
AM\941114HU.doc PE514.698v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0299(COD)

26.6.2013

MÓDOSÍTÁS:
1 - 79

Jelentéstervezet
Evžen Tošenovský
(PE487.697v01-00)

a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 
1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2013)0329 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE514.698v01-00 2/47 AM\941114HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\941114HU.doc 3/47 PE514.698v01-00

HU

Módosítás 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a transzeurópai távközlési hálózatokra 
vonatkozó iránymutatásokról és az 
1336/97/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről

a transzeurópai digitális hálózatokra 
vonatkozó iránymutatásokról és az 
1336/97/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről

Or. en

Módosítás 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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 
széles sávú 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 digitális hálózatok és szolgáltatások 
egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
széles sávú 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, elterjedt,
gyors, biztonságos internet-hozzáférés és a 
közérdekű digitális szolgáltatások 
nélkülözhetetlenek a társadalmi és
gazdasági növekedés, a versenyképesség, a 
társadalmi befogadás és az egységes piac 
szempontjából.

Or. en
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Módosítás 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 
széles sávú 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 digitális hálózatok és szolgáltatások 
egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
széles sávú 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.

Or. en

Módosítás 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 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 Unió az 
élenjáró újító szerepét kívánja betölteni a 
távközlési iparban.

Or. en
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Módosítás 5
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Versenyképességi és Innovációs 
Program által társfinanszírozott tagállamok 
közötti nagyméretű kísérleti projektek, 
mint a PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX vagy SPOCS, kulcsfontosságú 
határokon átnyúló digitális szolgáltatások 
működőképességét igazolták a belső 
piacon közös építőelemek alapján. Ezek 
már elérték vagy a közeljövőben elérik a 
megvalósításhoz szükséges kiforrottságot.
Létező közös érdekű projektek már 
bemutatták az európai szintű fellépés 
egyértelmű hozzáadott értékét, például a 
kulturális örökség (Europeana), a 
gyermekvédelem (Safer Internet) és a 
szociális biztonság (EESSI) területén, míg 
továbbiakat javasoltak például a 
fogyasztóvédelem területén (ODR).

(5) A Versenyképességi és Innovációs 
Program által társfinanszírozott tagállamok 
közötti nagyméretű kísérleti projektek, 
mint a PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX vagy SPOCS, kulcsfontosságú 
határokon átnyúló digitális szolgáltatások 
működőképességét igazolták a belső 
piacon közös építőelemek alapján. Ezek 
már elérték vagy a közeljövőben elérik a 
megvalósításhoz szükséges kiforrottságot.
Létező közös érdekű projektek már 
bemutatták az európai szintű fellépés 
egyértelmű hozzáadott értékét, például a 
kulturális örökség (Europeana), a 
gyermekvédelem (Safer Internet és ezen 
belül a Gyermekbarát internet program) 
és a szociális biztonság (EESSI) területén, 
míg továbbiakat javasoltak például a 
fogyasztóvédelem területén (ODR).

Or. en

Módosítás 6
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyermekek védelmében és felelős 
részvételében játszott elismert szerepe 
miatt garantálni kell a Biztonságosabb 
internet program (a jövőbeli 
„Gyermekbarát internet program”) –
tudatosságnövelő csomópontjaival, 
segélyvonalaival és forródrótjaival együtt 
való – fennmaradását a 2014 utáni 
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időszakban.

Or. en

Módosítás 7
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Biztonságosabb internet programot, 
beleértve a tagállamokban működő 
„Biztonságosabb internet” központokat (a 
tudatosságnövelő csomópontokkal, 
segélyvonalakkal és forródrótokkal 
együtt) és a Gyermekbarát internet 
programot fenn kell tartani.

Or. en

Módosítás 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
tekintetében az építőelemeknek előnyt kell 
élvezniük egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal szemben, mivel az 
előbbiek az utóbbiak előfeltételét képezik.
A digitális szolgáltatási infrastruktúráknak 
többek között európai hozzáadott értéket 
kell teremteniük és létező igényeket kell 
kielégíteniük. Megfelelően kiforrottaknak 
kell lenniük a létrehozáshoz mind 
műszakilag, mind működés tekintetében, 
amelyet különösen a sikeres kísérleti 
projektek erősítenek meg. Konkrét 

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
tekintetében az építőelemeknek és a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák azon 
elemeinek, amelyeket más szolgáltatók is 
által használhatnak, előnyt kell élvezniük 
egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal szemben, mivel az 
előbbiek olyan alapot képeznek, amelyre
az utóbbiak építhetnek. A digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak többek 
között európai hozzáadott értéket kell 
teremteniük és létező igényeket kell 
kielégíteniük. Megfelelően kiforrottaknak 
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fenntarthatósági terveken kell alapulniuk 
az alapvető szolgáltatási platformok 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretén túli hosszú távú működésének 
biztosítása érdekében. Az e rendelet 
szerinti pénzügyi támogatást ezért 
lehetőleg idővel fokozatosan meg kell 
szüntetni, és nem az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből származó 
finanszírozási forrásokat kell mobilizálni.

kell lenniük a létrehozáshoz mind 
műszakilag, mind működés tekintetében, 
amelyet különösen a sikeres kísérleti 
projektek erősítenek meg. Konkrét 
fenntarthatósági terveken kell alapulniuk 
az alapvető szolgáltatási platformok 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretén túli hosszú távú működésének 
biztosítása érdekében. Az e rendelet 
szerinti pénzügyi támogatást ezért 
lehetőleg idővel fokozatosan meg kell 
szüntetni, és nem az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből származó 
finanszírozási forrásokat kell mobilizálni.

Or. en

Indokolás

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Módosítás 9
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós jog szerinti jogi 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
és/vagy a páneurópai közszolgáltatások 
fejlődésére esetlegesen nagy hatással levő 
építőelemek fejlesztését vagy szolgáltatását 
biztosító digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákat előnyben kell részesíteni 

törölve



PE514.698v01-00 8/47 AM\941114HU.doc

HU

a finanszírozás során a többszörös 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
támogatása és egy európai átjárhatósági 
ökoszisztéma fokozatos kiépítése 
érdekében. Ebben az összefüggésben a 
jogi kötelezettségek olyan konkrét 
rendelkezéseket jelentenek, amelyek 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
fejlesztését vagy használatát írják elő, 
vagy csak európai digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal elérhető eredményeket 
írnak elő.

