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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. felszólítja a Bizottságot, hogy 

támogassa a következő generációs 

technológiák fejlesztésére irányuló 

befektetéseket, és mozdítsa elő e 

technológiák bevezetését; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy biztosítsák a 

digitális egységes piac megvalósításának 

finanszírozását azáltal, hogy teljes 

mértékben kihasználják a spektrumot, 

biztosítják a helyhez kötött hálózatok 

korszerűsítését, és növelik a mobil 

hálózatok lefedettségét, előmozdítják az 

5G bevezetését és a gigabitalapú 

internetkapcsolatot, valamint további 

előrelépéseket tesznek az uniós távközlési 

szabályok harmonizálása terén, hogy 

megfelelő szabályozási keretet hozzanak 

létre az internetkapcsolat javítására szerte 

az Unióban; hangsúlyozza, hogy a CEF 

távközlési projektjeinek továbbra is 

támogatniuk kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a nagysebességű, 

szélessávú hálózatokat azáltal, hogy 

lehetővé teszik azok hozzáférhetőségét, 

többek közt a távoli területeken és a vidéki 

térségekben is, valamint javítják a digitális 

jártasságot, a hálózati összekapcsoltságot 

és az interoperabilitást; hangsúlyozza, hogy 

támogatni kell az európai gazdaság és 

társadalom digitális átalakulását és be kell 

85. felszólítja a Bizottságot, hogy 

támogassa a következő generációs 

technológiák fejlesztésére irányuló 

befektetéseket, és mozdítsa elő e 

technológiák bevezetését; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy biztosítsák a 

helyhez kötött hálózatok korszerűsítésének 

finanszírozását, és növeljék a mobil 

hálózatok lefedettségét, előmozdítsák az 

5G bevezetését és a gigabitalapú 

internetkapcsolatot, valamint további 

előrelépéseket tegyenek az uniós távközlési 

szabályok harmonizálása terén, hogy 

megfelelő szabályozási keretet hozzanak 

létre az internetkapcsolat javítására szerte 

az Unióban; hangsúlyozza, hogy a CEF 

távközlési projektjeinek továbbra is 

támogatniuk kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a nagysebességű, 

szélessávú hálózatokat azáltal, hogy 

lehetővé teszik azok hozzáférhetőségét, 

többek közt a távoli területeken és a vidéki 

térségekben is, valamint javítják a digitális 

jártasságot, a hálózati összekapcsoltságot 

és az interoperabilitást; hangsúlyozza, hogy 

támogatni kell az európai gazdaság és 

társadalom digitális átalakulását és be kell 

ruházni az olyan lényeges technológiákba, 

mint a nagy adathalmazok, a mesterséges 

intelligencia vagy a nagy teljesítményű 
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ruházni az olyan lényeges technológiákba, 

mint a nagy adathalmazok, a mesterséges 

intelligencia vagy a nagy teljesítményű 

számítástechnika, továbbá az 

infrastruktúrába és a digitális készségekbe, 

hogy fejlődjön az EU versenyképessége és 

javuljon az európaiak életminősége; 

számítástechnika, továbbá az 

infrastruktúrába és a digitális készségekbe, 

hogy fejlődjön az EU versenyképessége és 

javuljon az európaiak életminősége; 

Or. en 
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Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 
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Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  89a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 

politika az Európai Unió kulcsfontosságú 

eszközkészlete az uniós szolidaritás 

kifejezésére, mely az Unió egyik alapelve 

és amely a Szerződésben lefektetett 

célkitűzés megvalósítására, azaz az Unió 

egészének előmozdítására és harmonikus 

fejlesztésére törekszik, ami gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziójának 

megerősödéséhez vezet a szolidaritás 

szellemében, a növekedés előmozdítása és 

a leghátrányosabb régiók lemaradásának 

csökkentése céljából; 

Or. en 

 

 


