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Módosítás 1
Seán Kelly

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú, hogy lehetővé 
tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését és 
minden régió és társadalmi réteg 
részvételét a digitális életben,

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú ahhoz, hogy 
lehetővé tegyük a fenntartható, inkluzív és 
területi szempontból kohéziós jellegű 
gazdasági növekedés előmozdítását, 
Európa versenyképességének 
megerősítését és minden régió és 
társadalmi réteg részvételét a digitális 
életben,

Or. en

Módosítás 2
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú, hogy lehetővé 
tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését és 
minden régió és társadalmi réteg 
részvételét a digitális életben,

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való uniós szintű ellátás az 
Európa 2020 stratégia céljainak – köztük a 
stratégia által elérendő intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés –
megvalósítása érdekében létfontosságú 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a gazdasági 
növekedés előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését, a 
foglalkoztatási helyzet javítását és minden 
régió és társadalmi réteg részvételét a 
digitális életben,

Or. lt
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Módosítás 3
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú, hogy lehetővé 
tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését és
minden régió és társadalmi réteg 
részvételét a digitális életben,

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú ahhoz, hogy 
lehetővé tegyük a tudományos kutatás és 
innováció elősegítését és ezáltal Európa 
versenyképességének megerősítését és a 
hosszú távú növekedés előmozdítását,

Or. es

Módosítás 4
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú, hogy lehetővé 
tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését és
minden régió és társadalmi réteg 
részvételét a digitális életben,

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú ahhoz, hogy
lehetővé tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését, az 
innováció, az adminisztráció 
egyszerűsítése és a digitális 
közszolgáltatások előmozdítását, valamint
minden régió és társadalmi réteg 
részvételét a digitális életben,

Or. pt
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Módosítás 5
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú, hogy lehetővé 
tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását, Európa 
versenyképességének megerősítését és 
minden régió és társadalmi réteg 
részvételét a digitális életben,

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú 
hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása 
érdekében létfontosságú ahhoz, hogy 
lehetővé tegyük a gazdasági növekedés 
előmozdítását és Európa 
versenyképességének megerősítését, 
valamint esélyt biztosítsunk minden régió, 
város és község számára, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben élhessen a 21. 
század információs technológiáival,

Or. cs

Módosítás 6
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az EU célkitűzései közé kell 
sorolni, hogy minden térség és társadalmi 
szegmens részesülhessen a digitális 
környezet előnyeiből,

Or. es

Módosítás 7
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel egy fejlett, szimmetrikus 
sebességgel ellátott társadalom 
megvalósítása céljából a múlt században 
elindított európai kábelezési projekt nem 
egységes ütemben haladt előre, és ezért 
modern kori marginalizált térségeket 
eredményezett,

Or. it

Módosítás 8
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió célja a kiegyensúlyozott 
fejlődés biztosítása, figyelembe kell venni, 
hogy a különféle térségek eleve 
hátránnyal indulnak, mégpedig a 
tagállamok között és a térségek között a 
technológiai fejlettség szempontjából
fennálló eltérésekből adódóan,

Or. it

Módosítás 9
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 

1. úgy véli, hogy a teljes és a felhasználók 
számára költségkímélő széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 



AM\861339HU.doc 7/31 PE460.929v01-00

HU

életkörülmények megteremtéséhez; Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez; 
rámutat, hogy máskülönben Európában a 
digitális kettészakadás veszélye fenyeget, a 
vidéki területek pedig lemaradnak 
fejlődésükben;

Or. de

Módosítás 10
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez, és 
mivel ez a vidéki területeken a gazdasági 
tevékenység ösztönzésére szolgáló jelentős 
tényező;

Or. fr

Módosítás 11
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

1. hangsúlyozza, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

Or. en
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Módosítás 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

1. úgy véli, hogy az igényeknek megfelelő 
és elérhető árú, teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

Or. de

Módosítás 13
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen Európa 
egészén belül – köztük a vidéki 
területeken – az egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

