelméről szóló szabályoknak 
megfelelően.

Or. fr

Módosítás 278
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elosztott feldolgozás, az adattárolás és a 
szoftvereszközök a következőket 
biztosítják: egypontos hozzáférés az 
Európai Unió európai, nemzeti, regionális 
és helyi testületeinél fellelhető többnyelvű
(az EU valamennyi hivatalos nyelvén 

Az elosztott feldolgozás, az adattárolás és a 
szoftvereszközök a következőket 
biztosítják: egypontos hozzáférés az 
Európai Unió európai, nemzeti, regionális 
és helyi testületeinél fellelhető többnyelvű
(az EU valamennyi hivatalos nyelvén 
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rendelkezésre álló) adatbázisaihoz; az 
adatbázisok lekérdezési és megjelenítési 
eszközei; annak szavatolása, hogy az 
elérhető adatbázisok rendelkeznek a 
közzétételhez és az ismételt terjesztéshez 
szükséges engedélyekkel, ami magában 
foglalja az adatok eredetét vizsgáló 
ellenőrzési nyomvonalat is;
alkalmazásprogramozási felületek 
szoftverrel rendelkező ügyfelek számára az 
infrastruktúrával való aktív kapcsolathoz
(adatok keresése, statisztikák kigyűjtése, 
adatok letöltése) harmadik felek 
alkalmazásainak fejlesztése érdekében. A 
platform ezenkívül lehetővé teszi a portál 
működésével, az adatok és az 
alkalmazások rendelkezésre állásával és 
azok használati módjával kapcsolatos 
statisztikák összegyűjtését és közzétételét.

rendelkezésre álló) adatbázisaihoz; az 
adatbázisok lekérdezési és megjelenítési 
eszközei; annak szavatolása, hogy az 
elérhető adatbázisok megfelelően 
anonimizáltak, rendelkeznek a 
közzétételhez és az ismételt terjesztéshez 
szükséges engedélyekkel és árazással, ami 
magában foglalja az adatok eredetét 
vizsgáló ellenőrzési nyomvonalat is;
alkalmazásprogramozási felületek 
szoftverrel rendelkező ügyfelek számára az 
infrastruktúrával való aktív kapcsolathoz
(adatok keresése, statisztikák kigyűjtése, 
adatok letöltése) harmadik felek 
alkalmazásainak fejlesztése érdekében. A 
platform ezenkívül lehetővé teszi a portál 
működésével, az adatok és az 
alkalmazások rendelkezésre állásával és 
azok használati módjával kapcsolatos 
statisztikák összegyűjtését és közzétételét.

Or. en

Módosítás 279
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 16 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatbázisok átjárhatóságának 
biztosítása az újrafelhasználás 
megkönnyítése érdekében (ideértve a jogi 
és engedélyezési kérdéseket is);

b) az adatbázisok átjárhatóságának és 
standardizálásának biztosítása az 
újrafelhasználás megkönnyítése érdekében
(ideértve a jogi és engedélyezési 
kérdéseket is);

Or. en

Módosítás 280
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 18 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A platform lehetővé teszi az élő nyelvek 
hatalmas adatgyűjteményének és a 
többször alkalmazható nyelvi feldolgozó 
eszközöknek az összeállítását, 
karbantartását és hozzáférhetővé tételét. Ez 
a platform magában foglalja az Európai 
Unió összes hivatalos nyelvét, és megfelel 
a vonatkozó előírásoknak, valamint a 
jóváhagyott szolgáltatási és jogi 
követelményeknek. A platform lehetővé 
teszi a beküldők számára, hogy a nyelvi 
adatokat és eszközöket rugalmas módon 
egészíthessék ki, javíthassák és 
finomíthassák, a nyelvi közvetítésű 
szolgáltatásokat nyújtó vagy fejlesztő 
szervezetek számára pedig egyszerű, 
megfelelő és biztonságos hozzáférést kínál 
az ilyen erőforrásokhoz, azok egyéb célra 
történő felhasználásának lehetőségével 
együtt. A platform támogatja az Európai 
Unión belüli és azon kívüli hasonló 
kezdeményezésekkel és (meglévő vagy 
később létrehozandó) adatközpontokkal 
való együttműködést is.

