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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról
(COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0569),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének 
első bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-
0335/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. és 40. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0177/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2020. február 19-i „Európai 
adatstratégia” című bizottsági közlemény 
az adatgazdaság feltételeit megteremtő 
szakpolitikai intézkedésekre és 
beruházásokra irányuló európai stratégiát 
vázol fel az elkövetkező öt évre. 
Hangsúlyozza olyan európai nyilvános 
közös adatterek létrehozását, amelyek 
élénkítik a növekedést és értéket 
teremtenek. Az ilyen közös európai 
adatterek és az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák létrehozásának 
támogatása révén garantálható, hogy egyre 
több adatot lehet használni a társadalomban 
és a gazdaságban, de az is, hogy az 
adatokat generáló vállalatok és 
magánszemélyek adatok feletti ellenőrzése 
megmarad. A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika alapvető a különböző 
teljesítményjellemzőkkel rendelkező 
számítástechnikai források gördülékeny 
biztosításához, amelyekre a nyilvános, 
ipari és tudományos alkalmazásokat 
szolgáló közös európai adatterek, valamint 
az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák növekedésének és 
kiaknázásának maximalizálásához van 
szükség.

(5) A 2020. február 19-i „Európai 
adatstratégia” című bizottsági közlemény 
az adatgazdaság feltételeit megteremtő 
szakpolitikai intézkedésekre és 
beruházásokra irányuló európai stratégiát 
vázol fel az elkövetkező öt évre. 
Hangsúlyozza olyan európai nyilvános 
közös adatterek létrehozását, amelyek 
élénkítik a növekedést és értéket 
teremtenek. Az ilyen közös európai 
adatterek és az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák létrehozásának 
támogatása révén garantálható, hogy egyre 
több adatot lehet használni a társadalomban 
és a gazdaságban, de az is, hogy az 
adatokat generáló vállalatok és 
magánszemélyek adatok feletti ellenőrzése 
megmarad. A felhasználói adatok 
tényleges hordozhatóságának biztosítása 
érdekében az Unión belüli felhőalapú 
infrastruktúráknak a bizalom, a 
nyitottság, a biztonság, az 
interoperabilitás és a hordozhatóság elvén 
kell alapulniuk. A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika alapvető a különböző 
teljesítményjellemzőkkel rendelkező 
számítástechnikai források gördülékeny 
biztosításához, amelyekre a nyilvános, 
ipari és tudományos alkalmazásokat 
szolgáló közös európai adatterek, valamint 
az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák növekedésének és 
kiaknázásának maximalizálásához van 
szükség.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2020. február 19-i „Európa 
digitális jövőjének megtervezése” című 
bizottsági közlemény bemutatja Európa 
digitális stratégiáját, és kevés elsődleges 
célkitűzésre összpontosít, amelyek 
garantálják, hogy a digitális megoldások 
Európa segítségére legyenek a saját 
elképzelései szerint zajló digitális 
átalakulásban, amely az emberek 
szolgálatába áll. A közlemény által javasolt 
fő intézkedések között találhatjuk az 
élvonalbeli közös digitális kapacitások 
kiépítésébe és alkalmazásába történő 
beruházást, többek között a szuper-
számítástechnika és a 
kvantumtechnológiák terén, továbbá 
Európa szuper-számítástechnikai 
kapacitásának bővétését annak érdekében, 
hogy az orvostudomány, a közlekedés és a 
környezet számára innovatív megoldásokat 
fejlesszenek ki.

(6) A 2020. február 19-i „Európa 
digitális jövőjének megtervezése” című 
bizottsági közlemény bemutatja Európa 
digitális stratégiáját, és kevés elsődleges 
célkitűzésre összpontosít, amelyek 
garantálják, hogy a digitális megoldások 
Európa segítségére legyenek a saját 
elképzelései szerint zajló, emberközpontú 
digitális átalakulásban, amely az emberek 
szolgálatába áll, és hozzájárul az európai 
zöld megállapodáshoz. A közlemény által 
javasolt fő intézkedések között találhatjuk 
az élvonalbeli közös digitális kapacitások 
kiépítésébe és alkalmazásába történő 
beruházást, többek között a szuper-
számítástechnika és a 
kvantumtechnológiák terén, továbbá 
Európa szuper-számítástechnikai 
kapacitásának bővítését annak érdekében, 
hogy minden gazdasági ágazatban, 
például az iparban, a gyártásban, a 
kiberbiztonságban, az egészségügyben és 
az orvostudományban, a közlekedésben és 
fenntartható mobilitásban, valamint a 
környezet, az energia és az 
éghajlatváltozás terén innovatív 
megoldásokat fejlesszenek ki.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2020. március 10-i „Új európai 
iparstratégia” című bizottsági közlemény 
nagyratörő ipari stratégiát határoz meg 
Európa számára, hogy a 
klímasemlegességre és a digitális vezető 
szerepre való kettős átállás élére álljon. A 
közlemény hangsúlyozza többek között az 
olyan kulcsfontosságú alaptechnológiák 
kifejlesztéséhez nyújtott támogatást, 
amelyek stratégiai jelentőséggel bírnak 

(7) A 2020. március 10-i „Új európai 
iparstratégia” című bizottsági közlemény 
nagyratörő ipari stratégiát határoz meg 
Európa számára, hogy a 
klímasemlegességre és a digitális vezető 
szerepre való kettős átállás élére álljon. A 
közlemény hangsúlyozza többek között az 
olyan kulcsfontosságú alaptechnológiák 
kifejlesztéséhez nyújtott támogatást, 
amelyek stratégiai jelentőséggel bírnak 
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Európa iparának jövője szempontjából, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is.

Európa iparának jövője szempontjából, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is. A világszínvonalú 
európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai infrastruktúra és 
ökoszisztéma fejlesztése stratégiai 
erőforrást jelent az uniós ipar és a kkv-k 
jövője és rezilienciája szempontjából, 
ugyanakkor tesz a regionális 
egyenlőtlenségek ellen, új munkahelyeket 
hoz létre és ösztönzi a globális piaci 
versenyt, ami előnyös lehet az élénk 
adatgazdaság megvalósítása tekintetében 
és segíthet fellépni az éghajlatváltozás 
ellen.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Európa adatgazdaságban betöltött 
vezető szerepe, tudományos kiválósága és 
ipari versenyképessége nagymértékben 
azon múlik majd, hogy képes-e 
kifejleszteni kulcsfontosságú nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákat, hozzáférést biztosítani a 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai 
és adatinfrastruktúrákhoz és fenntartani 
jelenlegi vezető szerepét a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
alkalmazások terén. A nagy teljesítményű 
számítástechnika az európai gazdaság 
digitális transzformációjához szükséges 
általános technológia, amely lehetővé teszi 
számos hagyományos ipari ágazat számára 
az értékesebb termékekkel és 
szolgáltatásokkal megvalósított innovációt. 
Más fejlett digitális technológiákkal, 
köztük a mesterséges intelligenciával, a big 
data és a felhőtechnológiákkal együtt a 
nagy teljesítményű számítástechnika utat 
nyit az innovatív társadalmi és ipari 
alkalmazások előtt az Európa számára 

(9) Európa adatgazdaságban betöltött 
vezető szerepe, tudományos kiválósága és 
ipari versenyképessége nagymértékben 
azon múlik majd, hogy képes-e 
kifejleszteni kulcsfontosságú nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákat, hozzáférést biztosítani a 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai 
és adatinfrastruktúrákhoz és fenntartani 
jelenlegi vezető szerepét a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
alkalmazások terén. A nagy teljesítményű 
számítástechnika az európai gazdaság 
digitális transzformációjához szükséges 
általános technológia, amelyben megvan a 
potenciál arra, hogy lehetővé tegye 
számos hagyományos ipari ágazat számára 
az értékesebb termékekkel és 
szolgáltatásokkal megvalósított innovációt. 
Más fejlett digitális technológiákkal, 
köztük a mesterséges intelligenciával, a big 
data és a felhőtechnológiákkal együtt a 
nagy teljesítményű számítástechnika – 
feltéve, hogy kiépítése és alkalmazása 
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kritikus területeken, például a személyre 
szabott orvoslás, az időjárás-előrejelzések, 
az éghajlatváltozás, az intelligens és 
környezetbarát fejlődés és közlekedés, a 
tiszta energiákhoz szükséges új anyagok, a 
gyógyszertervezés és a virtuális tesztelés, a 
fenntartható mezőgazdaság vagy a mérnöki 
tudományok és a gyártás terén.

emberközpontú és etikus – utat nyit az 
innovatív társadalmi és ipari alkalmazások 
előtt az Európa számára kritikus 
területeken, például a személyre szabott 
orvoslás, az időjárás-előrejelzések, az 
éghajlatváltozás, az intelligens és 
környezetbarát fejlődés és közlekedés, az 
új anyagok, a fenntartható és tiszta 
energiával kapcsolatos kutatás, a 
gyógyszertervezés és a virtuális tesztelés, a 
fenntartható mezőgazdaság vagy a mérnöki 
tudományok és a gyártás terén.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagy teljesítményű 
számítástechnika a politikai döntéshozatal 
stratégiai erőforrása, mivel működteti 
azokat az alkalmazásokat, amelyek 
eszközöket biztosítanak számos összetett 
globális kihívás kezelését, illetve a 
válságkezelést szolgáló hatékony 
megoldások megértéséhez és 
kidolgozásához. A nagy teljesítményű 
számítástechnika hozzájárul olyan fontos 
szakpolitikákhoz, mint az európai zöld 
megállapodás, azzal, hogy olyan 
modelleket és eszközöket kínál, amelyek 
segítségével az egyre nagyobb számú 
összetett környezeti kihívások átalakíthatók 
a társadalmi innováció és a gazdasági 
növekedés lehetőségévé. Erre jó példa az 
Irány a Föld kezdeményezés, amelyet a 
Bizottság a 2019. december 11-i „Az 
európai zöld megállapodás”, valamint a 
2020. február 19-i, „Európai adatstratégia” 
és „Európa digitális jövőjének 
megtervezése” című közleményeiben 
jelentett be.

(10) A nagy teljesítményű 
számítástechnika a politikai döntéshozatal 
stratégiai erőforrása, mivel működteti 
azokat az alkalmazásokat, amelyek 
eszközöket biztosítanak számos összetett 
globális kihívás kezelését, illetve a 
válságkezelést szolgáló hatékony 
megoldások megértéséhez és 
kidolgozásához. A nagy teljesítményű 
számítástechnika hozzájárul olyan fontos 
szakpolitikákhoz, mint az európai zöld 
megállapodás, azzal, hogy olyan 
modelleket és eszközöket kínál, amelyek 
segítségével az egyre nagyobb számú 
összetett környezeti kihívások átalakíthatók 
a társadalmi innováció és a fenntartható 
gazdasági növekedés lehetőségévé. Erre jó 
példa az Irány a Föld kezdeményezés, 
amelyet a Bizottság a 2019. december 11-i 
„Az európai zöld megállapodás”, valamint 
a 2020. február 19-i, „Európai 
adatstratégia” és „Európa digitális 
jövőjének megtervezése” című 
közleményeiben jelentett be. A nagy 
teljesítményű számítástechnika stratégiai 
eszköz az Unió innovációs kapacitásának 
és stratégiai autonómiájának 
megőrzéséhez, valamint a gazdasági 



PE689.611v02-00 10/141 RR\1232882HU.docx

HU

növekedés előmozdításához.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az olyan világméretű események, 
mint a Covid19-világjárvány rámutattak 
arra, mennyire fontos nagy teljesítményű 
számítástechnikába és az egészséggel 
összefüggő modellezési platformokba és 
eszközökbe beruházni, mivel ezek 
kulcsszerepet játszanak a világjárvánnyal 
szembeni küzdelemben, gyakran más 
digitális technológiákkal, köztük a big data 
technológiákkal és a mesterséges 
intelligenciával együtt. A nagy 
teljesítményű számítástechnikát jelenleg is 
igénybe veszik a kezelések azonosításának 
és előállításának felgyorsítására, a vírus 
terjedésének előrejelzésére, az 
egészségügyi felszerelések és erőforrások 
elosztása megtervezésének elősegítésére, 
valamint a járvány utáni kilépési 
intézkedések szimulálására, a különböző 
forgatókönyvek értékelése érdekében. A 
nagy teljesítményű számítástechnikán 
alapuló modellezési platformok és 
eszközök döntő fontosságúak a jelenlegi és 
a jövőbeli járványok szempontjából, 
továbbá fontos szerepet töltenek majd be 
az egészségügyben és a személyre szabott 
orvoslásban.

(11) Az olyan világméretű események, 
mint a Covid19-világjárvány rámutattak 
arra, mennyire fontos nagy teljesítményű 
számítástechnikába és az egészséggel 
összefüggő modellezési platformokba és 
eszközökbe beruházni, mivel ezek 
kulcsszerepet játszanak a világjárvánnyal 
szembeni küzdelemben, gyakran más 
digitális technológiákkal, köztük a big data 
technológiákkal, a mesterséges 
intelligenciával, valamint a számítógépes 
modellezéssel és szimulációval együtt. A 
nagy teljesítményű számítástechnikát 
jelenleg is igénybe veszik a gyógyszeripari 
ágazat számára kritikus összetevők 
azonosításának és a kezelések 
előállításának felgyorsítására, a vírus 
terjedésének előrejelzésére, az 
egészségügyi felszerelések és erőforrások 
elosztása megtervezésének elősegítésére, 
valamint a járvány utáni kilépési 
intézkedések szimulálására, a különböző 
forgatókönyvek értékelése érdekében. A 
nagy teljesítményű számítástechnikán 
alapuló modellezési platformok és 
eszközök döntő fontosságúak a jelenlegi és 
a jövőbeli járványok szempontjából, 
továbbá fontos szerepet töltenek majd be 
az egészségügyi ágazatban, mivel lehetővé 
teszik az új megelőző stratégiák 
biztonságosságának, hatékonyságának és 
teljesítményének vizsgálatát, az 
automatizált diagnosztikai modellezés, a 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök 
optimalizálását. Fontos továbbá a nagy 
teljesítményű számítástechnika, a 
mesterséges intelligencia (beleértve a gépi 
és a mélytanulást), a nagy adathalmazok, 
a nagy teljesítményű adatelemzés és a 
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felhő interoperabilitásának biztosítása, 
mivel főbb gazdasági ágazatok közül a 
nagy teljesítményű számítástechnikára 
támaszkodik például a gyártás, az 
egészségügy és a gyógyszeripar is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ahhoz, hogy az Unió 
rendelkezésére álljon a kutatása és az ipari 
kapacitásai élvonalban tartásához 
szükséges számítástechnikai teljesítmény, 
össze kell hangolni a nagy teljesítményű 
számítástechnikába és kvantum-
számítástechnikába irányuló tagállami 
beruházásokat és mind a közszektorban, 
mind pedig a magánszektorban elő kell 
segíteni, hogy a nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológia és a 
kvantum-számítástechnikai technológia az 
iparban és a piacon is elterjedjen. Az 
Uniónak a technológiai kínálat és a 
felhasználókkal való közös tervezés, 
valamint a világszínvonalú rendszerek 
közös beszerzése között tényleges 
kapcsolatot kell teremtenie és ezáltal 
eredményesebben kell gondoskodnia arról, 
hogy a technológiai fejlesztések 
beépüljenek a keresletorientált és 
felhasználásközpontú, a legkiválóbb 
minőségű európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai rendszerekbe, és létre 
kell hoznia a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák és 
alkalmazások világszínvonalú 
ökoszisztémáját. Az Uniónak ugyanakkor 
lehetővé kell tennie, hogy a beszállítóipara 
kiaknázza az említett beruházások előnyeit, 
és azok eredményei elterjedjenek 
különböző nagy léptékű és újonnan 
létrejövő alkalmazási területeken – például 