Or. lt

Módosítás 14
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 



AM\861339HU.doc 9/31 PE460.929v01-00

HU

lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez, ily 
módon elősegítve az esélyegyenlőséget és 
a digitális szakadék elleni küzdelmet;

Or. pt

Módosítás 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az
Európán belüli egyenértékű
életkörülmények megteremtéséhez; 

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek, különösen a vonalas 
telefonos szolgáltatásoknál hatékonyabb 
és alacsonyabb beruházásokkal járó 
szolgáltatásokat biztosító mobiltelefon-
hálózatnak egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
egyenértékű életkörülmények 
megteremtéséhez a városi és vidéki 
térségek, valamint a régiók és a 
tagállamok között, ezáltal hozzájárulva
az Európán belüli kohéziós politikához;

Or. ro

Módosítás 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
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kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

kell lennie, mivel elengedhetetlen az 
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez és a 
kohézió erősítéséhez valamennyi uniós 
térségben;

Or. en

Módosítás 17
Franz Obermayr

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen az
Európán belüli egyenértékű 
életkörülmények megteremtéséhez;

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú 
lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak 
kell lennie, mivel elengedhetetlen a
digitális információhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos esélyegyenlőség 
biztosításához;

Or. de

Módosítás 18
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a széles sávú hálózatok 
európai jelentőségét a területi kohézió 
dimenziójában, és üdvözli a tevékenységek 
egyes térségekben történő koncentrációját 
és csoportosulását, az európai 
együttműködés és fejlődés 
összefüggésében megvalósuló 
összekapcsolódás és közös munka 
keretében;

Or. nl
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Módosítás 19
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a lehető legjobban 
ki kell használni az olyan kiegészítő 
technológiákat, mint a műholdon 
keresztül biztosított széles sáv, annak 
érdekében, hogy a vidéki térségekben a 
fogyasztókra vagy az iparra háruló 
felesleges terhek nélkül valósuljon meg a 
széles sávú lefedettség;

Or. en

Módosítás 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy kötelező jelleggel a 
vezetékes csatlakozással kapcsolatos 
megoldásokat kell előnyben részesíteni 
bármely távközlési hálózat új telepítése 
esetén, valamint hogy a meglévő WiFi, 
WiMax és LTE (long term evolution) 
végpontokat széles sávú vezetékes 
csatlakozással kell felváltani, amennyiben 
ez lehetséges;

Or. fr
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Módosítás 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy minden WiFi, WiMax 
és LTE hálózat új telepítésével 
kapcsolatban konzultálni kell az érintett 
lakossággal, valamint az érzékeny 
lakosságot tömörítő területek – például 
iskolák vagy kórházak – körül fehér 
területeket kell hagyni;

Or. fr

Módosítás 22
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. a digitális technológiák 
elengedhetetlenek a területi kohézió 
szempontjából, mivel fontosabb szereppel 
ruházzák fel az Európai Unió legkülső 
régióit; ezért túl kell lépni azokon a 
nehézségeken, amelyekkel a régiók a 
technológiák és a szolgáltatások 
elérhetősége, minősége és díjszabása 
tekintetében szembesülnek, ily módon 
közelebb hozva őket az európai átlaghoz;

Or. pt

Módosítás 23
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a széles sávú 
hálózatok és egyéb technológiák általi 
lefedettség támogatását célzó intézkedések 
mellett különösen fontos annak 
biztosítása, hogy a beruházások egyúttal 
az IT-infrastruktúrát kihasználó 
alkalmazások és programok fejlesztésére 
irányuljanak, amelyek megkönnyítik a 
lakosság életét, támogatják az 
elektronikus közszolgáltatások nyújtását 
és javítják a közigazgatás minőségét;

Or. cs

Módosítás 24
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság, a 
tagállamok és a regionális hatóságok, 
amennyire csak lehet, egyszerűsítsék a 
támogatási feltételeket és eljárási 
folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

Or. de

Módosítás 25
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák, ezáltal pedig 
minden piaci szereplő számára elegendő 
ösztönzőt biztosítsanak a befektetéshez;