Or. en

Módosítás 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az európai digitális menetrend előírja, 
hogy 2020-ig valamennyi európai 
polgárnak 30 Mbit/s feletti sebességű 
internet hozzáféréssel kell rendelkeznie és 
az európai háztartások legalább 50%-ának 
100 Mbit/s feletti sebességű internet 
kapcsolattal kell rendelkeznie.

(11) Az európai digitális menetrend előírja, 
hogy 2020-ig valamennyi európai 
polgárnak 30 Mbit/s feletti sebességű 
internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie és 
az európai háztartások legalább 50%-ának 
100 Mbit/s feletti sebességű 
internetkapcsolattal kell rendelkeznie. 
Figyelembe véve azonban az egyre
gyorsabb internetkapcsolatokhoz vezető 
gyors technológiai fejlődésre, ma már 
indokolt célkitűzés, hogy minden európai 
háztartás 100 Mb/s feletti, a háztartások 
50%-a pedig 1 Gb/s sebességű 
internetkapcsolattal rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
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11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) 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 mindegyik 
felhasználónak, és lehetőséget biztosít az 
Uniónak arra, hogy a világ vezető 
tudásalapú gazdaságává váljon. A nagy 
sebességű 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 feldolgozó- és a 
szolgáltatóipar területén.

Or. en

Módosítás 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az infrastruktúrában rejlő új 
lehetőségek, 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. en
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Módosítás 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Miközben a száloptikai és ultragyors 
szélessávú kapcsolatok telepítése továbbra 
sem kielégítő az Unióban, más 
gazdaságok átveszik a vezető szerepet a 
világban, jelentősen magasabb kapacitást 
és 1 Gb/s vagy ennél magasabb sebességet 
kínálva. A száloptikai technikába való 
beruházás – az otthoni és a backhaul 
hálózat passzív infrastruktúrájában 
egyaránt – alapvető fontosságú tényező, 
ha Európa az innováció, a tudás és a 
szolgáltatások otthona kíván lenni.

Or. en

Módosítás 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A 2020-ra vonatkozó célkitűzéseket 
felül kell vizsgálni azzal a céllal, hogy az 
Unió a világon a legnagyobb szélessávú 
sebességgel rendelkezzen, és 2020-ig 
biztosított legyen, hogy minden uniós 
polgár legalább 100 Mb/s sebességű 
hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai 
háztartások 50%-ában 1 Gb/s vagy 
nagyobb sebességű hozzáférés álljon 
rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szélessávú hálózatokhoz nyújtott 
állami finanszírozást kizárólag a verseny 
előtt megnyitott infrastruktúrákhoz lehet 
felhasználni. Csak a verseny előtt –
meghatalmazott harmadik fél hozzáférése 
révén – megnyitott hálózatok 
biztosíthatnak megfizethető versenyképes 
szolgáltatásokat és innovációt a 
fogyasztók és az üzleti vállalkozások 
számára.

Or. en

Módosítás 16
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az Unió egységes digitális piacának 
megvalósítása szempontjából 
létfontosságú annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók egyetlen internet-előfizetésen 
keresztül könnyen hozzáférhessenek a 
választásuk szerinti tartalmakhoz, 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, és 
ezeket megoszthassák egymással. Ezzel 
összefüggésben az Európai Elektronikus 
Hírközlési Szabályozók Testülete 
(BEREC) 2012. májusi megállapításai azt 
mutatják, hogy Európában az 
internethasználók legalább 20%-a 
valamilyen formában korlátokba ütközik 
a VoIP-szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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képessége tekintetében. Noha a verseny 
várhatóan fegyelemre kényszeríti a 
szolgáltatókat, az előrelépés azonban 
nagyon lassú, ezért meg kell tiltani hogy 
az e rendelet hatálya alá tartozó, állami 
finanszírozásban részesülő távközlési 
hálózatok akadályozzák a jogszerű 
szolgáltatások elérését.

Or. en

Módosítás 17
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az Unió egységes digitális piacának 
megvalósítása szempontjából 
létfontosságú annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók egyetlen internet-előfizetésen 
keresztül könnyen hozzáférhessenek a 
választásuk szerinti tartalmakhoz, 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, és 
ezeket megoszthassák egymással. Ezzel 
összefüggésben az Európai Elektronikus 
Hírközlési Szabályozók Testülete 
(BEREC) 2012. májusi megállapításai azt 
mutatják, hogy Európában az 
internethasználók legalább 20%-a 
valamilyen formában korlátokba ütközik 
a VoIP-szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
képessége tekintetében. Noha a verseny 
várhatóan fegyelemre kényszeríti a 
szolgáltatókat, az előrelépés azonban 
nagyon lassú, ezért meg kell tiltani hogy 
az e rendelet hatálya alá tartozó, állami 
finanszírozásban részesülő távközlési 
hálózatok akadályozzák a szolgáltatások 
elérését.

Or. en
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Módosítás 18
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A közös érdekű projektek pénzügyi 
támogatását ki kell egészítenie horizontális 
intézkedéseknek, ideértve a technikai 
segítségnyújtást, a keresletösztönző 
intézkedéseket és az összehangolást, 
amelyek célja az uniós beavatkozás 
hatásának a maximalizálása.

(19) A közös érdekű projektek pénzügyi 
támogatását programot támogató 
intézkedéseknek kell kiegészíteniük, 
ideértve a technikai segítségnyújtást, a 
keresletösztönző intézkedéseket és az 
összehangolást, amelyek célja az uniós 
beavatkozás hatásának a maximalizálása.