(14) Ahhoz, hogy az Unió 
rendelkezésére álljon a kutatása és az ipari 
kapacitásai élvonalban tartásához 
szükséges számítástechnikai teljesítmény, 
össze kell hangolni a nagy teljesítményű 
számítástechnikába és kvantum-
számítástechnikába irányuló tagállami 
beruházásokat és mind a közszektorban, 
mind pedig a magánszektorban elő kell 
segíteni, hogy a nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológia és a 
kvantum-számítástechnikai technológia az 
iparban és a piacon is elterjedjen. Az 
Uniónak a technológiai kínálat és a 
felhasználókkal való közös tervezés, 
valamint a biztonságos, világszínvonalú 
rendszerek közös beszerzése között 
tényleges kapcsolatot kell teremtenie és 
ezáltal eredményesebben kell 
gondoskodnia arról, hogy a technológiai 
fejlesztések beépüljenek a keresletorientált 
és felhasználásközpontú, a legkiválóbb 
minőségű és Európa-szerte széles körben 
elterjedt és hozzáférhető európai nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai rendszerekbe, 
és létre kell hoznia a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák és 
alkalmazások világszínvonalú 
ökoszisztémáját, amely minden tagállam 
és régió javát szolgálja. Az Uniónak 
ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a 
beszállítóipara kiaknázza az említett 
beruházások előnyeit, és azok eredményei 
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a személyre szabott orvoslás, az 
éghajlatváltozás, az összekapcsolt és 
automatizált járművezetés, vagy más 
vezető piaci alkalmazások területén –, 
amelyek a mesterséges intelligencián, a 
blokklánc-technológiákon, a 
pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

elterjedjenek különböző nagy léptékű és 
újonnan létrejövő alkalmazási területeken, 
amelyek a mesterséges intelligencián, a 
számítógépes modellezésen és 
szimuláción, a blokklánc-technológiákon, 
a pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az alacsony fogyasztású és 
rendkívül energiahatékony 
világszínvonalú és innovatív szuper-
számítástechnika ökoszisztéma, 
technológiák és hardverrendszerek új 
körének megtervezése, aktualizálása és 
megvalósítása érdekében hatalmas 
mennyiségű kutatási és innovációs 
tevékenységet és erőforrást kell 
felhasználni. A többi európai 
partnerséggel és kezdeményezéssel 
szinergiában a közös vállalkozás 
megfelelő kiinduló helyzetben van ahhoz, 
hogy stratégiai ütemterveket és kutatási és 
beruházási terveket dolgozzon ki az 
európai elektronika és beágyazott 
rendszerek értékláncainak megerősítése 
érdekében, hogy kiterjessze az európai 
ipari jelenlétét, kezelje a legfontosabb 
technológiai, biztonsági és társadalmi 
kihívásokat, valamint fejlett európai 
hardvertervezési képességeket és termelő 
létesítményeket hozzon létre.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy az Unió és 
tagállamai technológiai függetlenséget 
érjenek el a főbb digitális technológiák, így 
a nagy teljesítményű számítástechnika és a 
kvantum-számítástechnika terén, be kell 
ruházniuk az exaszintű és az exaszintet 
meghaladó teljesítményű számítástechnikát 
és kvantum-számítástechnikát szolgáló, 
valamint az orvostudományt, a 
környezetet, a gyártást és a mérnöki 
tudományokat segítő innovatív szuper-
számítástechnikai és adatalkalmazásokat 
szolgáló, alacsony energiaigényű szuper-
számítástechnikai technológiák következő 
generációjába, innovatív szoftverekbe és 
fejlett szuper-számítástechnikai 
rendszerekbe. Ennek lehetővé kell tennie 
az európai beszállítóipar számára, hogy 
kiaknázza a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika területén túlmutató 
kulcsfontosságú technológiai és 
alkalmazási területek széles skáláját, és 
hosszú távon ilyen technológiákkal lássa el 
a szélesebb körű IKT-piacokat. Emellett 
támogatni fogja a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika tudományának és a 
felhasználóiparnak a digitális 
transzformációját, továbbá innovációs 
potenciáljának élénkítését.

(15) Annak érdekében, hogy az Unió és 
tagállamai a gazdaság nyitottságának 
megőrzése mellett elérjék a stratégiai 
technológiai autonómiát a főbb digitális 
technológiák, így a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén, be kell ruházniuk a 
következő generációs, alacsony 
energiaigényű és energia- és erőforrás-
hatékony szuper-számítástechnikai 
technológiákba, az innovatív szoftverekbe 
és az exaszintű és az exaszintet meghaladó 
teljesítményű számítástechnikát és 
kvantum-számítástechnikát szolgáló, fejlett 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe, 
ideértve az adatvédelmi számítási 
technológiákat, valamint az innovatív 
szuper-számítástechnikai és 
adatalkalmazásokat is. A nagy 
teljesítményű számítástechnikát és az 
adatgazdálkodást aktívan támogatni kell 
minden kutatási területen, beleértve a 
társadalom- és bölcsészettudományokat is. 
A vonatkozó kompetenciák fejlesztéséhez 
is szükség van beruházásokra. Ennek 
lehetővé kell tennie az európai 
beszállítóipar számára, hogy kiaknázza a 
nagy teljesítményű számítástechnika és a 
kvantum-számítástechnika területén 
túlmutató kulcsfontosságú technológiai és 
alkalmazási területek széles skáláját, és 
hosszú távon ilyen technológiákkal lássa el 
a szélesebb körű IKT-piacokat. Emellett 
támogatni fogja a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika tudományának és a 
felhasználóiparnak a digitális 
transzformációját, továbbá innovációs 
potenciáljának élénkítését.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Unión belüli robusztus 
kvantum-számítástechnikai ökoszisztéma 
létrehozása érdekében be kell ruháznunk 
a neurális hálózatok hardvertudatos 
algoritmusainak kifejlesztésébe, a 
bemeneti/kimeneti adatok kódolásának 
szabványosításába, valamint a 
felhőszolgáltatásokhoz való 
végfelhasználói hozzáférés 
megkönnyítésébe.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ahhoz, hogy biztosítható legyen az 
Unió és a tagállamok digitális 
gazdaságban betöltött vezető szereppel és 
stratégiai autonómiával kapcsolatos 
törekvésének megvalósítása, alapvető egy 
nagy teljesítményű számítástechnikával és 
kvantum-számítástechnikával kapcsolatos 
közös uniós stratégiai elképzelés követése. 
A cél az lenne, hogy Európában létrejöjjön 
egy világelső, fokozottan összekapcsolt, 
egyesített és biztonságos nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra-ökoszisztéma, és hogy 
Európa olyan helyzetbe kerüljön, hogy 
innovatív és versenyképes nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai rendszereket 
tudjon gyártani egy olyan ellátási lánc 
mentén, amelyben garantált, hogy az 
alkotóelemek, technológiák és ismeretek 
korlátozzák a zavar kockázatát.

(16) Ahhoz, hogy biztosítható legyen az 
Unió és a tagállamok a gazdaság 
nyitottságának megőrzése melletti digitális 
átmenetben betöltött vezető szereppel és 
stratégiai autonómiával kapcsolatos 
törekvésének megvalósítása, alapvető egy 
nagy teljesítményű számítástechnikával és 
kvantum-számítástechnikával kapcsolatos 
közös uniós stratégiai elképzelés követése, 
valamint egy olyan átállás biztosítása, 
amelynek során a 
szimulációközpontúságot a teljes (más 
ökoszisztémákat, például a nagy 
adathalmazokat, a mesterséges 
intelligenciát és a dolgok internetét is 
magában foglaló) informatikai 
infrastruktúrába integrálódó nagy 
teljesítményű számítástechnika váltja fel. 
A cél az lenne, hogy Európában létrejöjjön 
egy világelső, fokozottan összekapcsolt, 
egyesített és biztonságos nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra-ökoszisztéma, és hogy 
Európa olyan helyzetbe kerüljön, hogy 
innovatív és versenyképes nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
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kvantum-számítástechnikai rendszereket 
tudjon gyártani egy olyan reziliens és 
felelősségteljes ellátási lánc mentén, 
amelyben az emberek és a környezet 
védelme mellett garantált, hogy az 
alkotóelemek, technológiák és ismeretek 
korlátozzák a zavar kockázatát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egy közös vállalkozás a legjobb 
eszköz, amely képes arra, hogy az EU nagy 
teljesítményű számítástechnikával és 
kvantum-számítástechnikával kapcsolatos 
stratégiai elgondolását megvalósítsa, mivel 
biztosítja, hogy az Unió – gazdasági 
potenciáljának megfelelően – az európai 
felhasználók igényeit kielégítő, 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai, 
kvantum-számítástechnikai és 
adatkapacitással és a kritikus nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai technológiák 
terén a szükséges stratégiai autonómiával 
rendelkezzen. A közös vállalkozás a 
legmegfelelőbb eszköz az e rendeletet 
kísérő szolgálati munkadokumentumban 
bemutatott jelenlegi korlátok leküzdésére, 
ugyanakkor az Unió nagy teljesítményű 
számítástechnikához és kvantum-
számítástechnikához fűződő érdekeinek 
védelme mellett a lehető legkedvezőbb 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatással jár. Alkalmas arra, hogy 
összevonja az Unióban, a tagállamokban és 
az Európai horizont, a Digitális Európa 
program vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz társult 
országaiban, valamint a magánszektorban 
rendelkezésre álló forrásokat. Beszerzési 
keretet biztosít, és lehetővé teszi 
világszínvonalú nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-

(17) Egy közös vállalkozás a legjobb 
elérhető eszköz, amely képes arra, hogy az 
EU nagy teljesítményű számítástechnikával 
és kvantum-számítástechnikával 
kapcsolatos stratégiai elgondolását 
megvalósítsa, mivel biztosítja, hogy az 
Unió – gazdasági potenciáljának 
megfelelően – az európai felhasználók 
igényeit kielégítő, világszínvonalú szuper-
számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai és adatkapacitással és a 
kritikus nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák terén a 
szükséges stratégiai autonómiával 
rendelkezzen, megőrizve egyszersmind a 
gazdaság nyitottságát. A közös vállalkozás 
egyike azoknak az eszközöknek, amelyek 
hozzájárulnak az e rendeletet kísérő 
szolgálati munkadokumentumban 
bemutatott jelenlegi korlátok leküzdéséhez, 
ugyanakkor megfelelő finanszírozás, 
fejlesztés és végrehajtás esetén az Unió 
nagy teljesítményű számítástechnikához és 
kvantum-számítástechnikához fűződő 
érdekeinek lehető legjobb védelme mellett 
jelentős gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatással járnak. Alkalmas arra, 
hogy összevonja az Unióban, a 
tagállamokban és az Európai horizont, a 
Digitális Európa program vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz társult 
országaiban, valamint a magánszektorban 
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számítástechnikai rendszerek 
üzemeltetését. Lehetőséget teremt olyan 
kutatási és innovációs programok 
indítására, amelyek európai technológiák 
fejlesztésére és azoknak világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe 
történő későbbi integrációjára irányulnak.

rendelkezésre álló forrásokat. Beszerzési 
keretet biztosít, és lehetővé teszi 
világszínvonalú nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai rendszerek 
üzemeltetését. Lehetőséget teremt olyan 
kutatási és innovációs programok 
indítására, amelyek európai technológiák 
fejlesztésére és azoknak világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe 
történő későbbi integrációjára irányulnak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az EuroHPC közös vállalkozás az 
Európai horizont keretében kialakított 
intézményesített partnerségi portfolió 
része, és törekednie kell az EU tudományos 
kapacitásainak megerősítésére, hogy meg 
tudjon birkózni a kialakuló veszélyekkel és 
a jövőbeni kihívásokkal egy megerősített 
Európai Kutatási Térségben; biztosítania 
kell a fenntarthatóság által vezérelt uniós 
értékláncokat és az EU stratégiai 
autonómiáját a kulcsfontosságú 
technológiák és ágazatok terén; továbbá 
fokoznia kell az éghajlattal, környezettel, 
egészséggel kapcsolatos és más globális 
társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
innovatív megoldások igénybevételét, 
összhangban az Unió stratégiai 
prioritásaival, ideértve az Unióban a 
klímasemlegesség 2050-re történő elérését.

(18) Az EuroHPC közös vállalkozás az 
Európai horizont keretében kialakított 
intézményesített partnerségi portfolió 
része, és törekednie kell az EU tudományos 
kapacitásainak megerősítésére, hogy meg 
tudjon birkózni a kialakuló veszélyekkel és 
a jövőbeni kihívásokkal egy megerősített 
Európai Kutatási Térségben; biztosítania 
kell a környezeti célokat és a 
fenntarthatóság által vezérelt uniós 
értékláncokat és az EU stratégiai 
autonómiáját a kulcsfontosságú 
technológiák és ágazatok terén; továbbá 
fokoznia kell az éghajlattal, környezettel, 
egészséggel kapcsolatos és más globális 
társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
innovatív megoldások igénybevételét, 
összhangban az Unió stratégiai 
prioritásaival, ideértve az Unióban a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-re 
történő elérését.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A közös vállalkozásnak legkésőbb 
2021 elején létre kell jönnie és meg kell 
kezdenie a 2033. december 31-ig tartó 
működését ahhoz, hogy biztosítsa az Unió 
számára a világszínvonalú, egyesített, 
biztonságos és fokozottan összekapcsolt 
szuper-számítástechnikai infrastruktúrát, és 
hogy kifejlessze azokat a technológiákat, 
alkalmazásokat és készségeket, amelyek 
segítségével 2022–2024 körül elérhető az 
exaszintű teljesítmény, 2025–2027 körül 
pedig az exaszintet meghaladó 
teljesítmény, előmozdítva eközben a 
világszínvonalú európai nagy teljesítményű 
számítástechnika és kvantum-
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájának a létrehozását is.