Or. lt

Módosítás 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

2. megállapítja, hogy a széles sávú 
hozzáférés területén nyújtott állami 
támogatások ésszerűnek tűnnek az uniós 
pénzeszközök célzott felhasználásának 
egyik módjaként, amennyiben a széles 
sávú hálózat kiépítését nem lehet 
gazdaságosan alakítani; mivel a nemzeti 
és európai széles sávú hálózatok 
fejlesztésére szolgáló programok 
megvalósításával kapcsolatos igazgatási és 
tervezési költségek igen jelentősek; ezért 
kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok, 
amennyire csak lehet, egyszerűsítsék a 
támogatási feltételeket és eljárási 
folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák és hozzájáruljanak a 
széles sávú hozzáférés gyorsított 
bevezetéséhez;

Or. de



AM\861339HU.doc 15/31 PE460.929v01-00

HU

Módosítás 27
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a feltételeket és eljárási 
folyamatokat, lehetővé téve a régiók, 
városok és községek számára, hogy minél 
rövidebb időn belül a lehető legnagyobb 
pénzügyi támogatásban részesülhessenek;

Or. cs

Módosítás 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére 
szolgáló programok megvalósításával 
kapcsolatos igazgatási és tervezési 
költségek igen jelentősek; ezért „az 
információs társadalom”
kezdeményezéseivel összhangban kéri, 
hogy a Bizottság és a tagállamok, 
amennyire csak lehet, egyszerűsítsék a 
támogatási feltételeket és eljárási 
folyamatokat, valamint biztosítsanak 
számukra támogatást, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák a szóban forgó
ágazatban;
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Or. ro

Módosítás 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére 
szolgáló programok megvalósításával 
kapcsolatos igazgatási és tervezési 
költségek igen jelentősek; ezért kéri, hogy 
a Bizottság és a tagállamok, amennyire 
csak lehet, egyszerűsítsék a támogatási 
feltételeket és eljárási folyamatokat, hogy 
az eszközök kiáramlását fokozzák;

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával, valamint a 
bevált gyakorlatok regionális szintű 
cseréjével kapcsolatos igazgatási és 
tervezési költségek igen jelentősek; ezért 
kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok, 
amennyire csak lehet, egyszerűsítsék a 
támogatási feltételeket és eljárási 
folyamatokat, és támogassák a köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket, hogy 
fokozzák az IKT-szolgáltatások 
diverzifikálására elkülönített uniós 
pénzeszközök felhasználását; 

Or. ro

Módosítás 30
Sophie Auconie

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai 
széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási és tervezési költségek igen 
jelentősek; ezért kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok, amennyire csak lehet, 
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egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák;

egyszerűsítsék a támogatási feltételeket és 
eljárási folyamatokat, hogy az eszközök 
kiáramlását fokozzák, és elősegítsék az 
érintett területek gazdasági fejlődését;

Or. fr

Módosítás 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
alkalmazzon több befektetésösztönző 
tényezőt a szabályozási kereten belül, és 
ösztönözze az infrastrukturális 
projektekből eredő szinergiák 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat;

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat, és 
mennyiben lenne célszerű eltérni a 
hagyományos széles sávú hozzáférést 
célzó támogatási intézkedésektől; úgy véli, 
hogy a széles sávú hálózatokról szóló 
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iránymutatásoknak továbbá egyértelművé 
kell tenniük a támogatásokra vonatkozó
jogszabályoknak a széles sávú 
szolgáltatásokat kínáló állami társaságok 
létrehozásának, illetve a települések 
közötti együttműködés vagy a PPP-
modellek céljaira történő alkalmazását;

Or. de

Módosítás 33
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat;

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy – a befektetés és az 
innováció előmozdítása, valamint a széles
sávú kommunikáció elterjedése előtti 
akadályok felszámolása érdekében –
mennyire lehet egyszerűsíteni és még 
inkább beruházásbaráttá tenni az 
előírásokat;

Or. lt

Módosítás 34
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
rugalmatlan elemeket tartalmaz és
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ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat;

gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni az előírásokat egy 
fokozottan beruházásbarát keret 
kialakítása érdekében;