Or. en

Módosítás 19
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Információkat és statisztikai 
adatokat kell gyűjteni azokról az állami 
munkákról, amelyeket – részben vagy 
egészben – valószínűsíthetően 
felhasználnak új generációs hálózatok 
kiépítésére, és adatbázist kell létrehozni 
ezen munkák nyomon követése és a 
távközlési hálózatok európai 
nyilvántartásának létrehozása céljából, és 
ha lehetséges, akkor ezt ki kell egészíteni 
az energetikai és közlekedési hálózatokra 
vonatkozó adatokkal is.

Or. en

Módosítás 20
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot a tagállamok képviselőiből 
álló szakértői csoport segíti, amelynek 
kikérik a véleményét, és amely hozzájárul 
többek között ezen iránymutatások 
végrehajtásának nyomon követéséhez, a 
tervezéshez, az értékeléshez és a 
végrehajtási problémák kezeléséhez.

A Bizottságot a valamennyi tagállam
képviselőiből álló szakértői csoport segíti, 
amelynek kikérik a véleményét, és amely 
hozzájárul többek között ezen 
iránymutatások végrehajtásának nyomon 
követéséhez, a tervezéshez, az értékeléshez 
és a végrehajtási problémák kezeléséhez.

Or. ro

Módosítás 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai távközlési hálózatok 
területén a közös érdekű projektek időben 
történő megvalósítása és átjárhatósága 
érdekében

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai digitális hálózatok 
területén a közös érdekű projektek időben 
történő megvalósítása és átjárhatósága 
érdekében

Or. en

Módosítás 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„távközlési hálózatok”: széles sávú 
hálózatok és digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák;

„digitális hálózatok”: széles sávú hálózatok 
és digitális szolgáltatási infrastruktúrák.

Or. en
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Módosítás 23
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli 
hozzáférési hálózatok, kiegészítő 
infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek 
hozzájárulnak az európai digitális 
menetrend széles sávú céljaihoz;

f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes, vezeték nélküli vagy 
műholdas hozzáférési hálózatok, 
kiegészítő infrastruktúrák és 
törzshálózatok, amelyek hozzájárulnak az 
európai digitális menetrend széles sávú 
céljaihoz;

Or. en

Indokolás

A technológiasemlegesség érdekében minden lehetséges technológiatípust meg kell említeni. 
A műholdas szolgáltatás speciális körülmények között egyenrangú szerepet tölthet be.

Módosítás 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli 
hozzáférési hálózatok, kiegészítő 
infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek 
hozzájárulnak az európai digitális 
menetrend széles sávú céljaihoz;

f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességű internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli 
hozzáférési hálózatok, kiegészítő 
infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek 
hozzájárulnak a 100 Mb/s – és ahol 
lehetséges, az 1 Gb/s – vagy nagyobb 
sebességű széles sávú hozzáférésre 
vonatkozó célokhoz;

Or. en
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Módosítás 25
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gazdasági növekedés és az egységes 
digitális piac létrejöttének támogatása az 
európai gazdaság, többek között a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének támogatása 
érdekében;

a) gazdasági növekedés és az egységes 
digitális piac létrejöttének és 
zökkenőmentes működésének támogatása 
az európai gazdaság, többek között a kis-
és középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
közigazgatási szervek mindennapi életének 
javítása a nemzeti, regionális és helyi 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való hozzáférésnek az 
elősegítése révén.

b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
közigazgatási szervek mindennapi életének 
javítása minden szinten a szélessávú 
hálózatoknak, a nemzeti, regionális és 
helyi távközlési hálózatok 
összekapcsolásának és átjárhatóságának, 
valamint az e hálózatokhoz való nyílt és 
megkülönböztetésmentes hozzáférésnek és 
a digitális befogadásnak az elősegítése 
révén, szem előtt tartva, hogy a ritkábban 
lakott és kevésbé fejlett régiókat is be kell 
vonni a kapcsolódási lehetőségekbe, és 
számukra is kapcsolatot kell szolgáltatni.
A digitális egységes piac kiteljesítése 
érdekében biztosítani kell az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz programja 
keretében folytatott tevékenységek és a 
nemzeti és regionális szélessávú fellépések 
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közötti együttműködést és koordinációt.

Or. en

Módosítás 27
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós jog szerinti jogi 
kötelezettségek teljesítése és/vagy a 
páneurópai közszolgáltatások fejlődésére 
esetlegesen nagy hatással levő 
építőelemek fejlesztése több párhuzamos 
digitális szolgáltatási infrastruktúra 
támogatása és idővel egy európai 
átjárhatósági ökoszisztéma fokozatos 
kiépítése érdekében. 

Or. ro

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös érdekű projektek a teljes 
folyamatot magukban foglalják, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmányokat, a 
végrehajtást, a folyamatos működést, az 
összehangolást és az értékelést egyaránt.

A közös érdekű projektek a teljes 
folyamatot magukban foglalják, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmányokat, a 
végrehajtást, a folyamatos működést, a 
fejlesztést, az összehangolást és az 
értékelést egyaránt.

Or. ro
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Módosítás 29
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös érdekű projekteket horizontális
intézkedések támogathatják.

(3) A közös érdekű projekteket, amennyire 
lehetséges, horizontális intézkedéseknek 
kell támogatniuk.

Or. en

Módosítás 30
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös érdekű projekteket
horizontális intézkedések támogathatják.

(3) A közös érdekű projekteket
programtámogató intézkedések 
támogathatják.

Or. en

Módosítás 31
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén a közös érdekű projektekhez 
hozzájáruló intézkedéseket támogathatja:

a) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén a közös érdekű projektekhez 
hozzájáruló intézkedéseket támogathatja:

a) közbeszerzés és/vagy - közbeszerzés. 
b) támogatás.

Or. ro
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Módosítás 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A finanszírozás elosztása során 
figyelembe veszik a kedvezményezettek 
egyedi igényeit, különösen egyensúlyt 
teremtve a támogatások és az innovatív 
pénzügyi eszközök elosztása között.

