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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és 
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 gyors internet-hozzáférés és a 
közérdekű digitális szolgáltatások
valamennyi uniós régióban való 
elérhetősége nélkülözhetetlen a gazdasági 
növekedés, a társadalmi befogadás és az 
egységes piac szempontjából.

Módosítás 2

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 

(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, a versenyképesség és 
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szempontjából. az egységes piac szempontjából.   

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 sebességű
internetkapcsolatról szóló előfizetése 
legyen, amely internetkapcsolat 
különböző technológiákon alapulhat. 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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állami támogatásokat, és elősegítik a 
modern, elérhető online szolgáltatások 
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.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Felszólítják a tagállamokat, hogy a 
strukturális alapokat is használják a 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
érdekében a keretprogram, a strukturális 
alapok, valamint a versenyképesség, 
gazdasági növekedés és kohézió tágabb 
uniós célkitűzéseivel kapcsolatos nemzeti 
politikák közötti szinergiák biztosítása 
mellett.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az olyan prioritások, mint a nagy 
sebességű hálózatok, a határokon átnyúló 
közszolgáltatások, a többnyelvű
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a 
biztonság, a védelem és az intelligens 
energiaszolgáltatások mind olyan sajátos 
területek, ahol a helyi és regionális 
önkormányzatok egyszerre kulcsszereplők, 
szolgáltatók és kedvezményezettek.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz által finanszírozható projektek 
listájának rugalmasnak kell lennie, hogy 
figyelembe lehessen venni azokat a 
sajátosságokat, amelyekkel az Unió 
egésze, de még inkább a tagállamok –
különösen a szélessávú infrastrukturális 
projektek tekintetében – szembesülnek.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz megvalósításának nem szabad a 
kohéziós politika célkitűzéseinek a kárára 
történnie. A javasolt intézkedések 
bevezetése során a tagállamoknak meg 
kell tenniük a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy elkerüljék a 
nemzeti szintű adminisztratív terhek 
növekedését, valamint hogy megadják a 
szükséges technikai segítségnyújtást a 
helyi és regionális önkormányzatoknak az 
új pénzügyi eszközök használatával és 
azok tőkeáttételi hatásával kapcsolatban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nyitott és versenyképes piacok 
rendszerének keretében az Unió fellépése 

(9) A nyitott és versenyképes piacok 
rendszerének keretében az Unió fellépése 
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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.

olyan helyzetekben szükséges, amikor 
piaci hiányosságokat kell orvosolni, és 
amikor a nem kereskedelmi jellegű 
projektekbe történő elégtelen 
beruházásokat kell kiegyensúlyozni. 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.

Módosítás 9

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.
A szélessávú hálózatok kiépítésének hatása 
azonnal megmutatkozik a 
foglalkoztatásban is, különösen az 
építőmérnöki munkák esetében, emellett –
például a vidéki területeken – a 
munkaerő-piaci hozzáférés terén.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A frekvenciákhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatban felmerülő problémákra 
tekintettel a vezeték nélküli szélessávú 
hálózatok kulcsfontosságú szerepet 
játszhatnak valamennyi terület, köztük a 
vidéki és elszigetelt, ezért más lehetőséggel 
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nem rendelkező térségek lefedésében.

Módosítás 11

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 regionális és helyi szinten
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.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági 
növekedéshez és támogatniuk kell az 
egységes piac fejlődését, ami az európai 

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági 
növekedéshez, az értékteremtéshez és a 
munkahelyteremtéshez, ösztönözniük kell 
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gazdaság, többek között a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének a növekedését 
eredményezi.

a társadalmi befogadást, valamint
támogatniuk kell az egységes piac 
fejlődését, ami az európai gazdaság, többek 
között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének a növekedését 
eredményezi.

Módosítás 13

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, 
képessé téve a helyi és regionális 
önkormányzatokat az egyedi helyi és 
regionális szükségleteikhez 
legmegfelelőbb megoldások 
megvalósítására.

Módosítás 14

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 valamennyi szinten 
elhelyezkedő kormányzatok mindennapi 
életének javításához a nemzeti távközlési 
hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való hozzáférésnek az 
elősegítése révén, miközben nem szabad 
megfeledkezni a ritkábban lakott és 
kevésbé fejlett régiók bevonásáról, és 
számukra kapcsolatok biztosításáról.
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Módosítás 15

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 a nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok Európa-szerte történő telepítését, 
ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését
és tartósan versenyképessé teszi európai 
ipart.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. meg kell szüntetniük a régiók közötti 
szakadékokat, emlékezve arra, hogy a 
gyors és megbízhatóan működő 
kommunikációs kapcsolatoknak és az 
ezeket kiegészítő hatékony, vezeték nélküli 
mobilszolgáltatásoknak jelentős szerepük 
van a régiók versenyképességének és 
elérhetőségének, valamint az emberek 
közötti esélyegyenlőségnek az 
előmozdításában.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzések elérése érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
folyamatban részt vevő helyi és regionális 
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önkormányzatokkal történő konzultációt a 
folyamat valamennyi vonatkozó fázisával 
kapcsolatban.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése, figyelembe véve a szupergyors 
internet iránti keresletet.