Or. es

Módosítás 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat;

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat;
felszólítja a Bizottságot és az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületét (BEREC), hogy az állami 
szervekkel való egyeztetés alapján tegyék 
lehetővé a köz- és magánszféra közötti 
partnerségeket, és alkalmazzanak más 
európai finanszírozási eszközöket, nem 
utolsósorban az ERFA, az EBB és az 
EBRD pénzeszközeit;

Or. de

Módosítás 36
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat;

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat, hogy 
azok ne rójanak felesleges terheket a 
regionális, városi és községi 
önkormányzatokra;

Or. cs

Módosítás 37
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni és még inkább 
beruházásbaráttá tenni az előírásokat; 

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló 
jelenlegi európai jog a gyakorlatban 
gyakran eredményez jogi bizonytalanságot, 
ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; 
ezért felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy mennyire lehet 
egyszerűsíteni az előírásokat, és azokat
úgy kialakítani, hogy ösztönözzék a
beruházásokat, különösen olyan 
területeken, ahol megvalósításuk 
egyébként nem lett volna jövedelmező;

Or. ro

Módosítás 38
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a regionális és helyi 
hatóságokat, valamint a vállalkozásokat, 
hogy használják fel az ERFA-ból 
rendelkezésre álló finanszírozást a 
területek – különösen a vidéki térségek –
széles sávú lefedettségének javítására;

Or. fr

Módosítás 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja a széles sávú 
infrastruktúrák gyors kiépítését, és 
felhívja a tagállamokat az új generációs 
hozzáférési hálózatokra vonatkozó ajánlás 
gyors végrehajtására a jogbiztonság, a 
beruházások és a verseny javítása 
érdekében. A szabályozó hatóságoknak 
ennek során gondoskodniuk kell arról, 
hogy minden piaci résztvevő egyúttal 
megfelelő verseny- és 
beruházásösztönzőkkel rendelkezzen;

Or. de

Módosítás 40
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy léteznek olyan 
régiók, amelyeknek földrajzi és természeti 
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adottságai, és mindenekelőtt egyenetlen 
domborzata és nehéz terepviszonyai 
kivitelezhetetlenné teszik a vezetékes 
internet-hozzáférést, és ahol az új
generációs földfelszíni vezeték nélküli 
szolgáltatások alternatívát jelenthetnek a 
széles sávú lefedettségre irányuló 
célkitűzés eléréséhez;

Or. pt

Módosítás 41
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. arra kéri a Bizottságot, hogy 
tulajdonítson különös jelentőséget a köz-
és magánszféra közötti partnerségeknek,
és e tekintetben segítse elő a strukturális 
eszközök felhasználását;

Or. ro

Módosítás 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében, az innovatív internetes 
szolgáltatások, mint például az e-
kormányzati, az e-egészségügyi és e-
tanulási szolgáltatások számára 
folyamatosan emelkedő adatátviteli 
sebesség alapján; ennélfogva felszólítja a 
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tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását;

Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását, különösen a helyi 
önkormányzatok bevonásával;

Or. de

Módosítás 43
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását;

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását annak érdekében, 
hogy a széles sávú funkciók minden 
európai számára hozzáférhetők legyenek;

Or. lt

Módosítás 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az alapvető 4. rámutat, hogy az alapvető 
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szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását;

szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok, beleértve a polgárok számára 
készült hálózatok, valamint a 
közpénzekből fenntartott vagy 
megvásárolt hálózatok támogatását is 
annak érdekében, hogy megvalósítsák a 
városi és vidéki térségek, valamint a 
gyéren lakott területek közötti egyenlő 
bánásmódot, és azonos követelményeket 
érvényesítsenek a minőségre, a 
hozzáférhetőségre és az árképzésre 
vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 45
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását;

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal,  a 
széles sávú hálózatok alkalmazásáról
szóló iránymutatásokba foglalja bele a 
gyors és rendkívül gyors hálózatokhoz
való hozzáférés biztosításának új 
modelljeit;

Or. cs
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Módosítás 46
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását;