Or. en

Módosítás 33
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A horizontális intézkedéseket az 
alábbiak támogatják:

c) A programot támogató intézkedéseket 
az alábbiak támogatják:

Or. en

Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A horizontális intézkedéseket az 
alábbiak támogatják:

c) A horizontális intézkedéseket támogatja:

a) közbeszerzés és/vagy - közbeszerzés.
b) támogatás.

Or. ro
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Módosítás 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mellékletben felsorolt egyéb digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztéséhez, 
telepítéséhez és működéséhez fontos és 
azokban várhatóan használandó 
építőelemeknek elsődleges prioritást kell 
biztosítani a finanszírozás során.

(2) A mellékletben felsorolt egyéb digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztése, 
telepítése és működése során várhatóan 
használandó műszaki modelleket 
(átjárható adatmodellt, hozzáférési 
jogokra vonatkozó szabványt vagy az 
összes tagállamot összekötő 
hálózatmodellt) tartalmazó kiérlelt 
szolgáltatási infrastruktúráknak és 
építőelemeknek elsődleges prioritást kell 
biztosítani a finanszírozás során.

Or. en

Indokolás

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Módosítás 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós jogszabályok konkrét 
rendelkezéseit támogató és létező 
építőelemeken alapuló digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak
másodlagos prioritást kell biztosítani.

(3) Prioritást kell biztosítani más digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak is, a 
mellékletben felsoroltaknak megfelelően 
(lásd az 1.2. szakaszt).

Or. en

Módosítás 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel az alapvető szolgáltatási 
platform előfeltétele a digitális 
szolgáltatási infrastruktúra 
létrehozásának, az alapvető szolgáltatási 
platformok és közös építőelemeik 
támogatása elsőbbséget élvez az általános 
szolgáltatásokkal szemben.

Or. en

Módosítás 38
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló 
költségvetés függvényében a
munkaprogramok további támogathatósági 
és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 

(4) A 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló 
költségvetés függvényében az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló …/…/EU rendeletben 
(„munkaprogramok”) meghatározott 
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területén. munkaprogramok további 
támogathatósági és prioritási feltételeket 
állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák területén.

Or. en

Módosítás 39
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések alapján és a rendelkezésre álló 
költségvetés függvényében a 
munkaprogramok további támogathatósági 
és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén.

(4) A 3. cikkben és e rendelet 
mellékletében meghatározott célkitűzések 
alapján és a rendelkezésre álló költségvetés 
függvényében a munkaprogramok további 
támogathatósági és prioritási feltételeket 
állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák területén.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a melléklet is a projektkiválasztás alapjául szolgál, ezért nem 
hagyható figyelmen kívül.

Módosítás 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nagyban hozzájárulnak az európai 
digitális menetrend céljainak
megvalósításához;

a) nagyban hozzájárulnak a 100 Mb/s – és 
ahol lehetséges, az 1 Gb/s – vagy nagyobb 
sebességű széles sávú hozzáférésre 
vonatkozó célok megvalósításához;

Or. en
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Módosítás 41
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kérdéses terület igényeinek a 
kezeléséhez a legalkalmasabbnak tekintett 
technológiát használják, figyelembe véve 
az objektív kritériumon alapuló földrajzi, 
társadalmi és gazdasági tényezőket, 
valamint összhangban a 
technológiasemlegesség elvével;

törölve

Or. en

Módosítás 42
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a legmodernebb technológiát telepítik 
és/vagy innovatív üzleti modelleken 
alapulnak és nagy lehetőségek vannak az 
elterjedésükre.

f) az adatátviteli kapacitás, az átviteli 
biztonság, a hálózati rugalmasság és a 
költséghatékonyság tekintetében
legmodernebb technológiák közötti 
legmegfelelőbb arányt kínálják.

Or. en

Módosítás 43
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az előző f) pontban említett feltételek 
teljesítése nem szükséges az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló 
xxx/2012/EU rendelet 15. cikkének (2) 
bekezdése szerinti további elkülönített 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 44
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A horizontális intézkedések 
támogathatósági feltételeit a 
munkaprogramok határozzák meg.

(7) A programot támogató intézkedések 
támogathatósági feltételeit a 
munkaprogramok határozzák meg.

Or. en

Módosítás 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió annak érdekében, hogy az ezen 
iránymutatásokban meghatározott 
célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 
információcserét és együttműködést 
folytathat harmadik országok hatóságaival 
vagy bármely más szervezeteivel Ez az 
együttműködés többek között az Unió

Az Unió annak érdekében, hogy az ezen 
iránymutatásokban meghatározott 
célkitűzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 
információcserét és együttműködést 
folytathat harmadik országok hatóságaival 
vagy bármely más szervezeteivel Ez az 
együttműködés többek között az Unió
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távközlési hálózatai és a harmadik 
országok távközlési hálózatai közötti 
átjárhatóság elősegítésére törekszik.

digitális hálózatai és a harmadik országok
digitális hálózatai közötti átjárhatóság 
elősegítésére törekszik.

Or. en

Módosítás 46
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
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 Hálózatfinanszírozási 
Eszközt létrehozó XXX rendelet 21. 
cikkével összhangban kapott információk 
alapján a tagállamok és a Bizottság
megosztják egymással az információkat és 
a bevált gyakorlatokat az ezen 
iránymutatások végrehajtása terén elért
előrelépéssel kapcsolatban. A fenti 
információk éves áttekintését továbbítani 
kell az Európai Parlamentnek. A 
tagállamok e folyamatba bevonják a helyi 
és regionális önkormányzatokat.