(19) A közös vállalkozásnak legkésőbb 
2021-ben létre kell jönnie és meg kell 
kezdenie a 2033. december 31-ig tartó 
működését ahhoz, hogy biztosítsa az Unió 
számára a világszínvonalú, egyesített, 
biztonságos és fokozottan összekapcsolt 
szuper-számítástechnikai infrastruktúrát, és 
hogy kifejlessze azokat a technológiákat, 
alkalmazásokat és készségeket, amelyek 
segítségével 2022–2024 körül elérhető az 
exaszintű teljesítmény, 2025–2027 körül 
pedig az exaszintet meghaladó 
teljesítmény, előmozdítva eközben a 
világszínvonalú európai nagy teljesítményű 
számítástechnika és kvantum-
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájának a létrehozását is.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös vállalkozás formájában 
megvalósuló köz-magán társulásnak 
ötvöznie kell a területre jellemző, 
folyamatosan gyorsuló innováció 
komplexitásának kezelése szempontjából 
alapvető fontossággal bíró pénzügyi és 
technikai eszközöket. Ezért indokolt, hogy 
a közös vállalkozás tagjai az Unió, a 
tagállamok, az Európai horizonthoz, a 
Digitális Európa programhoz vagy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 
társult országok – amelyek megállapodnak 
egy közös európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kezdeményezésről –, 
valamint a tagszervezeteiket képviselő 
szövetségek és egyéb olyan szervezetek 
legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen részt vesznek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálásában, 

(20) A közös vállalkozás formájában 
megvalósuló köz-magán társulásnak 
ötvöznie kell a területre jellemző, 
folyamatosan gyorsuló innováció 
komplexitásának kezelése szempontjából 
alapvető fontossággal bíró pénzügyi és 
technikai eszközöket, ugyanakkor 
biztosítania kell, hogy a közös vállalkozás 
működése egyszerű és rugalmas 
maradjon. Ezért indokolt, hogy a közös 
vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok, az 
Európai horizonthoz, a Digitális Európa 
programhoz vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközhöz társult 
országok – amelyek megállapodnak egy 
közös európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kezdeményezésről –, 
valamint a tagszervezeteiket képviselő 
szövetségek és egyéb olyan szervezetek 
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a nagy teljesítményű számítástechnikai 
vagy kvantum-számítástechnikai kapacitás 
kifejlesztésében és üzembe helyezésében, 
vagy hozzájárulnak a nagy teljesítményű 
számítástechnikával és a kvantum-
számítástechnikával összefüggő 
szakemberhiány kezeléséhez és a 
gyakorlati ismereteket Európában tartják. 
A közös vállalkozásnak nyitva kell állnia 
az új tagok számára.

legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen elkötelezettek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálása, a 
nagy teljesítményű számítástechnikai vagy 
kvantum-számítástechnikai kapacitás 
kifejlesztése és üzembe helyezése mellett, 
vagy hozzájárulnak a nagy teljesítményű 
számítástechnikával és a kvantum-
számítástechnikával összefüggő 
szakemberhiány kezeléséhez és a 
gyakorlati ismereteket Európában tartják. 
A közös vállalkozásnak nyitva kell állnia 
az új tagok számára. Kulcsfontosságú lesz 
az új oktatási és képzési rendszer 
kialakítása és fejlesztése, mivel a HPC és 
a kvantum-számítástechnika területén a 
technológiák és szoftverek folyamatosan 
változnak. A közös vállalkozásnak kedvező 
keretet kell biztosítania a részt vevő 
államok támogatásához. A közvetett 
tevékenységek minél nagyobb hatása 
érdekében a részt vevő államok pénzügyi 
hozzájárulásainak kezelése során 
figyelembe kell venni az EuroHPC közös 
vállalkozás sajátosságait és háromoldalú 
modelljét.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozásnak olyan 
egyértelműen meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
tudományos élet és általában az európai 
iparágak számára a nagy teljesítményű 
számítástechnikában és a kvantum-
számítástechnikában alkalmazott 
leginnovatívabb technológiák 
megtervezését, kifejlesztését és 
alkalmazását, valamint az Unió egészében 
olyan integrált és egyesített, biztonságos 
infrastruktúra-hálózat létrehozását, 
amelynek keretében a kutatók, egyéb 
vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-

(25) A közös vállalkozásnak olyan 
egyértelműen meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
tudományos élet és általában az európai 
iparágak számára a nagy teljesítményű 
számítástechnikában és a kvantum-
számítástechnikában alkalmazott 
leginnovatívabb technológiák 
megtervezését, kifejlesztését és 
alkalmazását, valamint az Unió egészében 
olyan integrált és egyesített, biztonságos 
infrastruktúra-hálózat létrehozását, 
amelynek keretében a kutatók, egyéb 
vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-
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k) és a közszektorbeli felhasználók 
számára világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitást, 
nagy sebességű hálózati 
összekapcsoltságot, valamint élvonalbeli 
alkalmazásokat, továbbá adat- és 
szoftverszolgáltatásokat biztosítanak. A 
közös vállalkozásnak célul kell kitűznie a 
legmagasabb színvonalú technológiák és 
infrastruktúrák fejlesztését és használatát, 
így kezelve az európai tudományos, ipari és 
közszektorbeli felhasználók sok ráfordítást 
igénylő követelményeit.

k, valamint az induló és az innovatív 
vállalkozások) és a közszektorbeli 
felhasználók számára világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitást, 
nagy sebességű hálózati 
összekapcsoltságot, valamint élvonalbeli 
alkalmazásokat, továbbá adat- és 
szoftverszolgáltatásokat biztosítanak. A 
közös vállalkozásnak képesnek kell lennie 
arra, hogy agilis, egyszerű és rugalmas 
módon működjön annak biztosítása 
érdekében, hogy a legmagasabb színvonalú 
technológiák és infrastruktúrák fejlesztése 
és használata figyelembe vegye az európai 
tudományos, ipari és közszektorbeli 
felhasználók sok ráfordítást igénylő 
követelményeit. A nyitottabb hozzáférésű 
és jobban elosztott szolgáltatás biztosítása 
érdekében a közös vállalkozásnak 
jelentősen csökkentenie kell a K+F 
szakaszban lévő kkv-k és induló 
vállalkozások hozzáférési korlátait, 
például a szolgáltatási díjak költségét, a 
súlyos adminisztratív terheket és a 
tudatosság hiányát. A közös 
vállalkozásnak világos és egyszerű 
szabályokkal kell rendelkeznie, amelyek 
összhangban vannak az uniós 
szabályozással, különösen a szellemi 
tulajdonra, a felelősségre és a kiegészítő 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokra vonatkozóan, hogy 
vonzóbb legyen valamennyi érdekelt fél, 
köztük kiemelten az ipar és a kkv-k 
számára.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A közös vállalkozást hét pillér, egy 
adminisztratív pillér és hat technikai pillér 
köré kell szervezni. Az infrastrukturális 
pillért, amely a szuper-számítástechnikai 
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szolgáltatások egyesítésének része, 
valamint a felhasználás és a készségek 
bővítését a Digitális Európa programból 
kell finanszírozni. A szuper-
számítástechnikai szolgáltatások 
egyesítésének fennmaradó tevékenységeit, 
beleértve az Unió közös európai 
adatterével és biztonságos 
felhőinfrastruktúráival való 
összekapcsolást is, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből kell 
finanszírozni. A technológiai, alkalmazási 
és nemzetközi együttműködési pillért az 
Európai horizont keretprogramból kell 
finanszírozni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közös vállalkozásnak hozzá kell 
járulnia az egész Unióban tapasztalható 
specifikus szakemberhiány enyhítéséhez, 
és ennek érdekében részt kell vennie 
tájékoztatási tevékenységekben és 
segítséget nyújtania az új tudásbázis 
kiépítéséhez és a humántőke fejlesztéséhez.

(26) Mivel a szakemberhiány a K+I 
infrastruktúrához való hozzáférés, a 
nagyobb mértékű K+I és digitalizációs 
beruházások, valamint nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiákhoz való 
hozzáférés első számú akadálya, a közös 
vállalkozásnak továbbképzések és 
átképzések révén hozzá kell járulnia az 
egész Unióban tapasztalható specifikus 
szakemberhiány enyhítéséhez, továbbá 
olyan intézkedések elfogadásához, 
amelyek növelik a nemek közötti 
egyensúlyt, és foglalkoznak a nemi 
dimenzióval, ugyanakkor vonzania kell és 
meg kell tartania a legjobb tehetségeket. E 
célból segítséget kell nyújtania az új 
tudásbázis kiépítéséhez és a humántőke 
fejlesztéséhez, mégpedig úgy, hogy 
figyelemfelhívó kampányokat indít, és 
előmozdítja az oktatási és terjesztési 
tevékenységeket, bevonva ebbe a munkába 
a felsőoktatás, tudományos és 
tudáshálózatokat, a szociális és gazdasági 
partnereket, a médiát, az ipart, a kkv-k 
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szervezeteit és más szereplőket, 
ugyanakkor meg kell akadályoznia 
mindenféle elfogultság, különösen a nemi 
és faji előítéleteken alapuló elfogultság 
megjelenését a tevékenységéből eredő 
algoritmusokban, termékekben vagy 
következtetésekben. Mindezt a potenciális 
felhasználóknak a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika által kínált 
lehetőségekről való tájékoztatására 
irányuló összehangolt erőfeszítés 
részeként kell megvalósítani. Figyelembe 
kell venni azt is, hogy az e rendelet 
keretében megvalósított közbeszerzések 
során kompetenciákat kell kiépíteni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Mivel a szakemberhiány és a 
tapasztalatok hiánya a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiákhoz való 
hozzáférés első számú akadálya, a közös 
vállalkozásnak ösztönöznie kell a 
kvantum-számítástechnikához konkrétan 
kapcsolódó egyetemi képesítések és 
oktatási programok kidolgozását, egyrészt 
a terület egyre nagyobb 
szakemberigényére tekintettel, másrészt a 
„kvantum szűk keresztmetszet” 
kialakulásának elkerülése érdekében. E 
tekintetben a közös vállalkozás 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Unió-szerte 
növekedjen a készségek és a tapasztalat 
szintje a hallgatók, a tudományos 
szakemberek és a szakértők (férfiak és 
nők) körében a releváns területeken, 
fejlesztve a szoftvereket és az ágazati 
szakértelmet a tudomány és az innováció 
területén végzett felderítő kutatás 
megértésével kombináló kompetenciákat, 
különös figyelmet fordítva a nemek közötti 
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egyenlőség szempontjára, és 
intézkedéseket fogadva el a nemek közötti 
egyensúly előmozdítására ezen a 
területen, biztosítva ugyanakkor a 
legszélesebb földrajzi lefedettséget az 
Unióban.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unió külpolitikai célkitűzéseivel 
és nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban a közös vállalkozásnak meg 
kell könnyítenie az Unió és a nemzetközi 
szereplők közötti együttműködést azáltal, 
hogy együttműködési stratégiát határoz 
meg, amelynek része a K+F és a 
készségfejlesztés lehetséges 
együttműködési területeinek azonosítása és 
támogatása, továbbá kölcsönös előnnyel 
járó intézkedéseket hajt végre, emellett 
hozzáférési protokollt dolgoz ki a 
megfelelő nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kapacitásokhoz és 
alkalmazásokhoz, elsődlegesen 
viszonossági alapon.

(27) Az Unió külpolitikai célkitűzéseivel 
és nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban a közös vállalkozásnak meg 
kell könnyítenie az Unió és a nemzetközi 
szereplők közötti együttműködést azáltal, 
hogy együttműködési stratégiát határoz 
meg, amelynek része a K+F és a 
készségfejlesztés lehetséges 
együttműködési területeinek azonosítása és 
támogatása, továbbá kölcsönös előnnyel 
járó intézkedéseket hajt végre, emellett 
hozzáférési protokollt dolgoz ki a 
megfelelő nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kapacitásokhoz és 
alkalmazásokhoz, viszonossági alapon.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közös vállalkozásnak törekednie 
kell a létrejövő nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológiáknak az EU-
ban történő kiaknázására. Emellett védenie 
kell az általa beszerzett 
szuperszámítógépekkel kapcsolatos 
beruházásokat. Ennek során megfelelő 
intézkedéseket kell hoznia a beszerzett 

(28) A közös vállalkozásnak együtt kell 
működnie a „Partnerség a fejlett európai 
számítástechnikáért” kezdeményezéssel 
(PRACE), a GÉANT-hálózattal, valamint 
más európai és nemzeti szuper-
számítástechnikai és 
adatinfrastruktúrákkal. A közös 
vállalkozásnak törekednie kell a létrejövő 
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technológiák ellátási lánca biztonságának 
az e szuperszámítógépek teljes 
élettartamán keresztül történő 
garantálására.

nagy teljesítményű számítástechnikai 
technológiáknak az EU-ban történő 
kiaknázására. Emellett védenie kell az 
általa beszerzett szuperszámítógépekkel 
kapcsolatos beruházásokat. Ennek során 
megfelelő intézkedéseket kell hoznia a 
beszerzett technológiák ellátási lánca 
biztonságának az e szuperszámítógépek 
teljes élettartamán keresztül történő 
garantálására.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén a leginnovatívabb 
technológiák tervezésére, fejlesztésére és 
alkalmazására vonatkozó célkitűzésének 
elérése érdekében a közös vállalkozásnak – 
különösen vissza nem térítendő támogatás 
és közbeszerzési szerződések formájában – 
pénzügyi támogatást kell nyújtania, 
amelyet éves munkaprogramokon alapuló 
nyílt versenypályázati felhívások és 
ajánlati felhívások útján kell odaítélnie. Ezt 
a pénzügyi támogatást különösen az adott 
program kidolgozását akadályozó, 
bizonyítottan fennálló piaci hiányosságok 
orvoslására kell fordítani, az nem 
szoríthatja ki a magánberuházásokat, és 
annak a kedvezményezett magatartásának 
megváltoztatása révén ösztönző hatást kell 
kifejtenie.

(30) A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén a leginnovatívabb 
technológiák tervezésére, fejlesztésére és 
alkalmazására vonatkozó célkitűzésének 
elérése érdekében a közös vállalkozásnak – 
különösen vissza nem térítendő támogatás 
és közbeszerzési szerződések formájában – 
pénzügyi támogatást kell nyújtania, 
amelyet éves munkaprogramokon alapuló 
nyílt, tisztességes és átlátható 
versenypályázati felhívások és ajánlati 
felhívások útján kell odaítélnie. Ezt a 
pénzügyi támogatást különösen az adott 
program kidolgozását akadályozó, 
bizonyítottan fennálló piaci hiányosságok 
orvoslására kell fordítani, az nem 
szoríthatja ki a magánberuházásokat, és 
annak a kedvezményezett magatartásának 
megváltoztatása révén ösztönző hatást kell 
kifejtenie.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A közös vállalkozásnak az Unió 
egészében támogatnia kell tagállami nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
kompetenciaközpontok létrehozását, és 
mindenekelőtt azok hálózatba kapcsolását 
és összehangolását annak érdekében, hogy 
meg tudja valósítani az ipar – és különösen 
a kkv-k – innovációs potenciáljának 
növelésére irányuló célkitűzését, 
hozzájáruljon a specifikus szakemberhiány 
enyhítéséhez, támogatást nyújtson az 
ismeretek bővítéséhez és a humántőke 
fejlesztéséhez, és növelje a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitásokat. 
Ezeknek a kompetenciaközpontoknak a 
feladata, hogy felkérésre nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtsanak az ipar, a 
tudományos élet szereplői és a 
közigazgatási szervek számára. 
Mindenekelőtt elő kell segíteniük és 
lehetővé kell tenniük a nagy teljesítményű 
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájához való hozzáférést, meg 
kell könnyíteniük a szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek igénybevételét, 
megoldást kell keresniük arra a 
problémára, hogy messze nem áll 
rendelkezésre elegendő szakképzett 
műszaki szakértő, és ehhez 
figyelemfelkeltési, képzési és tájékoztatási 
tevékenységeket kell folytatniuk, továbbá 
az érdekelt felekkel és más 
kompetenciaközpontokkal való 
kapcsolatépítés segítségével ösztönözniük 
kell a tágabb körű innovációt például a 
következők révén: a felhasználás eseteivel 
vagy az alkalmazási tapasztalatokkal 
kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje és 
előmozdítása, képzési létesítményeik és 
tapasztalataik megosztása, a párhuzamos 
kódok közös kidolgozása és cseréje, 
valamint az állami, illetve 
magánfelhasználók – különösen a kkv-k – 