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a szigeteket, valamint a 
hegyi és vidéki területeket új generációs 
hozzáférési hálózatokkal, a széles sávú 
hálózatokról szóló iránymutatások között 
alternatívaként tüntesse fel a gyors és 
rendkívül gyors hálózatok támogatását;

Or. en

Módosítás 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását;

4. rámutat, hogy az alapvető 
szolgáltatásnyújtás meghatározását a 
jövőben módosítani kell a megváltozott 
feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja 
a Bizottságot, hogy mivel a piac várhatóan 
nem tudja ellátni a vidéki területeket új 
generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló 
iránymutatások között alternatívaként 
tüntesse fel a gyors és rendkívül gyors 
hálózatok támogatását; felhív a Wi-Fi 
támogatású hálózatok alkalmazására a 
széles sávú infrastruktúrák 
kialakításához, különösen az 
elszigeteltebb vidéki térségekben, ami 
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hozzájárulhat a költségek és a telepítés
időtartamának csökkentéséhez;

Or. ro

Módosítás 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az új nagysebességű 
hálózatokba való befektetések 
ösztönzésére irányuló, a beruházások és a 
verseny számára kialakított bejósolható
szabályozási környezet megteremtésének 
célját, valamint a műszaki és gazdasági 
szempontok alapján célszerű, 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférési és 
együttműködési lehetőségeket;

Or. de

Módosítás 49
Kerstin Westphal

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az új generációs 
hozzáférési hálózatok hiánya jelentette 
problémát hosszú távon még a jelenlegi 
alapvető szolgáltatásnyújtás mellett sem 
oldja meg a digitális frekvenciatöbblet 
alkalmazása; ezért helyénvalónak tartja e 
területeken is lehetővé tenni az új 
generációs hálózatokat szolgáló vezetékek 
támogatását.

5. úgy véli, hogy az új generációs 
hozzáférési hálózatok hiánya jelentette 
problémát hosszú távon még a jelenlegi 
alapvető szolgáltatásnyújtás mellett sem 
oldja meg a digitális frekvenciatöbblet 
alkalmazása, mivel hosszú távon a 
rádiókapcsolatok okozta káros 
egészségügyi következményeket nem lehet 
kizárni; ezért helyénvalónak tartja e 
területeken is lehetővé tenni az új 
generációs hálózatokat szolgáló vezetékek 
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támogatását.

Or. de

Módosítás 50
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az új generációs 
hozzáférési hálózatok hiánya jelentette 
problémát hosszú távon még a jelenlegi 
alapvető szolgáltatásnyújtás mellett sem 
oldja meg a digitális frekvenciatöbblet 
alkalmazása; ezért helyénvalónak tartja e 
területeken is lehetővé tenni az új 
generációs hálózatokat szolgáló vezetékek
támogatását.

5. úgy véli, hogy az új generációs 
hozzáférési hálózatok hiánya jelentette 
problémát hosszú távon még a jelenlegi 
alapvető szolgáltatásnyújtás mellett sem 
oldja meg a digitális frekvenciatöbblet 
alkalmazása; ezért helyénvalónak tartja e 
területeken az új generációs hálózatokat 
szolgáló vezetékekhez rendelkezésre álló 
minden uniós, nemzeti és regionális 
finanszírozás mozgósítását;

Or. en

Módosítás 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az új generációs 
hozzáférési hálózatok hiánya jelentette 
problémát hosszú távon még a jelenlegi 
alapvető szolgáltatásnyújtás mellett sem 
oldja meg a digitális frekvenciatöbblet 
alkalmazása; ezért helyénvalónak tartja e 
területeken is lehetővé tenni az új 
generációs hálózatokat szolgáló vezetékek 
támogatását.