Or. en

Módosítás 47
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből álló szakértői 
csoport segíti, amellyel a Bizottság 
rendszeresen konzultál. A szakértői csoport 
különösen az alábbiakban segíti a Bizottság 
munkáját:

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből álló szakértői 
csoport segíti, amellyel a Bizottság 
rendszeresen konzultál. A szakértői csoport 
különösen az alábbiakban segíti a Bizottság 
munkáját:

a) a fenti iránymutatások végrehajtásának a) a fenti iránymutatások végrehajtásának 
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nyomon követése; nyomon követése;
b) adott esetben nemzeti tervek vagy 
nemzeti stratégiák készítése;

b) adott esetben nemzeti tervek vagy 
nemzeti stratégiák készítése;

c) a munkaprogramok megvalósításának 
pénzügyi és technikai szinten történő 
értékelését célzó intézkedések 
meghozatala;

c) a munkaprogramok megvalósításának 
pénzügyi és technikai szinten történő 
értékelését célzó intézkedések 
meghozatala;

d) létező vagy felmerülő 
projektmegvalósítási problémák kezelése.

d) létező vagy felmerülő 
projektmegvalósítási problémák kezelése;

A szakértői csoport fontolóra vehet 
bármely egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
fejlesztésével függ össze.

e) infrastruktúrák feltérképezése és 
információcsere;

A szakértői csoport fontolóra vehet 
bármely egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
fejlesztésével függ össze.

A szakértői csoport különösen az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló xxxx/xxxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében említett 
éves és többéves munkaprogramot 
megelőző előkészítő munkában és a 
munkaprogram felülvizsgálatában segíti a 
Bizottság munkáját.
E célból 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), az 
internetszolgáltatókkal, a nyilvános 
hálózatok adminisztrátoraival és a 
beszállítókkal.
A Bizottság és az Európai Beruházási 
Bank külön figyelmet szentel a szakértői 
csoport megállapításainak, és nyilvánosan 
megindokol minden olyan esetet, amikor e 
megállapításokat nem veszik tekintetbe. A 
Bizottság minden egyes ülésén 
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tájékoztatja a szakértői csoportot a 
munkaprogram végrehajtása terén elért 
haladásról.

Or. en

Módosítás 48
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben nemzeti tervek vagy 
nemzeti stratégiák készítése;

b) adott esetben nemzeti tervek vagy 
nemzeti stratégiák koordinálása;

Or. en

Módosítás 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakértői csoport fontolóra vehet 
bármely egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
fejlesztésével függ össze.

A szakértői csoport fontolóra vehet 
bármely egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai digitális hálózatok 
fejlesztésével függ össze.

Or. en

Módosítás 50
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jelentésnek értékelést kell 
tartalmaznia a következőkről:
a) a közös érdekű projektek kidolgozása, 
kivitelezése és üzembe helyezése terén 
elért haladást, valamint adott esetben a 
végrehajtási késedelmeket és más 
felmerült nehézségeket;
b) az Unió által az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló xxxx/xxxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseivel összhangban a közös 
érdekű projektekre előirányzott és 
kifizetett pénzeszközöknek a támogatott 
közös érdekű projektek összértékéhez 
viszonyított arányát;

Or. en

Módosítás 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – első bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén végzett beavatkozások általában 
egy kétrétegű architektúra megközelítésen 
alapulnak: alapvető szolgáltatási 
platformok és általános szolgáltatások. 
Mivel az alapvető szolgáltatási platform 
előfeltétele a digitális szolgáltatási 
infrastruktúra létrehozásának, az alapvető 
szolgáltatási platformok és közös 
építőelemeik támogatása elsőbbséget élvez 
az általános szolgáltatásokkal szemben.

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén végzett beavatkozások általában 
egy kétrétegű architektúra megközelítésen 
alapulnak: alapvető szolgáltatási 
platformok és általános szolgáltatások.

Or. en
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Módosítás 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platformok és 
közös építőelemeik a közös érdekű 
projektek átjárhatósági és biztonsági 
igényeit kezelik. Céljuk a hatóságok és a 
polgárok, a hatóságok és az üzleti 
vállalkozások/ szervezetek, illetve a 
különböző tagállamok hatóságai közötti 
digitális együttműködés lehetővé tétele 
szabványos, határokon átnyúló, 
felhasználóbarát együttműködési 
platformok révén. A digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák építőelemeinek előnyt kell 
élvezniük egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal szemben, mivel az 
előbbiek az utóbbiak előfeltételét képezik.
Az általános szolgáltatások kapcsolatot 
biztosítanak az alapvető szolgáltatási 
platformokkal és lehetővé teszik a nemzeti 
hozzáadott értéket nyújtó szolgáltatások 
számára az alapvető szolgáltatási 
platformok használatát. Kapcsolatot 
biztosítanak a nemzeti szolgáltatások és az 
alapvető szolgáltatási platformok között, 
valamint a nemzeti hatóságok valamint a 
szervezetek, üzleti vállalkozások és/vagy 
polgárok számára hozzáférést tesznek 
lehetővé az alapvető szolgáltatási 
platformokhoz a határokon átnyúló 
kapcsolataikhoz. A szolgáltatások 
minőségét és a határokon átnyúló 
kapcsolatokban érintett felek támogatását 
biztosítani kell. Támogatniuk és 
ösztönözniük kell az alapvető szolgáltatási 
platformok elterjedését.

Az alapvető szolgáltatási platformok a 
közös érdekű projektek átjárhatósági és 
biztonsági igényeit kezelik. Céljuk a 
hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az 
üzleti vállalkozások/ szervezetek, illetve a 
különböző tagállamok hatóságai közötti 
digitális együttműködés lehetővé tétele 
szabványos, határokon átnyúló, 
felhasználóbarát együttműködési 
platformok révén. Azoknak a digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak, amelyek 
más digitális szolgáltatási infrastruktúrák
szerves részét képezik, vagy amelyek új 
platformok modelljeiként szolgálhatnak,
előnyt kell élvezniük egyéb digitális 
szolgáltatási infrastruktúrákkal szemben, 
mivel az előbbiek az utóbbiak előfeltételét 
képezik. Az általános szolgáltatások 
kapcsolatot biztosítanak az alapvető 
szolgáltatási platformokkal és lehetővé 
teszik a nemzeti hozzáadott értéket nyújtó 
szolgáltatások számára az alapvető 
szolgáltatási platformok használatát.
Kapcsolatot biztosítanak a nemzeti 
szolgáltatások és az alapvető szolgáltatási 
platformok között, valamint a nemzeti 
hatóságok valamint a szervezetek, üzleti 
vállalkozások és/vagy polgárok számára 
hozzáférést tesznek lehetővé az alapvető 
szolgáltatási platformokhoz a határokon 
átnyúló kapcsolataikhoz. A szolgáltatások 
minőségét és a határokon átnyúló 
kapcsolatokban érintett felek támogatását 
biztosítani kell. Támogatniuk és 
ösztönözniük kell az alapvető szolgáltatási 
platformok elterjedését.
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Or. en