A platform lehetővé teszi az élő nyelvek 
hatalmas írásos és szóbeli
adatgyűjteményének és a többször 
alkalmazható nyelvi feldolgozó 
eszközöknek az összeállítását, 
karbantartását és hozzáférhetővé tételét. Ez 
a platform magában foglalja az Európai 
Unió összes hivatalos nyelvét, és megfelel 
a vonatkozó előírásoknak, valamint a 
jóváhagyott szolgáltatási és jogi 
követelményeknek. A platform lehetővé 
teszi a beküldők számára, hogy a nyelvi 
adatokat és eszközöket rugalmas módon 
egészíthessék ki, javíthassák és 
finomíthassák, a nyelvi közvetítésű 
szolgáltatásokat nyújtó vagy fejlesztő 
szervezetek számára pedig egyszerű, 
megfelelő és biztonságos hozzáférést kínál 
az ilyen erőforrásokhoz, azok egyéb célra 
történő felhasználásának lehetőségével 
együtt. A platform támogatja az Európai 
Unión belüli és azon kívüli hasonló 
kezdeményezésekkel és (meglévő vagy 
később létrehozandó) adatközpontokkal 
való együttműködést is.

Or. en

Módosítás 281
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás közös tudatosságon, 
erőforrásokon, eszközökön és 
gyakorlatokon alapuló integrált és átjárható 
európai szintű szolgáltatásokat biztosít, 
amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a 
gyermekek, a szüleik és a gondviselőik, 
valamint a tanárok számára az internet 

A támogatás közös tudatosságon, 
erőforrásokon, eszközökön és 
gyakorlatokon alapuló integrált és átjárható 
európai szintű szolgáltatásokat biztosít, 
amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a 
gyermekek, a szüleik és a gondviselőik, 
valamint a tanárok számára az internet 
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lehető legoptimálisabb használatát. 
Alapvető szolgáltatási platform:

lehető legoptimálisabb használatát. 
Alapvető szolgáltatási platform: Az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséggel minden olyan tevékenység 
esetében konzultálni kell, ami a 
hatáskörébe tartozhat.

Or. en

Módosítás 282
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás közös tudatosságon, 
erőforrásokon, eszközökön és 
gyakorlatokon alapuló integrált és átjárható 
európai szintű szolgáltatásokat biztosít, 
amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a 
gyermekek, a szüleik és a gondviselőik, 
valamint a tanárok számára az internet 
lehető legoptimálisabb használatát. 
Alapvető szolgáltatási platform:

A támogatás kollektív tudatosságon, 
erőforrásokon, eszközökön és 
gyakorlatokon alapuló integrált és átjárható 
európai szintű szolgáltatásokat biztosít, 
amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a 
gyermekek, a szüleik és a gondviselőik, 
valamint a tanárok számára az internet 
lehető legoptimálisabb használatát. 
Alapvető szolgáltatási platform:

Or. en

Módosítás 283
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 21 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platform a 
következőket teszi lehetővé:

törölve

megosztott számítástechnikai eszközök, 
adatbázisok és szoftvereszközök 
beszerzése, működtetése és karbantartása 
a tagállamokban kialakítandó 
„Biztonságosabb internet” központok 
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számára; a szexuális zaklatást bemutató 
tartalmak bejelentésének kezelésére 
szolgáló háttérirodai tevékenységek 
biztosítása, többek között kapcsolat a 
szakpolitikai hatóságokkal, például az 
olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az 
Interpol, és adott esetben ennek a 
tartalomnak az érintett weboldalról 
történő eltávolítása. Ezt a szolgáltatást 
közös adatbázisok támogatják.