5. úgy véli, hogy a vidéki térségekben az 
új generációs hozzáférési hálózatok hiánya 
jelentette problémát hosszú távon még a 
jelenlegi alapvető szolgáltatásnyújtás 
mellett sem oldja meg a digitális 
frekvenciatöbblet alkalmazása az LTE 
technológia keretében; ezért 
helyénvalónak tartja e területeken is 
lehetővé tenni az új generációs hálózatokat 
szolgáló vezetékek támogatását, azonban a 
széles sávú hálózat üvegszálalapú 
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kiépítését azokon a területeken kell 
előnyben részesíteni, ahol ez hosszú távon 
a leggazdaságosabb és leginkább 
fenntartható megoldást jelenti;

Or. de

Módosítás 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy optimálisan ki kell 
használni a kiegészítő technológiákat, így
például a műholdas technológiát, hogy a 
vidéki területeken elérhető áron, 
gazdaságilag fenntartható széles sávú 
szolgáltatást érjenek el;

Or. de

Módosítás 53
Francesco De Angelis

Véleménytervezet 
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a széles sávú
szolgáltatásokra elkülönített állami 
finanszírozás hatékony húzóerő lehet az 
európai régiók versenyképességének
fokozására, amennyiben azt magas átviteli 
képességgel rendelkező, korszerű új
generációs infrastruktúrák fejlesztésére 
fordítják azon térségekben, amelyek a 
széles sávú kapcsolatok tekintetében 
komoly hiányosságokkal rendelkeznek; 
úgy véli, hogy az ilyen térségek –
különösen a kiterjedt ipari bázisú és 
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magas népsűrűségű területek – igen 
hamar részesülhetnének az egyének és a 
vállalkozások rendelkezésére álló új 
szolgáltatásokban rejlő innovatív és 
kreatív potenciál kínálta előnyökből;

Or. it

Módosítás 54
Francesco De Angelis

Véleménytervezet 
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy – egyebek mellett a köz-
és magánszféra közötti partnerségek 
formájában – elő kell mozdítani az 
európai régiók technológiai innovációja 
és gazdasági fejlődése szempontjából 
előnyös, a nyílt hálózatok kiépítésére 
irányuló és a verseny tényleges fokozását
elősegítő befektetési projekteket;

Or. it

Módosítás 55
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy az alkalmazott különféle
pénzügyi eszközök kellő mértékben vegyék
figyelembe a régiók egyedi jellemzőit,
különös tekintettel azokra, amelyek távoli 
fekvésük miatt sajátos gazdasági, földrajzi 
és demográfiai jellemzőkkel, valamint a 
piacok versenyképessége szempontjából 
eredendő nehézségekkel rendelkeznek, 
illetve a méretgazdaságosság hiányával 
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küzdenek;

Or. es

Módosítás 56
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a szóban forgó
területen végzett tevékenységek elsősorban 
helyi szintűek, és támogatja a 
mechanizmusok fejlesztésére és javítására
irányuló bizottsági erőfeszítéseket, 
amelyek lehetővé teszik a helyi szereplők
számára a beruházási költségek 
csökkentéséhez szükséges információk 
megszerzését; véleménye szerint ahhoz, 
hogy a széles sávú tervek teljes mértékben 
megvalósíthatóvá váljanak, nem elegendő 
a Bizottság és a tagállamok 
együttműködése, hanem a regionális és 
helyi hatóságokat is be kell vonni a tervek 
kidolgozásába;

Or. pt

Módosítás 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a széles sávú hálózatok 
kiterjesztése – mindenekelőtt a vidéki 
térségekben – elősegíti a jobb 
kommunikációt, különösen a csökkent 
mozgásképességű vagy elszigetelt 
körülmények között élő személyek 
esetében, valamint javítja a 
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szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és 
ösztönzi a kis- és középvállalkozások 
fejlesztését a vidéki térségekben, ily 
módon elősegítve új munkahelyek és új 
szolgáltatások kialakítását az említett 
területeken;  

Or. ro

Módosítás 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat annak 
megállapítására, hogy milyen 
intézkedések hozhatók azzal a céllal, hogy 
elősegítsék az új szolgáltatók piacra 
jutását, a versenykörnyezet ösztönzése 
érdekében;  

Or. ro

Módosítás 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli az információs technológia 
terén a létfontosságú infrastruktúrák 
védelmére irányuló uniós cselekvési 
tervet, és kéri az internetes biztonságot 
javító intézkedések végrehajtását. 

Or. ro