Indokolás

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Módosítás 53
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 6. cikk (1) bekezdése szerinti 
előzetesen támogathatóként meghatározott
egyéb digitális szolgáltatási
infrastruktúrák:

2. A 6. cikk (1) bekezdése szerinti 
előzetesen támogathatóként meghatározott
alapvető szolgáltatási platformok:

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg alapján nem világos, mi a szerepe a 2. cikkben meghatározott alapvető 
szolgáltatási platformoknak, mivel úgy tűnik, csak az f) pont nevez meg kifejezetten alapvető 
szolgáltatási platformot. Így vagy e szolgáltatások mindegyike alapvető szolgáltatási 
platform, vagy nincs a fogalommeghatározásnak megfelelő szakasz a szövegben.

Módosítás 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
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Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 6. cikk (1) bekezdése szerinti 
előzetesen támogathatóként meghatározott 
egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák:

2. A 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti 
előzetesen támogathatóként meghatározott 
egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák:

Or. en

Módosítás 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Hozzáférés Európa kulturális 
örökségének digitális forrásaihoz: Ez a 
jelenlegi Europeana portálon alapuló 
alapvető szolgáltatási platformot jelenti. Ez 
a platform biztosítja az egypontos, 
tételszintű hozzáférést az európai kulturális 
örökség tartalmához, a felület részletes 
leírását az infrastruktúrával való aktív 
kapcsolat (adatok keresése és letöltése) 
érdekében, a metaadatok feldolgozásának 
és az új tartalom rendszerbe való 
felvitelének támogatását, valamint az 
infrastruktúrán keresztül elérhető tartalom 
újrafelhasználási lehetőségeiről szóló 
tájékoztatást.

f) Hozzáférés Európa kulturális 
örökségének digitális forrásaihoz: Ez a 
jelenlegi Europeana portálon alapuló 
alapvető szolgáltatási platformot jelenti. Ez 
a platform biztosítja a központi, tételszintű 
hozzáférést az európai kulturális örökség 
tartalmához, a felület részletes leírását az 
infrastruktúrával való aktív kapcsolat
(adatok keresése és letöltése) érdekében, a 
metaadatok feldolgozásának és az új 
tartalom rendszerbe való felvitelének 
támogatását, valamint az infrastruktúrán 
keresztül elérhető tartalom 
újrafelhasználási lehetőségeiről szóló 
tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

Az Europeana már biztosít ilyen hozzáférést. Az Europeana átjárható adatmodellje és 
szabványos jogkezelése valójában nagyon fejlett, és azt az Észak-Amerikában, Afrikában és 
Koreában működő  nyilvános digitális könyvtárak is másolják. Nem egypontos hozzáférési 
pont, mivel az API-n keresztül ott biztosítja hozzáférést, ahol a felhasználó tartózkodik, és 
akkor, amikor azt a felhasználó igényli.
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Módosítás 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 1 szakasz – 2pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok 
és szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló 
szolgáltatásokat – beleértve a visszaélések 
bejelentésére szolgáló nemzeti szintű 
forródrótokat, a segélyvonalakat és a 
tudatosságnövelő tevékenységeket is –, 
valamint a kapcsolatot rendőrségi 
szervezetekkel, például az olyan 
nemzetközi szervezetekkel, mint az 
Interpol, és adott esetben ennek a 
tartalomnak az érintett honlapról történő 
eltávolításának kezelését. Ezt az alábbi 
közös adatbázisok és általános 
szolgáltatások támogatják:
a) továbbképzési és bevált gyakorlatok 
kidolgozására szolgáló platformok a 
tagállamokban működő „Biztonságosabb 
internet” központok számára;
b) nemzeti 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;
c) gyermekek szexuális zaklatását 
bemutató internetes tartalmak 
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bejelentésére szolgáló nemzeti 
forródrótok;
d) nemzeti tudatosságnövelő kampányok;
e) az életkornak megfelelő tartalmakhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására alkalmas eszközök;
f) az illegális tartalmak egyszerű és gyors 
bejelentésére, valamint eltávolítására, 
továbbá a szexuális visszaélést előkészítő 
bizalomba férkőzés és zaklatás 
bejelentésére alkalmas szoftverek;
g) 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

Indokolás

A „Biztonságosabb internet” központok munkáját dicsérték az elmúlt években, ezért 
folytatniuk kell munkájukat. Az eredeti szöveg nem biztosított elegendő forrást minden 
tevékenységre, így a jelenleg uniós forrásból finanszírozott tudatosságnövelő kampányra sem. 
Ezért a „Biztonságosabb internet” platform bekerül az alapvető építőelemek közé, hogy 
fontossága tükröződjön, és biztosítva legyen elsőbbségi finanszírozása. Hangsúlyozni kell azt 
is, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködés javítása érdekében a 
segélyvonalakat és a forródrótokat a központi uniós szolgáltatás helyett nemzeti szinten kell 
biztosítani.

Módosítás 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 

törölve
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számítástechnikai eszközök, adatbázisok 
és szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának 
kezelését. Ezt a szolgáltatást közös 
adatbázisok támogatják.

Or. en

Indokolás

A „Biztonságosabb internet” központok munkáját dicsérték az elmúlt években, ezért 
folytatniuk kell munkájukat. Az eredeti szöveg nem biztosított elegendő forrást minden 
tevékenységre, így a jelenleg uniós forrásból finanszírozott tudatosságnövelő kampányra sem. 
Ezért a „Biztonságosabb internet” platform bekerül az alapvető építőelemek közé, hogy 
fontossága tükröződjön, és biztosítva legyen elsőbbségi finanszírozása. Hangsúlyozni kell azt 
is, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködés javítása érdekében a 
segélyvonalakat és a forródrótokat a központi uniós szolgáltatás helyett nemzeti szinten kell 
biztosítani.