Or. en

Módosítás 284
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 22 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános szolgáltatások: törölve
a) segélyvonalak a gyermekek, a szülők és 
a gondviselők számára annak érdekében, 
hogy megtanítsák a gyermekeket az 
internet használatára olyan módon, hogy 
közben elkerüljék az ártalmas és illegális 
tartalmakból és tevékenységekből 
származó veszélyeket, továbbá a 
segélyvonalakat támogató háttérirodai 
infrastruktúrák létrehozása;
b) gyermekek illegális, szexuális 
zaklatását bemutató internetes tartalmak 
bejelentésére szolgáló forróvonalak 
létrehozása;
c) az életkornak megfelelő tartalmakhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására alkalmas eszközök;
d) az illegális tartalmak egyszerű és gyors 
bejelentésére, valamint eltávolítására, 
továbbá a szexuális visszaélést előkészítő 
bizalomba férkőzés és zaklatás 
bejelentésére alkalmas szoftverek;
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e) olyan szoftverrendszerek, amelyek 
lehetővé teszik a gyermekek (be nem 
jelentett) szexuális zaklatását bemutató 
internetes tartalmak hatékonyabb 
beazonosítását, valamint rendőrségi 
nyomozást támogató technológiák, 
különösen az áldozattá vált gyermekek, az 
elkövetők és e tartalmak kereskedelmi 
forgalmazásának felkutatása érdekében.

Or. en

Módosítás 285
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 22 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segélyvonalak a gyermekek, a szülők és 
a gondviselők számára annak érdekében, 
hogy megtanítsák a gyermekeket az 
internet használatára olyan módon, hogy 
közben elkerüljék az ártalmas és illegális 
tartalmakból és tevékenységekből 
származó veszélyeket, továbbá a 
segélyvonalakat támogató háttérirodai 
infrastruktúrák létrehozása;

törölve

Or. en

Módosítás 286
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 22 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyermekek illegális, szexuális 
zaklatását bemutató internetes tartalmak 
bejelentésére szolgáló forróvonalak 
létrehozása;

törölve
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Or. en

Módosítás 287
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 22 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az életkornak megfelelő tartalmakhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására alkalmas eszközök;

törölve

Or. en

Módosítás 288
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 22 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az illegális tartalmak egyszerű és gyors 
bejelentésére, valamint eltávolítására, 
továbbá a szexuális visszaélést előkészítő 
bizalomba férkőzés és zaklatás 
bejelentésére alkalmas szoftverek;

törölve

Or. en

Módosítás 289
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 22 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) olyan szoftverrendszerek, amelyek 
lehetővé teszik a gyermekek (be nem 

törölve
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jelentett) szexuális zaklatását bemutató 
internetes tartalmak hatékonyabb 
beazonosítását, valamint rendőrségi 
nyomozást támogató technológiák, 
különösen az áldozattá vált gyermekek, az 
elkövetők és e tartalmak kereskedelmi 
forgalmazásának felkutatása érdekében.

Or. en

Módosítás 290
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 24 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 és az ENISA, amelyek
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 ENISA-val 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 291
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 27 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jellemzően a távközlési szolgáltatók és a 
közüzemek partnerségei által telepített 
hírközlési infrastruktúrák, továbbá az 
energetikai összetevőkbe ágyazandó 

Jellemzően a távközlési szolgáltatók és a 
közüzemek partnerségei által telepített 
hírközlési infrastruktúrák, továbbá az 
energetikai összetevőkbe ágyazandó 
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szükséges informatikai hardverek (például 
alállomások) tartoznak ide. Magukban 
foglalják azokat az alapvető 
szolgáltatásokat is, amelyek lehetővé teszik 
az eszközök monitoringját, az 
energiagazdálkodás irányítását, az 
automatizálást, az adatkezelést, illetve a 
különböző szereplők (szolgáltatók, 
hálózatüzemeltetők, egyéb 
közműszolgáltatók, fogyasztók stb.) közötti 
kommunikációt.

szükséges informatikai hardverek (például 
alállomások) tartoznak ide. A szélessávú 
hálózatok telepítésével párhuzamosan be 
kell vezetni az intelligens 
energiaszolgáltatásokat annak érdekében, 
hogy a költségek és a rendszer 
módosításai költségközpontúak és 
hatékonyak legyenek.  Magukban foglalják 
azokat az alapvető szolgáltatásokat is, 
amelyek lehetővé teszik az eszközök 
monitoringját, az energiagazdálkodás 
irányítását, az automatizálást, az 
adatkezelést, illetve a különböző szereplők
(szolgáltatók, hálózatüzemeltetők, egyéb 
közműszolgáltatók, fogyasztók stb.) közötti 
kommunikációt.

Or. en