(31) A közös vállalkozásnak az Unió 
egészében támogatnia kell tagállami nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
kompetenciaközpontok létrehozását, és 
mindenekelőtt azok hálózatba kapcsolását 
és összehangolását annak érdekében, hogy 
meg tudja valósítani az ipar – és különösen 
a kkv-k, valamint az induló és az 
innovatív vállalkozások – innovációs 
potenciáljának növelésére irányuló 
célkitűzését, hozzájáruljon a specifikus 
szakemberhiány enyhítéséhez, támogatást 
nyújtson az ismeretek bővítéséhez és a 
humántőke fejlesztéséhez, és növelje a 
nagy teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitásokat. 
Ezeknek a kompetenciaközpontoknak a 
feladata, hogy felkérésre nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtsanak az ipar, a 
tudományos élet szereplői és a 
közigazgatási szervek számára, és 
lehetőséget nyújtsanak az egyének és a 
nem kormányzati szervezetek számára, 
hogy a számítási teljesítményeket 
társadalmi és környezeti szempontból 
hasznos célokra használják fel. 
Mindenekelőtt elő kell segíteniük és 
lehetővé kell tenniük a nagy teljesítményű 
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájához való hozzáférést, meg 
kell könnyíteniük a szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek igénybevételét, 
megoldást kell keresniük arra a 
problémára, hogy messze nem áll 
rendelkezésre elegendő szakképzett 
műszaki szakértő, és ehhez 
figyelemfelkeltési, képzési és tájékoztatási 
tevékenységeket kell folytatniuk, továbbá 
az érdekelt felekkel és más 
kompetenciaközpontokkal való 
kapcsolatépítés segítségével ösztönözniük 
kell a tágabb körű innovációt például a 
következők révén: a felhasználás eseteivel 
vagy az alkalmazási tapasztalatokkal 
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számára készített innovatív alkalmazások 
és eszközök megosztásának támogatása.

kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje és 
előmozdítása, képzési létesítményeik és 
tapasztalataik megosztása, a párhuzamos 
kódok közös kidolgozása és cseréje, 
valamint az állami, illetve 
magánfelhasználók – különösen a kkv-k, 
valamint az induló és az innovatív 
vállalkozások – számára készített innovatív 
alkalmazások és eszközök megosztásának 
támogatása. A párhuzamosság elkerülése 
érdekében szinergiákat és koordinációt 
kell biztosítani más hasonló 
struktúrákkal, például a digitális 
innovációs központokkal.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
adatinfrastruktúrát, amelynek tulajdonosa 
vagy társtulajdonosa, és széles körben 
elérhetővé kell tennie őket az egész 
Unióban, tovább össze kell kapcsolnia és 
egyesítenie kell szuper-számítástechnikai 
és kvantum-számítástechnikai 
adatinfrastruktúráit, valamint a nemzeti, 
regionális és más számítástechnikai 
infrastruktúrákat egy közös platformmal. 
Ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon 
szolgáltatást nyújtani Európa-szerte az 
állami és magánfelhasználók széles 
körének, a közös vállalkozásnak ezenfelül 
biztosítania kell az egyesített, biztonságos 
szuper-számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúrák közös európai 
adatterekkel és a 2020. február 19-i 
„Európai adatstratégia” című bizottság 
közleményben bejelentett egyesített, 
biztonságos felhőinfrastruktúráival való 

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
adatinfrastruktúrát, amelynek tulajdonosa 
vagy társtulajdonosa, és széles körben 
elérhetővé kell tennie őket az egész 
Unióban, különösen a kkv-k, a K+F 
fázisban járó induló vállalkozások és a 
kutatók számára, tovább össze kell 
kapcsolnia és egyesítenie kell szuper-
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai adatinfrastruktúráit, 
valamint a nemzeti, regionális és más 
számítástechnikai infrastruktúrákat egy 
közös platformmal annak érdekében, hogy 
egy erős európai ökoszisztémát képezzen, 
ahol minden felhőfelhasználó hozzáférhet 
a magas színvonalú számítástechnikai 
erőforrásokhoz, valamint a tudományos és 
kereskedelmi adattárakhoz, ugyanakkor 
erőforrásokat biztosítva ahhoz, hogy az 
interaktív feldolgozás közelebb kerüljön a 
nagy teljesítményű számítástechnikai 
rendszerekhez és a nagyméretű 
adatbázisokhoz. Az együttműködésen 
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összekapcsolást. alapuló munkavégzés megkönnyítéséhez 
is szükség van interaktív 
számítástechnikai szolgáltatásokra. 
Ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon 
szolgáltatást nyújtani Európa-szerte az 
állami és magánfelhasználók széles 
körének, a közös vállalkozásnak ezenfelül 
biztosítania kell az egyesített, biztonságos 
szuper-számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúrák közös európai 
adatterekkel, az európai nyílt 
tudományosadat-felhővel, a GAIA-X-szel 
és a 2020. február 19-i „Európai 
adatstratégia” című bizottság 
közleményben bejelentett egyesített, 
biztonságos felhőinfrastruktúráival való 
összekapcsolást, és az interoperabilitás 
elérése érdekében támogatnia kell a nyílt 
szabványok, nyílt forráskódú szoftverek, 
hardverek és platformok, továbbá adott 
esetben a nyílt alkalmazásprogramozási 
felületek használatát.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az Európai horizontnak és a 
Digitális Európa programnak hozzá kell 
járulnia az Unión belüli kutatási és 
innovációs szakadék felszámolásához és 
szuper-számítástechnikai kapacitások 
széles skálájának üzembe helyezéséhez 
azáltal, hogy elősegíti az európai 
strukturális és beruházási alapokkal (esb-
alapok) való szinergiákat. A közös 
vállalkozásnak ezért törekednie kell az esb-
alapokkal való szoros együttműködésre, 
ami konkrét segítséget jelenthet a helyi, 
regionális és nemzeti kutatási és innovációs 
kapacitások megerősítéséhez.

(34) Az Európai horizontnak és a 
Digitális Európa programnak hozzá kell 
járulnia az Unión belüli kutatási és 
innovációs szakadék felszámolásához és 
szuper-számítástechnikai kapacitások 
széles skálájának üzembe helyezéséhez 
azáltal, hogy elősegíti az összes releváns 
programmal és szakpolitikai intézkedéssel 
való szinergiákat, különös hangsúlyt 
helyezte az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra (ERFA), az Európai Szociális 
Alap+-ra (ESZA+), az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) 
és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra (EMVA), valamint 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközre, az InvestEU programra és az 
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EBB más programjaira. A közös 
vállalkozásnak ezért törekednie kell az 
ezekkel az alapokkal való szoros 
együttműködésre, hogy konkrét segítséget 
nyújtson a helyi, regionális és nemzeti 
kutatási és innovációs kapacitások 
megerősítéséhez.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közös vállalkozásnak kedvező 
keretrendszert kell biztosítania a részt vevő 
államok körébe tartozó tagállamok számára 
ahhoz, hogy az esb-alapok biztosította 
forrásaikat nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai és adatinfrastruktúrák 
beszerzésére és ezek összekapcsolására 
fordítsák. Elengedhetetlen, hogy a közös 
vállalkozás igénybe vegye az esb-alapokat 
a világszínvonalú integrált, egyesített, 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt nagy 
teljesítményű számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra uniós kiépítéséhez, mivel 
az ilyen infrastruktúra által kínált 
előnyökből jóval többen részesülnek, mint 
a tagállamok felhasználói. Ha a 
tagállamok úgy határoznak, hogy az esb-
alapok forrásait a közös vállalkozás 
szuperszámítógépeinek és 
kvantumszámítógépeinek beszerzési 
költségeihez használják fel, a közös 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie, 
hogy az Unió milyen részesedéssel bír az 
említett tagállam esb-alapjából, míg a 
közös vállalkozás költségvetésében csak az 
esb-ből felhasznált nemzeti részt lehet 
elszámolni nemzeti hozzájárulásként.

(35) A közös vállalkozásnak kedvező 
keretrendszert kell biztosítania a részt vevő 
államok körébe tartozó tagállamok számára 
ahhoz, hogy az esb-alapokhoz, valamint a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközhöz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásaikat, valamint az ERFA, az 
ESZA+, az ETHA és az EMVA által 
társfinanszírozott programok szerinti 
pénzügyi hozzájárulásokat nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai, illetve 
adatinfrastruktúrák beszerzésére és ezek 
összekapcsolására fordítsák. 
Elengedhetetlen, hogy a közös vállalkozás 
igénybe vegye a pénzügyi 
hozzájárulásokat a világszínvonalú 
integrált, kiválóságon alapuló, egyesített, 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt nagy 
teljesítményű számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra uniós kiépítéséhez. Ha a 
tagállamok úgy határoznak, hogy ezeket a 
pénzügyi hozzájárulásokat a közös 
vállalkozás szuperszámítógépeinek és 
kvantumszámítógépeinek beszerzési 
költségeihez használják fel, akkor ezeket a 
hozzájárulásokat a közös vállalkozás 
költségvetéséhez nyújtott nemzeti 
hozzájárulásként kell figyelembe venni, 
feltéve hogy betartják a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 106. cikkét 
és egyéb alkalmazandó rendelkezéseit, 
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valamint a többi alapspecifikus rendeletet.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz forrásai 
kiegészíthetik a közös vállalkozás által 
finanszírozott intézkedéseket, feltéve, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből nyújtott támogatás kiegészíti a 
közös vállalkozás uniós alapjai által 
nyújtott támogatást, és nem ugyanazokat 
a költségeket fedezi, annak ellenére, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt nem szabad a közös vállalkozás 
költségvetéséhez nyújtott nemzeti 
hozzájárulásként elszámolni.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Unió Digitális Európa program 
pénzeszközeiből nyújtott hozzájárulásának 
részben fedeznie kell a magas színvonalú 
szuperszámítógépek, 
kvantumszámítógépek, ipari léptékű 
szuperszámítógépek és közepes méretű 
szuperszámítógépek beszerzését, 
összhangban a közös vállalkozás azon 
célkitűzésével, hogy hozzájárul a források 
abból a célból történő összevonásához, 
hogy az Uniót ellássák a legmagasabb 
színvonalú szuperszámítógépekkel és 
kvantumszámítógépekkel. E 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek kiegészítő költségeit 
a részt vevő államoknak, a 
magánszektorbeli tagoknak, illetve a 

(36) Az Unió Digitális Európa program 
pénzeszközeiből nyújtott hozzájárulásának 
részben fedeznie kell a magas színvonalú 
szuperszámítógépek, 
kvantumszámítógépek, legalább közepes 
méretű ipari léptékű szuperszámítógépek 
és közepes méretű szuperszámítógépek 
beszerzését, összhangban a közös 
vállalkozás azon célkitűzésével, hogy 
hozzájárul a források abból a célból történő 
összevonásához, hogy az Uniót ellássák a 
legmagasabb színvonalú 
szuperszámítógépekkel és 
kvantumszámítógépekkel. E 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek kiegészítő költségeit 
a részt vevő államoknak, a 
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magánpartnerek konzorciumainak kell 
állniuk. Az e szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenesen 
arányosnak kell lennie az Unió által e 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek beszerzésére 
fordított pénzügyi hozzájárulással, és nem 
haladhatja meg az e 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való összes 
hozzáférési idő 50 %-át.

magánszektorbeli tagoknak, illetve a 
magánpartnerek konzorciumainak kell 
állniuk. Az e szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenesen 
arányosnak kell lennie az Unió által e 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek beszerzésére 
fordított pénzügyi hozzájárulással, és nem 
haladhatja meg az e 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való összes 
hozzáférési idő 50 %-át.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Indokolt, hogy az általa beszerzett 
magas színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek tulajdonosa a közös 
vállalkozás legyen. A magas színvonalú 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 
üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. Az üzemeltető 
szervezetnek képesnek kell lennie arra is, 
hogy pontos becslést készítsen és 
ellenőrizze a szuperszámítógép működési 
költségeit, biztosítva például a közös 
vállalkozás tulajdonát képező, magas 
színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek és az általa 
üzemeltetett más, nemzeti vagy regionális 
számítástechnikai rendszerek funkcionális 
és – lehetőség szerint – fizikai 
szétválasztását. Az üzemeltető szervezetet 
a részvételi szándék kifejezésére való 
felhívás és független szakértők bírálata 
nyomán a közös vállalkozás irányító 

(37) Indokolt, hogy az általa beszerzett 
magas színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek tulajdonosa a közös 
vállalkozás legyen. A magas színvonalú 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 
üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. Az üzemeltető 
szervezetnek képesnek kell lennie arra is, 
hogy pontos becslést készítsen és 
ellenőrizze a szuperszámítógép működési 
költségeit, biztosítva például a közös 
vállalkozás tulajdonát képező, magas 
színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek és az általa 
üzemeltetett más, nemzeti vagy regionális 
számítástechnikai rendszerek funkcionális 
és – lehetőség szerint – fizikai 
szétválasztását. Az üzemeltető szervezet 
fenntartható energiagazdálkodási tervet 
dolgoz ki a megszerzett infrastruktúrára. 
Az üzemeltető szervezetet a részvételi 
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testületének (a továbbiakban: irányító 
testület) kell kiválasztania. Az üzemeltető 
szervezet kiválasztását követően az 
üzemeltető szervezet székhelye szerinti 
részt vevő államnak vagy az üzemeltetési 
konzorciumnak lehetőséget kell adni arra, 
hogy úgy döntsön, hogy más részt vevő 
államokat is felkér arra, hogy 
csatlakozzanak és vegyenek részt a 
kiválasztott üzemeltető szervezetnél 
üzembe helyezendő, magas színvonalú 
szuperszámítógép vagy 
kvantumszámítógép finanszírozásában. Ha 
további részt vevő államok csatlakoznak a 
kiválasztott üzemeltetési konzorciumhoz, 
az nem érintheti az e 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó részt. Az 
üzemeltetési konzorciumban részt vevő 
államok által a szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez nyújtott 
hozzájárulások alapján meg kell állapítani 
az érintett államokra jutó, az említett 
szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez való hozzáférési 
időt. A részt vevő államoknak meg kell 
állapodniuk egymás között a 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való, rájuk jutó 
hozzáférési idő elosztásáról.

szándék kifejezésére való nyílt, tisztességes 
és átlátható felhívás és független szakértők 
bírálata nyomán a közös vállalkozás 
irányító testületének (a továbbiakban: 
irányító testület) kell kiválasztania. Az 
üzemeltető szervezet kiválasztását 
követően az üzemeltető szervezet 
székhelye szerinti részt vevő államnak 
vagy az üzemeltetési konzorciumnak 
lehetőséget kell adni arra, hogy úgy 
döntsön, hogy más részt vevő államokat is 
felkér arra, hogy csatlakozzanak és 
vegyenek részt a kiválasztott üzemeltető 
szervezetnél üzembe helyezendő, magas 
színvonalú szuperszámítógép vagy 
kvantumszámítógép finanszírozásában. Ha 
további részt vevő államok csatlakoznak a 
kiválasztott üzemeltetési konzorciumhoz, 
az nem érintheti az e 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó részt. Az 
üzemeltetési konzorciumban részt vevő 
államok által a szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez nyújtott 
hozzájárulások alapján meg kell állapítani 
az érintett államokra jutó, az említett 
szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez való hozzáférési 
időt. A részt vevő államoknak meg kell 
állapodniuk egymás között a 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való, rájuk jutó 
hozzáférési idő elosztásáról.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös vállalkozásnak a részt 
vevő államokkal közösen kell beszereznie 
a közepes méretű szuperszámítógépeket. 
Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 

(39) A közös vállalkozásnak a részt 
vevő államokkal közösen kell beszereznie 
a közepes méretű szuperszámítógépeket. 
Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 
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üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. A közös 
vállalkozásnak a beszerzési költségekhez a 
Digitális Európa program pénzeszközeiből 
biztosított uniós pénzügyi hozzájárulás 
mértékének megfelelő tulajdonrészt kell 
szereznie az adott szuperszámítógépben. 
Az üzemeltető szervezetet a részvételi 
szándék kifejezésére való felhívás és 
független szakértők bírálata nyomán az 
irányító testületnek kell kiválasztania. Az 
egyes közepes méretű 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenes 
arányban kell lennie a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből az említett 
közepes méretű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a közös vállalkozás a 
tulajdonjogát átruházza, az üzemeltető 
szervezetre, vagy a végelszámolása esetén. 
Az üzemeltető szervezetnek vissza kell 
térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógép maradványértékét.

üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. A közös 
vállalkozásnak a beszerzési költségekhez a 
Digitális Európa program pénzeszközeiből 
biztosított uniós pénzügyi hozzájárulás 
mértékének megfelelő tulajdonrészt kell 
szereznie az adott szuperszámítógépben. 
Az üzemeltető szervezetet a részvételi 
szándék kifejezésére való nyílt, tisztességes 
és átlátható felhívás és független szakértők 
bírálata nyomán az irányító testületnek kell 
kiválasztania. Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenes 
arányban kell lennie a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből az említett 
közepes méretű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a közös vállalkozás a 
tulajdonjogát átruházza, az üzemeltető 
szervezetre, vagy a végelszámolása esetén. 
Az üzemeltető szervezetnek vissza kell 
térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógép maradványértékét.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az EuroHPC szuperszámítógépek 
kiegyensúlyozott eloszlásának és a 
könnyen elérhető egyesített 
infrastruktúra-ökoszisztéma 
kialakulásának előmozdítása érdekében 
egyedi jogosultsági feltételeket kell 
alkalmazni az EuroHPC 
szuperszámítógéppel kapcsolatos, 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívásban az olyan részt vevő államra, 
amely már üzemeltet EuroHPC 
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szuperszámítógépet.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a közös vállalkozás magánszektorbeli 
tagokkal vagy a magánpartnerek 
konzorciumával együtt ipari léptékű 
szuperszámítógépeket szerezzen be. Az 
ilyen szuperszámítógépek üzemeltetésével 
meglévő üzemeltető szervezeteket kell 
megbízni. Az üzemeltető szervezetnek 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával társuljon 
a szuperszámítógép beszerzéséhez és 
működtetéséhez. A közös vállalkozásnak a 
beszerzési költségekhez a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulás mértékének 
megfelelő tulajdonrészt kell szereznie az 
adott szuperszámítógépben. Az üzemeltető 
szervezetet és a társult magánszektorbeli 
tagokat vagy magánpartnerek 
konzorciumát a részvételi szándék 
kifejezésére való felhívás és független 
szakértők bírálata nyomán az irányító 
testületnek kell kiválasztania. Az ilyen 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban kell, hogy legyen a Digitális 
Európa program pénzeszközeiből az 
említett ipari léptékű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. A közös 
vállalkozásnak képesnek kell lennie arra, 
hogy megállapodást kössön a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával az ilyen 
szuperszámítógép más szervezetnek 
történő értékesítéséről vagy üzemen kívül 
helyezéséről. Vagylagosan, a közös 
vállalkozásnak lehetőséget kell biztosítani 

(40) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a közös vállalkozás magánszektorbeli 
tagokkal vagy a magánpartnerek 
konzorciumával együtt legalább 
középkategóriás, ipari léptékű 
szuperszámítógépeket szerezzen be. Az 
ilyen szuperszámítógépek üzemeltetésével 
meglévő üzemeltető szervezeteket kell 
megbízni. Az üzemeltető szervezetnek 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával társuljon 
a szuperszámítógép beszerzéséhez és 
működtetéséhez. A közös vállalkozásnak a 
beszerzési költségekhez a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulás mértékének 
megfelelő tulajdonrészt kell szereznie az 
adott szuperszámítógépben. Az üzemeltető 
szervezetet és a társult magánszektorbeli 
tagokat vagy magánpartnerek 
konzorciumát az irányító testületnek kell 
kiválasztania egy átlátható, nyílt és 
versenyen alapuló eljárás keretében, és a 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívást független szakértőknek kell 
elbírálniuk. Az ilyen 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban kell, hogy legyen a Digitális 
Európa program pénzeszközeiből az 
említett ipari léptékű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. A közös 
vállalkozásnak képesnek kell lennie arra, 
hogy megállapodást kössön a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával az ilyen 
szuperszámítógép más szervezetnek 
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arra, hogy az ilyen szuperszámítógép 
tulajdonjogát átruházza a magánszektorbeli 
tagokra vagy a magánpartnerek 
konzorciumára. Ekkor vagy a közös 
vállalkozás végelszámolása esetén, a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának vissza 
kell térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógépben fennálló uniós 
részesedés maradványértékét. Ha a közös 
vállalkozás és a magánszektorbeli tagok 
vagy a magánpartnerek konzorciuma úgy 
döntenek, hogy üzemen kívül helyezik a 
szuperszámítógépet üzemeltetésének teljes 
értékcsökkenését követően, e költségeket a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának kell 
állnia.

történő értékesítéséről vagy üzemen kívül 
helyezéséről. Vagylagosan, a közös 
vállalkozásnak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az ilyen szuperszámítógép 
tulajdonjogát átruházza a magánszektorbeli 
tagokra vagy a magánpartnerek 
konzorciumára. Ekkor vagy a közös 
vállalkozás végelszámolása esetén, a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának vissza 
kell térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógépben fennálló uniós 
részesedés maradványértékét. Ha a közös 
vállalkozás és a magánszektorbeli tagok 
vagy a magánpartnerek konzorciuma úgy 
döntenek, hogy üzemen kívül helyezik a 
szuperszámítógépet üzemeltetésének teljes 
értékcsökkenését követően, e költségeket a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának kell 
állnia.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az ipari léptékű 
szuperszámítógépek esetében a közös 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie az 
ipari felhasználók sajátos igényeit, mint 
például a hozzáférési eljárások, a 
szolgáltatások minősége és típusa, az 
adatvédelem, az ipari innováció és a 
szellemi tulajdon oltalma, a 
felhasználhatóság, a bizalom és más 
titoktartási és biztonsági követelmények.

(41) Középtávon a közös vállalkozásnak 
arra kell törekednie, hogy meghatározza 
és megvalósítsa az összes EuroHPC 
szuperszámítógépet, amelyek megfelelnek 
a lehető legmagasabb szintű biztonsági 
követelményeknek, különös tekintettel a 
kiberbiztonsági, hozzáférhetőségi és 
használhatósági előírásokra és 
követelményekre, elsősorban az ipar és a 
kkv-k vonatkozásában. Az ipari léptékű 
szuperszámítógépek esetében a közös 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie az 
ipari felhasználók sajátos igényeit, mint 
például a hozzáférési eljárások, a 
szolgáltatások minősége és típusa, az 
adatvédelem, az ipari innováció és a 
szellemi tulajdon oltalma, a 
felhasználhatóság, a bizalom és más 
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titoktartási és biztonsági követelmények.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A közös vállalkozás által 
finanszírozott szuperszámítógépek 
tervezésénél és üzemeltetésénél figyelembe 
kell venni az energiahatékonyság és a 
környezeti fenntarthatóság szempontjait, 
és például alacsony energiaigényű 
technológiát, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat kell alkalmazni, mint amilyen 
a fejlett hűtés és a hővisszaforgatás.

(42) A közös vállalkozás által 
finanszírozott szuperszámítógépek 
tervezésénél és üzemeltetésénél mindig 
foglalkozni kell az energiahatékonyság, a 
környezeti fenntarthatóság és a 
körforgásosság szempontjaival, 
hozzájárulva a karbonsemlegességhez, 
ideértve a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó beszerzési megállapodásokat is, 
figyelembe véve annak hozzáadott értékét, 
ha ott integrálják ezeket a meglévő 
általános energiarendszerekbe, ahol azok 
vannak, és például megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energiát, alacsony energiaigényű 
technológiákat, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat kell alkalmazni, mint amilyen 
a fejlett hűtés és a hővisszaforgatás és más 
technológiák.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az EuroHPC közös vállalkozásnak 
kezelnie kell a HPC-infrastruktúra 
fokozott használata miatti növekvő 
energiaigényt, ennek érdekében össze kell 
hangolnia célkitűzéseit az 
energiaágazatra vonatkozó stratégiákkal, 
szakpolitikákkal és jogszabályokkal. 
Továbbá, az energiahatékony szerverek és 
a fejlett munkaterhelés-kezelő eszközök 
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kombinálásával az EuroHPC egyaránt 
javítja a telephelyi és a 
felhőhatékonyságot, ezáltal pedig 
csökkenti a költségeket és az 
adatközpontok szénlábnyomát.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított a magánfelhasználók 
számára is az Európa horizont és a 
Digitális Európa program által 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevekénységekkel összefüggő 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá adott 
esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. A 
hozzáférési időt elsődlegesen a részvételi 
szándék kifejezésére szolgáló, a közös 
vállalkozás által közzétett felhívás és 
független szakértők bírálata alapján kell 
kiosztani. Az innovációs 
magántevékenységeket folytató kkv-
felhasználók kivételével a közös 
vállalkozás szuperszámítógépeihez 
ingyenes hozzáférési idővel rendelkező 
valamennyi felhasználónak nyílt 
tudományra irányuló megközelítést kell 
alkalmaznia, és terjesztenie kell az e 
hozzáférés révén szerzett ismereteket, az 
Európai horizontról szóló rendelettel 
összhangban. A (rendkívüli piaci 
hiányosságokkal küzdő) kkv-k innovációs 
magántevékenységeitől eltérő gazdasági 
tevékenységhez a felhasználóknak kiosztott 
hozzáférési időért a piaci árakon alapuló 
használatalapú díjat kell fizetni. Indokolt 
engedélyezni a hozzáférési idő e 
tevékenységeknek való kiosztását is, de azt 
korlátozni kell, és a fizetendő díjat az 

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított a 
magánfelhasználók, köztük nem 
kormányzati szervezetek és 
magánszemélyek számára is kutatási és 
innovációs tevekénységekkel összefüggő 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá a kkv-
k és induló vállalkozások innovációs 
magántevékenységei számára is, 
tisztességes és átlátható kritériumok és 
eljárások alapján. A hozzáférési időt 
elsődlegesen a részvételi szándék 
kifejezésére szolgáló, a közös vállalkozás 
által közzétett időszakos, konzultatív 
szakértői vizsgálatnak alávetett, nyílt és 
átlátható felhívás és független szakértők 
bírálata alapján kell kiosztani, törekedve a 
nagy teljesítményű számítástechnikai 
erőforrások kiegyensúlyozott és megfelelő 
elosztására. Az innovációs 
magántevékenységeket folytató kkv és 
induló vállalkozás státuszú felhasználók 
kivételével a közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez ingyenes 
hozzáférési idővel rendelkező valamennyi 
felhasználónak nyílt tudományra irányuló 
megközelítést kell alkalmaznia, és 
terjesztenie kell az e hozzáférés révén 
szerzett ismereteket, az Európai horizontról 
szóló rendelettel összhangban. A 
(rendkívüli piaci hiányosságokkal küzdő) 
kkv-k és induló vállalkozások innovációs 
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irányító testületnek kell megállapítania. A 
hozzáférési jogokat átlátható módon kell 
kiosztani. Az irányító testületnek meg kell 
határoznia a hozzáférési idő ingyenes 
odaítélésének különös szabályait, adott 
esetben és a részvételi szándék kifejezésére 
irányuló felhívás nélkül, azon 
kezdeményezések számára, amelyeket akár 
az Unió, akár az irányító testület 
stratégiainak ítél. Az Unió stratégiai 
kezdeményezéseinek reprezentatív példái 
többek között a következők: Irány a Föld, a 
Human Brain Project Flagship (az emberi 
aggyal foglalkozó projekt, kiemelt 
kezdeményezés), az „1+ Million 
Genomes” kezdeményezés, a közérdekű 
területeken működő közös európai 
adatterek, különösen az egészségügyi 
adattér, a nagy teljesítményű 
számítástechnikával foglalkozó kiválósági 
központok és kompetenciaközpontok, a 
digitális innovációs központok stb. Az 
Unió kérésére a közös vállalkozásnak 
közvetlen hozzáférési időt kell adnia 
állandó vagy ideiglenes jelleggel a 
stratégiai kezdeményezéseknek, valamint a 
meglévő vagy jövőbeli 
alkalmazásplatformoknak, amelyeket az 
Unió alapvetőnek ítél a köz javára 
működtetett, az egészségüggyel összefüggő 
vagy más döntő fontosságú 
szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
szempontjából, a veszélyhelyzetek vagy 
válságkezelés esetén, valamint olyan 
esetekben, amelyeket az Unió a biztonsága 
és védelme tekintetében alapvetőnek vél. A 
közös vállalkozás számára lehetővé kell 
tenni, hogy korlátozott mértékben 
kereskedelmi célú gazdasági 
tevékenységeket is végezzen. Ajánlott, 
hogy a valamely uniós tagállamban vagy a 
Digitális Európa programhoz és az Európai 
horizonthoz társult országban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező, vagy ott 
található felhasználók kapjanak hozzáférési 
időt. A hozzáférési jogoknak minden 
felhasználó számára méltányosnak kell 
lenniük, és azokat átlátható módon kell 
kiosztani. Az irányító testületnek minden 

magántevékenységeitől eltérő gazdasági 
tevékenységhez a felhasználóknak kiosztott 
hozzáférési időért a költségeken és a 
tényleges használaton alapuló díjat kell 
fizetni. Indokolt engedélyezni a hozzáférési 
idő e tevékenységeknek való kiosztását is, 
de azt korlátozni kell, és a fizetendő díjat 
az irányító testületnek kell átlátható 
módon megállapítania. A hozzáférési 
jogokat nyílt és átlátható módon kell 
kiosztani. Az irányító testületnek meg kell 
határoznia a hozzáférési idő ingyenes 
odaítélésének különös szabályait, adott 
esetben és a részvételi szándék kifejezésére 
irányuló felhívás nélkül, azon 
kezdeményezések számára, amelyeket akár 
az Unió, akár az irányító testület 
stratégiainak ítél. Az Unió stratégiai 
kezdeményezéseinek reprezentatív példái 
többek között a következők: Irány a Föld, 
az emberi aggyal foglalkozó kiemelt 
projekt, az „1+ millió genom” 
kezdeményezés, a közérdekű területeken 
működő közös európai adatterek, 
különösen az egészségügyi adattér, a nagy 
teljesítményű számítástechnikával 
foglalkozó kiválósági központok és 
kompetenciaközpontok, a digitális 
innovációs központok stb. Az Unió 
kérésére a közös vállalkozásnak állandó 
vagy ideiglenes jelleggel közvetlen 
hozzáférési időt kell adnia az olyan 
stratégiai kezdeményezések céljára, 
valamint a meglévő vagy jövőbeli 
alkalmazásplatformok részére, amelyeket 
az Unió alapvetőnek ítél a köz javára 
működtetett, az egészségüggyel összefüggő 
vagy más döntő fontosságú 
szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
szempontjából, a veszélyhelyzetek vagy 
válságkezelés esetén, valamint olyan 
esetekben, amelyeket az Unió a biztonsága 
és védelme tekintetében alapvetőnek vél. A 
közös vállalkozás számára lehetővé kell 
tenni, hogy korlátozott mértékben 
kereskedelmi célú gazdasági 
tevékenységeket is végezzen. Ajánlott, 
hogy a valamely uniós tagállamban vagy a 
Digitális Európa programhoz és az Európai 
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egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

horizonthoz társult országban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező, vagy ott 
található felhasználók kapjanak hozzáférési 
időt. A hozzáférési jogoknak minden 
felhasználó számára méltányosnak kell 
lenniük, és azokat nyílt és átlátható módon 
kell kiosztani. Az irányító testületnek 
minden egyes szuperszámítógép esetében 
meg kell határoznia és nyomon kell 
követnie a hozzáférési idő Unióra jutó 
részéhez kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A közös vállalkozás irányítását két 
testületnek kell végeznie: az irányító 
testületnek, valamint az ipari és 
tudományos tanácsadó testületnek. Az 
irányító testületet az Unió és a részt vevő 
államok képviselőinek kell alkotniuk. Az 
irányító testületnek felelősséget kell 
vállalnia a közös vállalkozás 
tevékenységeihez kapcsolódó stratégiai 
szakpolitikai döntéshozatalért és 
finanszírozási határozatokért, többek 
között a közös vállalkozás közbeszerzési 
tevékenységeiért. Az ipari és tudományos 
tanácsadó testületnek a tudományos élet és 
az ipar képviselőit, mint felhasználókat és 
technológiaszolgáltatókat is magában kell 
foglalnia. Független tanácsadást kell 
nyújtania az irányító testület számára a 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendre, valamint a közös vállalkozás 
tulajdonában lévő szuperszámítógépek 
beszerzésére és üzemeltetésére, a 
kapacitásépítési és -bővítési tevékenységi 
programra, valamint az egyesítési, 
összekapcsolási és nemzetközi 
együttműködési tevékenységi programra 
vonatkozóan.