Indokolás

A szupergyors szélessávú hálózatokba való beruházás nagy kockázatokkal jár. A statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy a nagy sebességű internet használata lényegesen elmarad a 
tényleges szélessávú lefedettségtől. Az alkalmazott technológiát és a finanszírozandó 
projekteket illetően ezért figyelembe kellene venni a szélessávú hozzáférés iránti tényleges 
keresletet.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) szélessávú hálózatok a 
technológiasemlegesség elvével 
összhangban valamennyi rendelkezésre 
álló technológia felhasználásával történő
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 internet iránti keresletet;



PE494.848v02-00 12/18 AD\914966HU.doc

HU

Indokolás

A szupergyors szélessávú hálózatokba való beruházás nagy kockázatokkal jár. A statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy a nagy sebességű internet használata lényegesen elmarad a 
tényleges szélessávú lefedettségtől. Az alkalmazott technológiát és a finanszírozandó 
projekteket illetően ezért figyelembe kellene venni a szélessávú hozzáférés iránti tényleges 
keresletet.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szélessávú hálózatoknak a tagállamok 
elszigetelt vidéki közösségeiben működő 
iskolák összekapcsolását célzó fejlesztése 
annak érdekében, hogy távoktatási 
programok kidolgozása révén 
megakadályozható legyen e területek 
elnéptelenedése;

Módosítás 21

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 és regionális 
önkormányzatokat is – az e rendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően –
meghozzák a szükséges jogi, 
adminisztratív, technikai és pénzügyi 
intézkedéseket.

Indokolás
A helyi és regionális önkormányzatok említése a fent kifejtett okokból hasznos lenne.
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatokat egészségügyi, 
oktatással és közbeszerzéssel kapcsolatos, 
biztonsági és szociális szolgáltatások terén 
nyújtott szolgáltatásaik fejlesztése egyik 
módjaként teljes mértékben és hatékonyan 
bevonják az IKT-val kapcsolatos 
kezdeményezések irányításába.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság és a tagállamok ösztönzik 
és támogatják, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatok éljenek a köz- és 
magánszféra közötti együttműködéssel a –
különösen a vidéki területeken történő –
szélessávú szolgáltatásnyújtás érdekében. 
E tekintetben létfontosságú, hogy a 
tagállamok konszolidálják helyi, 
regionális és nemzeti szintű 
közintézményeik adminisztratív 
kapacitását, és ennek megfelelően 
fejlesszék infrastruktúrájukat a 
transzeurópai telekommunikációs 
hálózatok sikeres kialakítása és 
megvalósítása érdekében.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A helyi és regionális önkormányzatok 
intenzívebb részvétele szükséges ahhoz, 
hogy jelentős mértékben hozzájáruljanak 
a közszférabeli információk további 
felhasználásának előmozdításához, s 
ebből kifolyólag a versenyképesség 
javításához és az új munkahelyek 
létrehozásához.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vidéki és az alacsony népsűrűséggel 
rendelkező területek, valamint a legkülső 
régiók bevonása.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) európai hozzáadott értéket képvisel. c) európai hozzáadott értéket képvisel a 
megvalósíthatósági és költség-haszon 
elemzés eredményeként, szem előtt tartva 
az általános érdekeket és a teljes lakosság 
hálózatokhoz való egyenlő hozzáférését, 
különösen a kapcsolódás terén komoly 
nehézségekkel küzdő területeken.
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Módosítás 27

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 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 tagállamok 
e folyamatba bevonják a helyi és 
regionális önkormányzatokat.

Módosítás 28

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 tagállamok, egy 
helyi és egy regionális önkormányzat egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport 
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának
ellenőrzése, 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.



PE494.848v02-00 16/18 AD\914966HU.doc

HU

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
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

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 
Hálózatfinanszírozási Eszköz révén 
nyújtott támogatásnak ezeken a 
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valószínűleg a rendelkezésre álló kohéziós 
alapokat vagy a vidékfejlesztési és egyéb 
közvetlen állami támogatásokat egészíti ki.

területeken ki kell egészítenie a 
rendelkezésre álló kohéziós alapokat vagy 
a vidékfejlesztési és egyéb közvetlen 
állami támogatásokat annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen a hozzáférés 
terén megvalósuló egyenlőséget, ami
egyúttal hozzájárulna a lakosság 
demográfiai szempontból problémás 
területeken való letelepedéséhez, mivel 
fokozódna a hálózatokhoz való hozzáférés 
egyenlősége, ezzel együtt pedig a 
növekedés és a foglalkoztatottság.
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