Módosítás 58
Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. A tagállamokban működő 
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zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését.
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

„Biztonságosabb internet” központok a 
biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra kulcselemei, amelyeknek 
segélyvonalai, forródrótjai és 
tudatosságnövelő tevékenységei 
különösen fontosak. Ezért a 
„Biztonságosabb internet” központok 
tudatosságnövelő csomópontokkal, 
segélyvonalakkal és forródrótokkal 
kapcsolatos tevékenységei számára 
legalább 15 millió eurós éves 
finanszírozást kell garantálni. Ez 
tartalmazza a szexuális zaklatást bemutató 
tartalmak bejelentésének kezelésére 
szolgáló back-office szolgáltatásokat, 
valamint a kapcsolatot rendőrségi 
szervezetekkel, például az olyan 
nemzetközi szervezetekkel, mint az 
Interpol, és adott esetben ennek a 
tartalomnak az érintett honlapról történő 
eltávolításának kezelését. Ezt a 
szolgáltatást közös adatbázisok támogatják.

Or. en

Módosítás 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. A tagállamokban működő 
„Biztonságosabb internet” központok a 
biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra kulcselemei, amelyeknek 
segélyvonalai, forródrótjai és 
tudatosságnövelő tevékenységei 
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szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését. 
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

különösen fontosak. Ez tartalmazza a 
szexuális zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését. 
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

Or. en

Módosítás 60
Claudette Abela Baldacchino

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését. 
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. A tagállamokban működő 
„Biztonságosabb internet” központok a 
biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra alapvető elemei. A 
„Biztonságosabb internet” központok csak 
az Unió alapszolgáltatásának részeként 
garantálják az uniós hozzáadott értéket.
Ez tartalmazza a szexuális zaklatást 
bemutató tartalmak bejelentésének 
kezelésére szolgáló back-office 
szolgáltatásokat, valamint a kapcsolatot 
rendőrségi szervezetekkel, például az olyan 
nemzetközi szervezetekkel, mint az 
Interpol, és adott esetben ennek a 
tartalomnak az érintett honlapról történő 
eltávolításának kezelését. Ezt a 
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szolgáltatást közös adatbázisok támogatják.

Or. en

Módosítás 61
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését.
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő
„Biztonságosabb internet” központok –
beleértve a tudatosságnövelő 
csomópontokat, a segélyvonalakat és a 
forródrótokat is – számára. Ez tartalmazza 
a szexuális zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését.
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

Or. en

Módosítás 62
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
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infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendőrségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történő eltávolításának kezelését.
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják.

infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
működtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levő
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat és nemzeti 
segélyvonalakat, valamint a kapcsolatot 
rendőrségi szervezetekkel, például az olyan 
nemzetközi szervezetekkel, mint az 
Interpol, és adott esetben ennek a 
tartalomnak az érintett honlapról történő 
eltávolításának kezelését. Ezt a 
szolgáltatást közös adatbázisok támogatják.

Or. en

Indokolás

A nemzeti segélyvonalak 1999 óta fennálló hálózata bizonyította értékességét, ezért azt fenn 
kell tartani.

Módosítás 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) A biztonságos és átjárható érintés 
nélküli mobil szolgáltatások használatát 
lehetővé tevő tömegközlekedési 
infrastruktúra telepítése: olyan 
infrastruktúra 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.



AM\941114HU.doc 39/47 PE514.698v01-00

HU

Or. en

Módosítás 64
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) Azon elektronikus nyilvántartások 
és/vagy szakosodott nemzeti informatikai 
rendszerek, amelyeknek európai szintű 
összekapcsolását több rendelet, irányelv és 
határozat kötelezővé tette.

Or. ro

Módosítás 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) Az oktatási segédanyagokhoz való 
hozzáférés európai platformja: A cél az 
IKT-ben rejlő előnyök kiaknázása az 
oktatás terén, a közös oktatási 
segédanyagokhoz való európai szintű 
hozzáférés segítségével. A minőségi 
oktatási segédanyagokhoz való 
költséghatékony, kölcsönös szakmai 
felülvizsgálaton alapuló hozzáférés a 
diákok 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” végrehajtását. 
Javítaná az oktatáshoz való hozzáférést és 
az Unió pozícióját a globális felsőoktatás 
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területén.

Or. en

Módosítás 66
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) Átjárható, határokon átnyúló e-
kormányzati szolgáltatások.

Or. ro

Módosítás 67
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezető rész – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahol lehetséges, ki kell használni a széles 
sávú hálózatok és az egyéb, különösen az 
intelligens elektromos elosztó 
hálózatokhoz kapcsolódó közüzemi 
(energiaipari, közlekedési, víz- és 
szennyvíz- stb.) hálózatok telepítése közötti 
esetleges szinergiákat.

Or. en

Indokolás

Míg a két első pont konkrét fellépéseket tartalmaz, a harmadik pont inkább előfeltételnek vagy 
célkitűzésnek tűnik, így rendszerszinten nem lehet a felsorolás része.

Módosítás 68
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) segítségnyújtás a digitális szakadék 
mérsékléséhez.

Or. ro

Módosítás 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentősen hozzá kell járulnia az európai 
digitális menetrend céljainak
megvalósításához.

Az e rendelet alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentősen hozzá kell járulnia a 100 Mb/s –
és ahol lehetséges, az 1 Gb/s – vagy 
nagyobb sebességű széles sávú 
hozzáférésre vonatkozó célok
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 70
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentősen hozzá kell járulnia az európai 
digitális menetrend céljainak 
megvalósításához.

Az e szakasz alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentősen hozzá kell járulnia az európai 
digitális menetrend céljainak 
megvalósításához.