(47) A közös vállalkozás irányítását két 
testületnek kell végeznie: az irányító 
testületnek, valamint az ipari és 
tudományos tanácsadó testületnek. Az 
irányító testületet az Unió és a részt vevő 
államok képviselőinek kell alkotniuk. Az 
irányító testületnek felelősséget kell 
vállalnia a közös vállalkozás 
tevékenységeihez kapcsolódó stratégiai 
szakpolitikai döntéshozatalért és 
finanszírozási határozatokért, többek 
között a közös vállalkozás közbeszerzési 
tevékenységeiért. Az ipari és tudományos 
tanácsadó testületnek a tudományos élet és 
az ipar képviselőit, mint felhasználókat és 
technológiaszolgáltatókat is magában kell 
foglalnia. Független tanácsadást kell 
nyújtania az irányító testület számára a 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendre, valamint a közös vállalkozás 
tulajdonában lévő szuperszámítógépek 
beszerzésére és üzemeltetésére, a 
kapacitásépítési és -bővítési tevékenységi 
programra, valamint az egyesítési, 
összekapcsolási és nemzetközi 
együttműködési tevékenységi programra 
vonatkozóan. A közös vállalkozás 
irányítási keretének tartalmaznia kell egy 
felhasználói fórumot is, amely független 
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tanácsokkal látja el az irányító testületet 
és más csoportokat a felhasználói 
igényekről. A felhasználói fórum 
megállapítja az általa kinevezendő 
tagokra vonatkozó egyedi kritériumokat és 
kiválasztási eljárást.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Mivel a szuperszámítógépek 
keresletorientáltak és 
felhasználóközpontúak, az EuroHPC 
állandó párbeszédet követel meg a civil 
társadalommal és a nagy teljesítményű 
számítástechnikai infrastruktúrák 
felhasználóival. Magas hozzáadott 
értékkel és multiplikátor hatással járhat a 
felhasználók folyamatos és tényleges 
bevonása, különösen ha az arra irányul, 
hogy – különösen a kereskedelmi 
alkalmazások esetében – megvalósítsák az 
ipar, a kkv-k, valamint az innovatív 
vállalatok és az induló innovatív 
vállalkozások általi bevezetés 
támogatásához szükséges közös tervezést. 
Az állami és a magánszektor 
végfelhasználóival folytatott rendszeres 
konzultációk révén aktívan törekedni kell 
a felhasználói oldal közreműködésére. 
Ebből a célból az irányító testületnek létre 
kell hoznia egy munkacsoportot (a 
továbbiakban: felhasználói fórum), amely 
segíti a jobb szolgáltatásminőség, a 
használhatóság, a bizalom és a köz- és 
magánszféra felhasználói biztonsági 
követelményeinek azonosítását. A 
felhasználói fórumban jelen vannak a 
civil társadalom, az ipari és az állami 
felhasználók, az uniós szociális partnerek, 
a kkv-szervezetek és a szoftverfejlesztés 
független európai értékláncában működő 
szereplők képviselői.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az Unió által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulást a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elve, valamint az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendeletben 
meghatározott, vonatkozó közvetett 
irányítási szabályok szerint kell kezelni. A 
közbeszerzési eljárások közös vállalkozás 
általi megindítására vonatkozó szabályokat 
a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban 
indokolt meghatározni.

(49) Az Unió által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulást a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elve, az adminisztratív 
egyszerűsítés elve, valamint az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendeletben 
meghatározott, vonatkozó közvetett 
irányítási szabályok szerint kell kezelni. A 
közbeszerzési eljárások közös vállalkozás 
általi megindítására vonatkozó szabályokat 
a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban 
indokolt meghatározni.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás előmozdítsa egy európai, 
elismerten kiváló, innovatív és 
versenyképes nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai ökoszisztéma létrejöttét, 
megfelelő módon alkalmaznia kell a 
beszerzési és támogatási eszközöket, 
köztük a közös közbeszerzést, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést és az innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzést.

(50) Annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás előmozdítsa egy európai, 
elismerten kiváló és Európa-szerte széles 
körben elterjedt, innovatív, versenyképes 
és reziliens nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai ökoszisztéma létrejöttét, 
megfelelő módon alkalmaznia kell a 
beszerzési és támogatási eszközöket, 
köztük a közös közbeszerzést, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést és az innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzést. Az 
ilyen beszerzési és támogatási eszközök 
használatának meg kell könnyítenie a 
kkv-k, mikrovállalkozások és induló 
vállalkozások, valamint ezek klasztereinek 
részvételét. A közös vállalkozás figyelembe 
veszi a meglévő létesítmények 
korszerűsítésének lehetőségét a 
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legkorszerűbb technológiák és a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai technológiák 
és alkalmazások világszínvonalú 
ökoszisztémájának biztosítása érdekében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételnek meg kell felelnie az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendeletnek. A közös vállalkozásnak 
ezenfelül a Bizottság által elfogadott 
vonatkozó intézkedések alapján 
gondoskodnia kell az említett szabályok 
következetes alkalmazásáról. Annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a 
közvetett cselekvésekhez a részt vevő 
államok által az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelettel 
összhangban nyújtott megfelelő 
társfinanszírozás, a részt vevő államoknak 
legalább olyan mértékű hozzájárulást kell 
nyújtaniuk, amely megegyezik azzal az 
összeggel, amelyet a cselekvések keretében 
a kedvezményezetteknél felmerült 
elszámolható költségként a közös 
vállalkozás visszatérít. Ebből a célból a 
közös vállalkozás éves 
munkaprogramjában az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 
30. cikkével összhangban megállapított 
maximális finanszírozási arányokat ennek 
megfelelően kell rögzíteni.

(53) A közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételnek meg kell felelnie az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendeletnek. A közös vállalkozásnak 
ezenfelül a Bizottság által elfogadott 
vonatkozó intézkedések alapján 
gondoskodnia kell az említett szabályok 
következetes alkalmazásáról. Annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a 
közvetett cselekvésekhez a részt vevő 
államok által az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelettel 
összhangban nyújtott megfelelő 
társfinanszírozás, a részt vevő államoknak 
legalább olyan mértékű hozzájárulást kell 
nyújtaniuk, amely megegyezik azzal az 
összeggel, amelyet a cselekvések keretében 
a kedvezményezetteknél felmerült 
elszámolható költségként a közös 
vállalkozás visszatérít. Ebből a célból a 
közös vállalkozás éves 
munkaprogramjában az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 
30. cikkével összhangban megállapított 
maximális finanszírozási arányokat ennek 
megfelelően kell rögzítenie az irányító 
testületnek.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A közös vállalkozás által 
finanszírozott fellépésekben az érdekelt 
felek megfelelő egyensúlyának biztosítása 
érdekében lehetővé kell tenni a 
visszatérítési ráták differenciálását, 
különösen a kkv-k, az induló innovatív 
vállalkozások és a nonprofit jogi 
személyek esetében. A differenciált 
kulcsok alkalmazása adminisztratív 
szempontból nem bonyolíthatja a 
projekteket, és azt a legegyszerűbb és 
leghatékonyabb módon kell végrehajtani. 
A visszatérítési rátákat meg kell adni a 
munkaprogramban.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az Unió és a közös vállalkozás 
többi tagja pénzügyi érdekeit a kiadási 
ciklus egészében arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok 
megelőzését, feltárását és kivizsgálását, a 
kárba veszett, tévesen kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet szerinti 
közigazgatási és pénzügyi szankciók 
alkalmazását.

(56) Az Unió és a közös vállalkozás 
többi tagja pénzügyi érdekeit a kiadási 
ciklus egészében arányos és egyszerű 
intézkedésekkel kell védeni, ideértve a 
szabálytalanságok megelőzését, feltárását 
és kivizsgálását, a kárba veszett, tévesen 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelet szerinti közigazgatási és pénzügyi 
szankciók alkalmazását.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A közös vállalkozásnak nyílt és 
átlátható módon kell működnie, és ennek 

(57) A közös vállalkozásnak egyszerű, 
rugalmas, nyílt és átlátható módon kell 
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keretében valamennyi releváns információt 
kellő időben rendelkezésre kell bocsátania, 
valamint gondoskodnia kell tevékenységei 
ismertségének növeléséről, többek között a 
nagyközönséget célzó tájékoztató és 
ismeretterjesztő kampányok révén. A 
közös vállalkozás szerveinek eljárási 
szabályzatát a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

működnie, és ennek keretében valamennyi 
releváns információt kellő időben 
rendelkezésre kell bocsátania, valamint 
gondoskodnia kell tevékenységei 
ismertségének növeléséről, többek között a 
nagyközönséget célzó tájékoztató és 
ismeretterjesztő kampányok révén. A 
közös vállalkozás szerveinek eljárási 
szabályzatát a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Az egyszerűsítés érdekében 
valamennyi felet érintően csökkenteni kell 
az adminisztratív terheket. El kell kerülni 
az ellenőrzési átfedéseket, valamint az 
aránytalan mértékű dokumentációt és 
jelentéstételt.

(58) Az egyszerűsítés érdekében 
valamennyi felet, különösen a 
kedvezményezetteket és a közös 
vállalkozást érintően csökkenteni kell az 
adminisztratív terheket. El kell kerülni az 
ellenőrzési átfedéseket, valamint az 
aránytalan mértékű dokumentációt és 
jelentéstételt. A közös vállalkozásnak 
kedvező keretet kell biztosítania a részt 
vevő államok támogatásához. A közvetett 
tevékenységek minél nagyobb hatása 
érdekében a részt vevő államok pénzügyi 
hozzájárulásainak kezelése során 
figyelembe kell venni az EuroHPC közös 
vállalkozás sajátosságait és háromoldalú 
modelljét.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Indokolt, hogy a Bizottság belső 
ellenőre ugyanolyan hatásköröket 
gyakoroljon a közös vállalkozás felett, 
mint a Bizottság szervezeti egységei felett.

(61) Indokolt, hogy a Bizottság belső 
ellenőre ugyanolyan hatásköröket 
gyakoroljon a közös vállalkozás felett, 
mint a Bizottság szervezeti egységei felett 
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úgy, hogy ennek során elkerülje a közös 
vállalkozásra és annak 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek növelését.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A Bizottság, a közös vállalkozás, a 
Számvevőszék, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség 
(EPPO) számára hozzáférést kell 
biztosítani a közös vállalkozás által aláírt 
támogatásokkal, szerződésekkel és 
megállapodásokkal kapcsolatos 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásához 
szükséges valamennyi információhoz és 
helyiséghez.

(62) A Bizottság, a közös vállalkozás, a 
Számvevőszék, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség 
(EPPO) számára hozzáférést kell 
biztosítani a közös vállalkozás által aláírt 
támogatásokkal, szerződésekkel és 
megállapodásokkal kapcsolatos 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásához 
szükséges valamennyi információhoz és 
helyiséghez, törekedve ugyanakkor a 
kedvezményezettek számára az 
adminisztráció lehető legnagyobb mértékű 
egyszerűsítésére és adminisztratív terheik 
csökkentésére.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hozzáférési idő”: a felhasználók, 
illetve a felhasználók egy csoportja 
számára a számítógépes programjaik 
végrehajtása céljából rendelkezésre 
bocsátott számítógépidő valamely 
szuperszámítógépen;

2. „hozzáférési idő”: a felhasználók, 
illetve a felhasználók egy csoportja 
számára a számítógépes programjaik 
végrehajtása céljából, átlátható és nyílt 
eljárás keretében rendelkezésre bocsátott 
számítógépidő valamely 
szuperszámítógépen.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „kiválósági központ”: a HPC terén 
az a kezdeményezés, amely előmozdítja az 
elkövetkező rendkívüli teljesítményű 
számítástechnikai kapacitások használatát, 
lehetővé téve a felhasználói közösség 
számára, hogy együttműködésben más, a 
HPC-ben érdekelt felekkel a meglévő 
párhuzamos kódokat az exaszintű 
teljesítmény és a rendkívüli skálázhatóság 
irányába továbbfejlesszék;

4. „kiválósági központ”: a HPC terén 
az az együttműködésen alapuló, nyílt és 
átlátható versenyfelhívás során 
kiválasztott kezdeményezés, amely 
előmozdítja az elkövetkező rendkívüli 
teljesítményű számítástechnikai 
kapacitások használatát, lehetővé téve a 
felhasználói közösség számára, hogy 
együttműködésben más, a HPC-ben 
érdekelt felekkel a meglévő párhuzamos 
kódokat az exaszintű teljesítmény és a 
rendkívüli skálázhatóság irányába 
továbbfejlesszék;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „közös tervezés”: az új 
technológiák, alkalmazások és rendszerek 
fejlesztésére irányuló kollaboratív és 
ismétlődő tervezési folyamatban részt vevő 
technológiaszolgáltatók és felhasználók 
közötti kollektív megközelítés;

5. „közös tervezés”: az új 
technológiák, alkalmazások, rendszerek, 
szolgáltatások, készségek és kompetenciák 
fejlesztésére irányuló kollaboratív és 
ismétlődő tervezési folyamatban részt vevő 
technológiaszolgáltatók és felhasználók 
közötti kollektív megközelítés;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kompetenciaközpont”: a nagy 
teljesítményű számítástechnika (HPC) 
terén valamely részt vevő államban 
létrehozott jogi személy, amely az ipari 

6. „uniós kompetenciaközpont”: a 
nagy teljesítményű számítástechnika 
(HPC) terén valamely részt vevő államban 
létrehozott uniós jogi személy, amelyet egy 
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felhasználók – ideértve a kkv-kat is –, a 
tudományos körök és a közigazgatási 
szervek számára igény szerint hozzáférést 
nyújt a szuperszámítógépekhez, valamint a 
nagy teljesítményű számítástechnikához 
kapcsolódó legfrissebb technológiákhoz, 
eszközökhöz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

nyílt és átlátható eljárásban választanak 
ki, és amely az ipari felhasználók – 
különösen a kkv-k és induló innovatív 
vállalkozások –, a tudományos körök és a 
közigazgatási szervek számára igény 
szerint hozzáférést nyújt a 
szuperszámítógépekhez, valamint a nagy 
teljesítményű számítástechnikához 
kapcsolódó legfrissebb technológiákhoz, 
eszközökhöz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

A9-0177/2021

31.5.2021

*
JELENTÉS
az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás 
létrehozásáról
(COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Maria da Graça Carvalho
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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról
(COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0569),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének 
első bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-
0335/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 82. és 40. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0177/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2020. február 19-i „Európai 
adatstratégia” című bizottsági közlemény 
az adatgazdaság feltételeit megteremtő 
szakpolitikai intézkedésekre és 
beruházásokra irányuló európai stratégiát 
vázol fel az elkövetkező öt évre. 
Hangsúlyozza olyan európai nyilvános 
közös adatterek létrehozását, amelyek 
élénkítik a növekedést és értéket 
teremtenek. Az ilyen közös európai 
adatterek és az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák létrehozásának 
támogatása révén garantálható, hogy egyre 
több adatot lehet használni a társadalomban 
és a gazdaságban, de az is, hogy az 
adatokat generáló vállalatok és 
magánszemélyek adatok feletti ellenőrzése 
megmarad. A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika alapvető a különböző 
teljesítményjellemzőkkel rendelkező 
számítástechnikai források gördülékeny 
biztosításához, amelyekre a nyilvános, 
ipari és tudományos alkalmazásokat 
szolgáló közös európai adatterek, valamint 
az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák növekedésének és 
kiaknázásának maximalizálásához van 
szükség.

(5) A 2020. február 19-i „Európai 
adatstratégia” című bizottsági közlemény 
az adatgazdaság feltételeit megteremtő 
szakpolitikai intézkedésekre és 
beruházásokra irányuló európai stratégiát 
vázol fel az elkövetkező öt évre. 
Hangsúlyozza olyan európai nyilvános 
közös adatterek létrehozását, amelyek 
élénkítik a növekedést és értéket 
teremtenek. Az ilyen közös európai 
adatterek és az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák létrehozásának 
támogatása révén garantálható, hogy egyre 
több adatot lehet használni a társadalomban 
és a gazdaságban, de az is, hogy az 
adatokat generáló vállalatok és 
magánszemélyek adatok feletti ellenőrzése 
megmarad. A felhasználói adatok 
tényleges hordozhatóságának biztosítása 
érdekében az Unión belüli felhőalapú 
infrastruktúráknak a bizalom, a 
nyitottság, a biztonság, az 
interoperabilitás és a hordozhatóság elvén 
kell alapulniuk. A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika alapvető a különböző 
teljesítményjellemzőkkel rendelkező 
számítástechnikai források gördülékeny 
biztosításához, amelyekre a nyilvános, 
ipari és tudományos alkalmazásokat 
szolgáló közös európai adatterek, valamint 
az egyesített, biztonságos 
felhőinfrastruktúrák növekedésének és 
kiaknázásának maximalizálásához van 
szükség.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2020. február 19-i „Európa 
digitális jövőjének megtervezése” című 
bizottsági közlemény bemutatja Európa 
digitális stratégiáját, és kevés elsődleges 
célkitűzésre összpontosít, amelyek 
garantálják, hogy a digitális megoldások 
Európa segítségére legyenek a saját 
elképzelései szerint zajló digitális 
átalakulásban, amely az emberek 
szolgálatába áll. A közlemény által javasolt 
fő intézkedések között találhatjuk az 
élvonalbeli közös digitális kapacitások 
kiépítésébe és alkalmazásába történő 
beruházást, többek között a szuper-
számítástechnika és a 
kvantumtechnológiák terén, továbbá 
Európa szuper-számítástechnikai 
kapacitásának bővétését annak érdekében, 
hogy az orvostudomány, a közlekedés és a 
környezet számára innovatív megoldásokat 
fejlesszenek ki.

(6) A 2020. február 19-i „Európa 
digitális jövőjének megtervezése” című 
bizottsági közlemény bemutatja Európa 
digitális stratégiáját, és kevés elsődleges 
célkitűzésre összpontosít, amelyek 
garantálják, hogy a digitális megoldások 
Európa segítségére legyenek a saját 
elképzelései szerint zajló, emberközpontú 
digitális átalakulásban, amely az emberek 
szolgálatába áll, és hozzájárul az európai 
zöld megállapodáshoz. A közlemény által 
javasolt fő intézkedések között találhatjuk 
az élvonalbeli közös digitális kapacitások 
kiépítésébe és alkalmazásába történő 
beruházást, többek között a szuper-
számítástechnika és a 
kvantumtechnológiák terén, továbbá 
Európa szuper-számítástechnikai 
kapacitásának bővítését annak érdekében, 
hogy minden gazdasági ágazatban, 
például az iparban, a gyártásban, a 
kiberbiztonságban, az egészségügyben és 
az orvostudományban, a közlekedésben és 
fenntartható mobilitásban, valamint a 
környezet, az energia és az 
éghajlatváltozás terén innovatív 
megoldásokat fejlesszenek ki.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2020. március 10-i „Új európai 
iparstratégia” című bizottsági közlemény 
nagyratörő ipari stratégiát határoz meg 
Európa számára, hogy a 
klímasemlegességre és a digitális vezető 
szerepre való kettős átállás élére álljon. A 
közlemény hangsúlyozza többek között az 
olyan kulcsfontosságú alaptechnológiák 
kifejlesztéséhez nyújtott támogatást, 
amelyek stratégiai jelentőséggel bírnak 

(7) A 2020. március 10-i „Új európai 
iparstratégia” című bizottsági közlemény 
nagyratörő ipari stratégiát határoz meg 
Európa számára, hogy a 
klímasemlegességre és a digitális vezető 
szerepre való kettős átállás élére álljon. A 
közlemény hangsúlyozza többek között az 
olyan kulcsfontosságú alaptechnológiák 
kifejlesztéséhez nyújtott támogatást, 
amelyek stratégiai jelentőséggel bírnak 
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Európa iparának jövője szempontjából, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is.

Európa iparának jövője szempontjából, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is. A világszínvonalú 
európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai infrastruktúra és 
ökoszisztéma fejlesztése stratégiai 
erőforrást jelent az uniós ipar és a kkv-k 
jövője és rezilienciája szempontjából, 
ugyanakkor tesz a regionális 
egyenlőtlenségek ellen, új munkahelyeket 
hoz létre és ösztönzi a globális piaci 
versenyt, ami előnyös lehet az élénk 
adatgazdaság megvalósítása tekintetében 
és segíthet fellépni az éghajlatváltozás 
ellen.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Európa adatgazdaságban betöltött 
vezető szerepe, tudományos kiválósága és 
ipari versenyképessége nagymértékben 
azon múlik majd, hogy képes-e 
kifejleszteni kulcsfontosságú nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákat, hozzáférést biztosítani a 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai 
és adatinfrastruktúrákhoz és fenntartani 
jelenlegi vezető szerepét a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
alkalmazások terén. A nagy teljesítményű 
számítástechnika az európai gazdaság 
digitális transzformációjához szükséges 
általános technológia, amely lehetővé teszi 
számos hagyományos ipari ágazat számára 
az értékesebb termékekkel és 
szolgáltatásokkal megvalósított innovációt. 
Más fejlett digitális technológiákkal, 
köztük a mesterséges intelligenciával, a big 
data és a felhőtechnológiákkal együtt a 
nagy teljesítményű számítástechnika utat 
nyit az innovatív társadalmi és ipari 
alkalmazások előtt az Európa számára 

(9) Európa adatgazdaságban betöltött 
vezető szerepe, tudományos kiválósága és 
ipari versenyképessége nagymértékben 
azon múlik majd, hogy képes-e 
kifejleszteni kulcsfontosságú nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákat, hozzáférést biztosítani a 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai 
és adatinfrastruktúrákhoz és fenntartani 
jelenlegi vezető szerepét a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
alkalmazások terén. A nagy teljesítményű 
számítástechnika az európai gazdaság 
digitális transzformációjához szükséges 
általános technológia, amelyben megvan a 
potenciál arra, hogy lehetővé tegye 
számos hagyományos ipari ágazat számára 
az értékesebb termékekkel és 
szolgáltatásokkal megvalósított innovációt. 
Más fejlett digitális technológiákkal, 
köztük a mesterséges intelligenciával, a big 
data és a felhőtechnológiákkal együtt a 
nagy teljesítményű számítástechnika – 
feltéve, hogy kiépítése és alkalmazása 
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kritikus területeken, például a személyre 
szabott orvoslás, az időjárás-előrejelzések, 
az éghajlatváltozás, az intelligens és 
környezetbarát fejlődés és közlekedés, a 
tiszta energiákhoz szükséges új anyagok, a 
gyógyszertervezés és a virtuális tesztelés, a 
fenntartható mezőgazdaság vagy a mérnöki 
tudományok és a gyártás terén.

emberközpontú és etikus – utat nyit az 
innovatív társadalmi és ipari alkalmazások 
előtt az Európa számára kritikus 
területeken, például a személyre szabott 
orvoslás, az időjárás-előrejelzések, az 
éghajlatváltozás, az intelligens és 
környezetbarát fejlődés és közlekedés, az 
új anyagok, a fenntartható és tiszta 
energiával kapcsolatos kutatás, a 
gyógyszertervezés és a virtuális tesztelés, a 
fenntartható mezőgazdaság vagy a mérnöki 
tudományok és a gyártás terén.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagy teljesítményű 
számítástechnika a politikai döntéshozatal 
stratégiai erőforrása, mivel működteti 
azokat az alkalmazásokat, amelyek 
eszközöket biztosítanak számos összetett 
globális kihívás kezelését, illetve a 
válságkezelést szolgáló hatékony 
megoldások megértéséhez és 
kidolgozásához. A nagy teljesítményű 
számítástechnika hozzájárul olyan fontos 
szakpolitikákhoz, mint az európai zöld 
megállapodás, azzal, hogy olyan 
modelleket és eszközöket kínál, amelyek 
segítségével az egyre nagyobb számú 
összetett környezeti kihívások átalakíthatók 
a társadalmi innováció és a gazdasági 
növekedés lehetőségévé. Erre jó példa az 
Irány a Föld kezdeményezés, amelyet a 
Bizottság a 2019. december 11-i „Az 
európai zöld megállapodás”, valamint a 
2020. február 19-i, „Európai adatstratégia” 
és „Európa digitális jövőjének 
megtervezése” című közleményeiben 
jelentett be.

(10) A nagy teljesítményű 
számítástechnika a politikai döntéshozatal 
stratégiai erőforrása, mivel működteti 
azokat az alkalmazásokat, amelyek 
eszközöket biztosítanak számos összetett 
globális kihívás kezelését, illetve a 
válságkezelést szolgáló hatékony 
megoldások megértéséhez és 
kidolgozásához. A nagy teljesítményű 
számítástechnika hozzájárul olyan fontos 
szakpolitikákhoz, mint az európai zöld 
megállapodás, azzal, hogy olyan 
modelleket és eszközöket kínál, amelyek 
segítségével az egyre nagyobb számú 
összetett környezeti kihívások átalakíthatók 
a társadalmi innováció és a fenntartható 
gazdasági növekedés lehetőségévé. Erre jó 
példa az Irány a Föld kezdeményezés, 
amelyet a Bizottság a 2019. december 11-i 
„Az európai zöld megállapodás”, valamint 
a 2020. február 19-i, „Európai 
adatstratégia” és „Európa digitális 
jövőjének megtervezése” című 
közleményeiben jelentett be. A nagy 
teljesítményű számítástechnika stratégiai 
eszköz az Unió innovációs kapacitásának 
és stratégiai autonómiájának 
megőrzéséhez, valamint a gazdasági 
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növekedés előmozdításához.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az olyan világméretű események, 
mint a Covid19-világjárvány rámutattak 
arra, mennyire fontos nagy teljesítményű 
számítástechnikába és az egészséggel 
összefüggő modellezési platformokba és 
eszközökbe beruházni, mivel ezek 
kulcsszerepet játszanak a világjárvánnyal 
szembeni küzdelemben, gyakran más 
digitális technológiákkal, köztük a big data 
technológiákkal és a mesterséges 
intelligenciával együtt. A nagy 
teljesítményű számítástechnikát jelenleg is 
igénybe veszik a kezelések azonosításának 
és előállításának felgyorsítására, a vírus 
terjedésének előrejelzésére, az 
egészségügyi felszerelések és erőforrások 
elosztása megtervezésének elősegítésére, 
valamint a járvány utáni kilépési 
intézkedések szimulálására, a különböző 
forgatókönyvek értékelése érdekében. A 
nagy teljesítményű számítástechnikán 
alapuló modellezési platformok és 
eszközök döntő fontosságúak a jelenlegi és 
a jövőbeli járványok szempontjából, 
továbbá fontos szerepet töltenek majd be 
az egészségügyben és a személyre szabott 
orvoslásban.

(11) Az olyan világméretű események, 
mint a Covid19-világjárvány rámutattak 
arra, mennyire fontos nagy teljesítményű 
számítástechnikába és az egészséggel 
összefüggő modellezési platformokba és 
eszközökbe beruházni, mivel ezek 
kulcsszerepet játszanak a világjárvánnyal 
szembeni küzdelemben, gyakran más 
digitális technológiákkal, köztük a big data 
technológiákkal, a mesterséges 
intelligenciával, valamint a számítógépes 
modellezéssel és szimulációval együtt. A 
nagy teljesítményű számítástechnikát 
jelenleg is igénybe veszik a gyógyszeripari 
ágazat számára kritikus összetevők 
azonosításának és a kezelések 
előállításának felgyorsítására, a vírus 
terjedésének előrejelzésére, az 
egészségügyi felszerelések és erőforrások 
elosztása megtervezésének elősegítésére, 
valamint a járvány utáni kilépési 
intézkedések szimulálására, a különböző 
forgatókönyvek értékelése érdekében. A 
nagy teljesítményű számítástechnikán 
alapuló modellezési platformok és 
eszközök döntő fontosságúak a jelenlegi és 
a jövőbeli járványok szempontjából, 
továbbá fontos szerepet töltenek majd be 
az egészségügyi ágazatban, mivel lehetővé 
teszik az új megelőző stratégiák 
biztonságosságának, hatékonyságának és 
teljesítményének vizsgálatát, az 
automatizált diagnosztikai modellezés, a 
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök 
optimalizálását. Fontos továbbá a nagy 
teljesítményű számítástechnika, a 
mesterséges intelligencia (beleértve a gépi 
és a mélytanulást), a nagy adathalmazok, 
a nagy teljesítményű adatelemzés és a 
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felhő interoperabilitásának biztosítása, 
mivel főbb gazdasági ágazatok közül a 
nagy teljesítményű számítástechnikára 
támaszkodik például a gyártás, az 
egészségügy és a gyógyszeripar is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ahhoz, hogy az Unió 
rendelkezésére álljon a kutatása és az ipari 
kapacitásai élvonalban tartásához 
szükséges számítástechnikai teljesítmény, 
össze kell hangolni a nagy teljesítményű 
számítástechnikába és kvantum-
számítástechnikába irányuló tagállami 
beruházásokat és mind a közszektorban, 
mind pedig a magánszektorban elő kell 
segíteni, hogy a nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológia és a 
kvantum-számítástechnikai technológia az 
iparban és a piacon is elterjedjen. Az 
Uniónak a technológiai kínálat és a 
felhasználókkal való közös tervezés, 
valamint a világszínvonalú rendszerek 
közös beszerzése között tényleges 
kapcsolatot kell teremtenie és ezáltal 
eredményesebben kell gondoskodnia arról, 
hogy a technológiai fejlesztések 
beépüljenek a keresletorientált és 
felhasználásközpontú, a legkiválóbb 
minőségű európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai rendszerekbe, és létre 
kell hoznia a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák és 
alkalmazások világszínvonalú 
ökoszisztémáját. Az Uniónak ugyanakkor 
lehetővé kell tennie, hogy a beszállítóipara 
kiaknázza az említett beruházások előnyeit, 
és azok eredményei elterjedjenek 
különböző nagy léptékű és újonnan 
létrejövő alkalmazási területeken – például 