Or. en
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Indokolás

Ez a rész vagy kifejezetten a széles sávra vonatkozó szakaszra vonatkozik, vagy át kell 
helyezni azt a melléklet elejére. Mivel nem minden digitális szolgáltatási infrastruktúra 
kapcsolódik közvetlenül a digitális menetrend céljaihoz, egyértelművé kell tenni, hogy ez a 
követelmény kizárólag a szélessávú szakaszra vonatkozik.

Módosítás 71
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A közvetlenül az Unió által 
finanszírozott intézkedések:

a) A közvetlenül az Unió által 
finanszírozott intézkedések kiváló 
lehetőségeket biztosítanak az 
elterjesztésre, ezáltal lehetővé téve a 
szélesebb körű piaci hatások elérését a 
példamutatásuk révén. Ezen túlmenően az 
intézkedések:

Or. en

Indokolás

Minden projektnek kiváló lehetőséget kell biztosítania az elterjesztésre. A közpénzeket nem 
egyedi megoldásokat igénylő, csak speciális feltételek mellett működőképes projektekre 
kellene felhasználni, hanem olyan projektekre, amelyek lehetőséget adnak szélesebb körben 
való megvalósításukra. Ez a módosítás megfelel a 6. cikk (5) bekezdésének f) pontjában 
foglaltaknak is, ahol az elterjedés lehetősége nem alternatív, hanem kumulatív feltétel

Módosítás 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legmodernebb vezetékes vagy vezeték 
nélküli technológián alapulnak, amely 
nagyon nagy sebességű széles sávú 
szolgáltatásokat tud nyújtani, ezáltal 

a) a legmodernebb vezetékes vagy vezeték 
nélküli technológián alapulnak, amely 
nagyon nagy, legalább 100 Mb/s sebességű 
széles sávú szolgáltatásokat tud nyújtani, 
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kielégítve a nagy sávszélességet 
megkövetelő alkalmazások iránti igényt, 
vagy

ezáltal kielégítve a nagy sávszélességet 
megkövetelő alkalmazások iránti igényt, 
vagy

Or. en

Módosítás 73
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiváló lehetőségeket biztosítanak az 
elterjesztésre, ezáltal lehetővé téve a 
szélesebb körű piaci hatások elérését a 
példamutatásuk révén.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden projektnek kiváló lehetőséget kell biztosítania az elterjesztésre. A közpénzeket nem 
egyedi megoldásokat igénylő, csak speciális feltételek mellett működőképes projektekre 
kellene felhasználni, hanem olyan projektekre, amelyek lehetőséget adnak szélesebb körben 
való megvalósításukra. Ez a módosítás megfelel a 6. cikk (5) bekezdésének f) pontjában 
foglaltaknak is, ahol az elterjedés lehetősége nem alternatív, hanem kumulatív feltétel

Módosítás 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
szabályoknak, valamint a hozzáférés 
biztosítását előíró kötelezettségnek. Csak a 
piaci verseny számára nyitott hálózatok 
jogosultak az e rendelet szerinti 
köztámogatásra.
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Or. en

Módosítás 75
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) 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 
tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási 
irányelv) 22. cikkének (3) bekezdésében 
szereplő, a szolgáltatás minőségével 
kapcsolatos minimumkövetelmények 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 76
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) támogatják az internet nyitottságát 
annak biztosításával, hogy az e rendelet 
szerint finanszírozott telekommunikációs 
hálózaton tilos blokkolni a 
szolgáltatásokat, ugyanakkor a hálózat 
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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 
tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási 
irányelv) 22. cikkének (3) bekezdésében 
szereplő, a szolgáltatás minőségével 
kapcsolatos minimumkövetelmények 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdése szerinti további 
elkülönített hozzájárulásokból 
finanszírozott intézkedések jelentős új 
képességeket biztosítanak a piac számára a 
széles sávú szolgáltatás rendelkezésre 
állása, a sebesség és a kapacitás 
vonatkozásában. A 30 Mbit/s alatti átviteli 
sebességet nyújtó projekteknek idővel 
biztosítaniuk kell a sebesség növelését 
legalább 30 Mbit/s értékre.

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdése szerinti további 
elkülönített hozzájárulásokból 
finanszírozott intézkedések jelentős új 
képességeket biztosítanak a piac számára a 
széles sávú szolgáltatás rendelkezésre 
állása, a sebesség és a kapacitás 
vonatkozásában. A 100 Mbit/s alatti 
átviteli sebességet nyújtó projekteknek 
idővel biztosítaniuk kell a sebesség 
növelését legalább 100 Mbit/s értékre.

Or. en

Módosítás 78
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
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 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdése szerinti további 
elkülönített hozzájárulásokból 
finanszírozott intézkedések jelentős új 
képességeket biztosítanak a piac számára a 
széles sávú szolgáltatás rendelkezésre 
állása, a sebesség és a kapacitás 
vonatkozásában. A 30 Mbit/s alatti átviteli 
sebességet nyújtó projekteknek idővel 
biztosítaniuk kell a sebesség növelését
legalább 30 Mbit/s értékre.

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközről szóló xxx/2012/EU rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdése szerinti további 
elkülönített hozzájárulásokból 
finanszírozott intézkedések jelentős új 
képességeket biztosítanak a piac számára a 
széles sávú szolgáltatás rendelkezésre 
állása, a sebesség és a kapacitás 
vonatkozásában. A projekteknek idővel 
biztosítaniuk kell a sebességnek a digitális 
menetrendben kitűzött céloknak megfelelő 
értékre való növelését.

Or. en

Indokolás

A digitális menetrendben meghatározott célokat kell referenciaként alkalmazni.

Módosítás 79
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
 Melléklet – 3 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. szakasz Horizontális intézkedések 3. szakasz Programot támogató
intézkedések

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

Az egységes digitális piacon fennálló 
akadályok elhárítását támogató 
transzeurópai digitális hálózatok telepítését 
a programot támogató intézkedéseknek kell 
kísérniük. Ezek az intézkedések a 
következőkből állhatnak:

Or. en
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