(14) Ahhoz, hogy az Unió 
rendelkezésére álljon a kutatása és az ipari 
kapacitásai élvonalban tartásához 
szükséges számítástechnikai teljesítmény, 
össze kell hangolni a nagy teljesítményű 
számítástechnikába és kvantum-
számítástechnikába irányuló tagállami 
beruházásokat és mind a közszektorban, 
mind pedig a magánszektorban elő kell 
segíteni, hogy a nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológia és a 
kvantum-számítástechnikai technológia az 
iparban és a piacon is elterjedjen. Az 
Uniónak a technológiai kínálat és a 
felhasználókkal való közös tervezés, 
valamint a biztonságos, világszínvonalú 
rendszerek közös beszerzése között 
tényleges kapcsolatot kell teremtenie és 
ezáltal eredményesebben kell 
gondoskodnia arról, hogy a technológiai 
fejlesztések beépüljenek a keresletorientált 
és felhasználásközpontú, a legkiválóbb 
minőségű és Európa-szerte széles körben 
elterjedt és hozzáférhető európai nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai rendszerekbe, 
és létre kell hoznia a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák és 
alkalmazások világszínvonalú 
ökoszisztémáját, amely minden tagállam 
és régió javát szolgálja. Az Uniónak 
ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a 
beszállítóipara kiaknázza az említett 
beruházások előnyeit, és azok eredményei 
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a személyre szabott orvoslás, az 
éghajlatváltozás, az összekapcsolt és 
automatizált járművezetés, vagy más 
vezető piaci alkalmazások területén –, 
amelyek a mesterséges intelligencián, a 
blokklánc-technológiákon, a 
pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

elterjedjenek különböző nagy léptékű és 
újonnan létrejövő alkalmazási területeken, 
amelyek a mesterséges intelligencián, a 
számítógépes modellezésen és 
szimuláción, a blokklánc-technológiákon, 
a pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az alacsony fogyasztású és 
rendkívül energiahatékony 
világszínvonalú és innovatív szuper-
számítástechnika ökoszisztéma, 
technológiák és hardverrendszerek új 
körének megtervezése, aktualizálása és 
megvalósítása érdekében hatalmas 
mennyiségű kutatási és innovációs 
tevékenységet és erőforrást kell 
felhasználni. A többi európai 
partnerséggel és kezdeményezéssel 
szinergiában a közös vállalkozás 
megfelelő kiinduló helyzetben van ahhoz, 
hogy stratégiai ütemterveket és kutatási és 
beruházási terveket dolgozzon ki az 
európai elektronika és beágyazott 
rendszerek értékláncainak megerősítése 
érdekében, hogy kiterjessze az európai 
ipari jelenlétét, kezelje a legfontosabb 
technológiai, biztonsági és társadalmi 
kihívásokat, valamint fejlett európai 
hardvertervezési képességeket és termelő 
létesítményeket hozzon létre.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy az Unió és 
tagállamai technológiai függetlenséget 
érjenek el a főbb digitális technológiák, így 
a nagy teljesítményű számítástechnika és a 
kvantum-számítástechnika terén, be kell 
ruházniuk az exaszintű és az exaszintet 
meghaladó teljesítményű számítástechnikát 
és kvantum-számítástechnikát szolgáló, 
valamint az orvostudományt, a 
környezetet, a gyártást és a mérnöki 
tudományokat segítő innovatív szuper-
számítástechnikai és adatalkalmazásokat 
szolgáló, alacsony energiaigényű szuper-
számítástechnikai technológiák következő 
generációjába, innovatív szoftverekbe és 
fejlett szuper-számítástechnikai 
rendszerekbe. Ennek lehetővé kell tennie 
az európai beszállítóipar számára, hogy 
kiaknázza a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika területén túlmutató 
kulcsfontosságú technológiai és 
alkalmazási területek széles skáláját, és 
hosszú távon ilyen technológiákkal lássa el 
a szélesebb körű IKT-piacokat. Emellett 
támogatni fogja a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika tudományának és a 
felhasználóiparnak a digitális 
transzformációját, továbbá innovációs 
potenciáljának élénkítését.

(15) Annak érdekében, hogy az Unió és 
tagállamai a gazdaság nyitottságának 
megőrzése mellett elérjék a stratégiai 
technológiai autonómiát a főbb digitális 
technológiák, így a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén, be kell ruházniuk a 
következő generációs, alacsony 
energiaigényű és energia- és erőforrás-
hatékony szuper-számítástechnikai 
technológiákba, az innovatív szoftverekbe 
és az exaszintű és az exaszintet meghaladó 
teljesítményű számítástechnikát és 
kvantum-számítástechnikát szolgáló, fejlett 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe, 
ideértve az adatvédelmi számítási 
technológiákat, valamint az innovatív 
szuper-számítástechnikai és 
adatalkalmazásokat is. A nagy 
teljesítményű számítástechnikát és az 
adatgazdálkodást aktívan támogatni kell 
minden kutatási területen, beleértve a 
társadalom- és bölcsészettudományokat is. 
A vonatkozó kompetenciák fejlesztéséhez 
is szükség van beruházásokra. Ennek 
lehetővé kell tennie az európai 
beszállítóipar számára, hogy kiaknázza a 
nagy teljesítményű számítástechnika és a 
kvantum-számítástechnika területén 
túlmutató kulcsfontosságú technológiai és 
alkalmazási területek széles skáláját, és 
hosszú távon ilyen technológiákkal lássa el 
a szélesebb körű IKT-piacokat. Emellett 
támogatni fogja a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika tudományának és a 
felhasználóiparnak a digitális 
transzformációját, továbbá innovációs 
potenciáljának élénkítését.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Unión belüli robusztus 
kvantum-számítástechnikai ökoszisztéma 
létrehozása érdekében be kell ruháznunk 
a neurális hálózatok hardvertudatos 
algoritmusainak kifejlesztésébe, a 
bemeneti/kimeneti adatok kódolásának 
szabványosításába, valamint a 
felhőszolgáltatásokhoz való 
végfelhasználói hozzáférés 
megkönnyítésébe.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ahhoz, hogy biztosítható legyen az 
Unió és a tagállamok digitális 
gazdaságban betöltött vezető szereppel és 
stratégiai autonómiával kapcsolatos 
törekvésének megvalósítása, alapvető egy 
nagy teljesítményű számítástechnikával és 
kvantum-számítástechnikával kapcsolatos 
közös uniós stratégiai elképzelés követése. 
A cél az lenne, hogy Európában létrejöjjön 
egy világelső, fokozottan összekapcsolt, 
egyesített és biztonságos nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra-ökoszisztéma, és hogy 
Európa olyan helyzetbe kerüljön, hogy 
innovatív és versenyképes nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai rendszereket 
tudjon gyártani egy olyan ellátási lánc 
mentén, amelyben garantált, hogy az 
alkotóelemek, technológiák és ismeretek 
korlátozzák a zavar kockázatát.

(16) Ahhoz, hogy biztosítható legyen az 
Unió és a tagállamok a gazdaság 
nyitottságának megőrzése melletti digitális 
átmenetben betöltött vezető szereppel és 
stratégiai autonómiával kapcsolatos 
törekvésének megvalósítása, alapvető egy 
nagy teljesítményű számítástechnikával és 
kvantum-számítástechnikával kapcsolatos 
közös uniós stratégiai elképzelés követése, 
valamint egy olyan átállás biztosítása, 
amelynek során a 
szimulációközpontúságot a teljes (más 
ökoszisztémákat, például a nagy 
adathalmazokat, a mesterséges 
intelligenciát és a dolgok internetét is 
magában foglaló) informatikai 
infrastruktúrába integrálódó nagy 
teljesítményű számítástechnika váltja fel. 
A cél az lenne, hogy Európában létrejöjjön 
egy világelső, fokozottan összekapcsolt, 
egyesített és biztonságos nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra-ökoszisztéma, és hogy 
Európa olyan helyzetbe kerüljön, hogy 
innovatív és versenyképes nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
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kvantum-számítástechnikai rendszereket 
tudjon gyártani egy olyan reziliens és 
felelősségteljes ellátási lánc mentén, 
amelyben az emberek és a környezet 
védelme mellett garantált, hogy az 
alkotóelemek, technológiák és ismeretek 
korlátozzák a zavar kockázatát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egy közös vállalkozás a legjobb 
eszköz, amely képes arra, hogy az EU nagy 
teljesítményű számítástechnikával és 
kvantum-számítástechnikával kapcsolatos 
stratégiai elgondolását megvalósítsa, mivel 
biztosítja, hogy az Unió – gazdasági 
potenciáljának megfelelően – az európai 
felhasználók igényeit kielégítő, 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai, 
kvantum-számítástechnikai és 
adatkapacitással és a kritikus nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai technológiák 
terén a szükséges stratégiai autonómiával 
rendelkezzen. A közös vállalkozás a 
legmegfelelőbb eszköz az e rendeletet 
kísérő szolgálati munkadokumentumban 
bemutatott jelenlegi korlátok leküzdésére, 
ugyanakkor az Unió nagy teljesítményű 
számítástechnikához és kvantum-
számítástechnikához fűződő érdekeinek 
védelme mellett a lehető legkedvezőbb 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatással jár. Alkalmas arra, hogy 
összevonja az Unióban, a tagállamokban és 
az Európai horizont, a Digitális Európa 
program vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz társult 
országaiban, valamint a magánszektorban 
rendelkezésre álló forrásokat. Beszerzési 
keretet biztosít, és lehetővé teszi 
világszínvonalú nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-

(17) Egy közös vállalkozás a legjobb 
elérhető eszköz, amely képes arra, hogy az 
EU nagy teljesítményű számítástechnikával 
és kvantum-számítástechnikával 
kapcsolatos stratégiai elgondolását 
megvalósítsa, mivel biztosítja, hogy az 
Unió – gazdasági potenciáljának 
megfelelően – az európai felhasználók 
igényeit kielégítő, világszínvonalú szuper-
számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai és adatkapacitással és a 
kritikus nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák terén a 
szükséges stratégiai autonómiával 
rendelkezzen, megőrizve egyszersmind a 
gazdaság nyitottságát. A közös vállalkozás 
egyike azoknak az eszközöknek, amelyek 
hozzájárulnak az e rendeletet kísérő 
szolgálati munkadokumentumban 
bemutatott jelenlegi korlátok leküzdéséhez, 
ugyanakkor megfelelő finanszírozás, 
fejlesztés és végrehajtás esetén az Unió 
nagy teljesítményű számítástechnikához és 
kvantum-számítástechnikához fűződő 
érdekeinek lehető legjobb védelme mellett 
jelentős gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatással járnak. Alkalmas arra, 
hogy összevonja az Unióban, a 
tagállamokban és az Európai horizont, a 
Digitális Európa program vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz társult 
országaiban, valamint a magánszektorban 
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számítástechnikai rendszerek 
üzemeltetését. Lehetőséget teremt olyan 
kutatási és innovációs programok 
indítására, amelyek európai technológiák 
fejlesztésére és azoknak világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe 
történő későbbi integrációjára irányulnak.

rendelkezésre álló forrásokat. Beszerzési 
keretet biztosít, és lehetővé teszi 
világszínvonalú nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai rendszerek 
üzemeltetését. Lehetőséget teremt olyan 
kutatási és innovációs programok 
indítására, amelyek európai technológiák 
fejlesztésére és azoknak világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe 
történő későbbi integrációjára irányulnak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az EuroHPC közös vállalkozás az 
Európai horizont keretében kialakított 
intézményesített partnerségi portfolió 
része, és törekednie kell az EU tudományos 
kapacitásainak megerősítésére, hogy meg 
tudjon birkózni a kialakuló veszélyekkel és 
a jövőbeni kihívásokkal egy megerősített 
Európai Kutatási Térségben; biztosítania 
kell a fenntarthatóság által vezérelt uniós 
értékláncokat és az EU stratégiai 
autonómiáját a kulcsfontosságú 
technológiák és ágazatok terén; továbbá 
fokoznia kell az éghajlattal, környezettel, 
egészséggel kapcsolatos és más globális 
társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
innovatív megoldások igénybevételét, 
összhangban az Unió stratégiai 
prioritásaival, ideértve az Unióban a 
klímasemlegesség 2050-re történő elérését.

(18) Az EuroHPC közös vállalkozás az 
Európai horizont keretében kialakított 
intézményesített partnerségi portfolió 
része, és törekednie kell az EU tudományos 
kapacitásainak megerősítésére, hogy meg 
tudjon birkózni a kialakuló veszélyekkel és 
a jövőbeni kihívásokkal egy megerősített 
Európai Kutatási Térségben; biztosítania 
kell a környezeti célokat és a 
fenntarthatóság által vezérelt uniós 
értékláncokat és az EU stratégiai 
autonómiáját a kulcsfontosságú 
technológiák és ágazatok terén; továbbá 
fokoznia kell az éghajlattal, környezettel, 
egészséggel kapcsolatos és más globális 
társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
innovatív megoldások igénybevételét, 
összhangban az Unió stratégiai 
prioritásaival, ideértve az Unióban a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-re 
történő elérését.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A közös vállalkozásnak legkésőbb 
2021 elején létre kell jönnie és meg kell 
kezdenie a 2033. december 31-ig tartó 
működését ahhoz, hogy biztosítsa az Unió 
számára a világszínvonalú, egyesített, 
biztonságos és fokozottan összekapcsolt 
szuper-számítástechnikai infrastruktúrát, és 
hogy kifejlessze azokat a technológiákat, 
alkalmazásokat és készségeket, amelyek 
segítségével 2022–2024 körül elérhető az 
exaszintű teljesítmény, 2025–2027 körül 
pedig az exaszintet meghaladó 
teljesítmény, előmozdítva eközben a 
világszínvonalú európai nagy teljesítményű 
számítástechnika és kvantum-
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájának a létrehozását is.

(19) A közös vállalkozásnak legkésőbb 
2021-ben létre kell jönnie és meg kell 
kezdenie a 2033. december 31-ig tartó 
működését ahhoz, hogy biztosítsa az Unió 
számára a világszínvonalú, egyesített, 
biztonságos és fokozottan összekapcsolt 
szuper-számítástechnikai infrastruktúrát, és 
hogy kifejlessze azokat a technológiákat, 
alkalmazásokat és készségeket, amelyek 
segítségével 2022–2024 körül elérhető az 
exaszintű teljesítmény, 2025–2027 körül 
pedig az exaszintet meghaladó 
teljesítmény, előmozdítva eközben a 
világszínvonalú európai nagy teljesítményű 
számítástechnika és kvantum-
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájának a létrehozását is.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös vállalkozás formájában 
megvalósuló köz-magán társulásnak 
ötvöznie kell a területre jellemző, 
folyamatosan gyorsuló innováció 
komplexitásának kezelése szempontjából 
alapvető fontossággal bíró pénzügyi és 
technikai eszközöket. Ezért indokolt, hogy 
a közös vállalkozás tagjai az Unió, a 
tagállamok, az Európai horizonthoz, a 
Digitális Európa programhoz vagy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 
társult országok – amelyek megállapodnak 
egy közös európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kezdeményezésről –, 
valamint a tagszervezeteiket képviselő 
szövetségek és egyéb olyan szervezetek 
legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen részt vesznek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálásában, 

(20) A közös vállalkozás formájában 
megvalósuló köz-magán társulásnak 
ötvöznie kell a területre jellemző, 
folyamatosan gyorsuló innováció 
komplexitásának kezelése szempontjából 
alapvető fontossággal bíró pénzügyi és 
technikai eszközöket, ugyanakkor 
biztosítania kell, hogy a közös vállalkozás 
működése egyszerű és rugalmas 
maradjon. Ezért indokolt, hogy a közös 
vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok, az 
Európai horizonthoz, a Digitális Európa 
programhoz vagy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközhöz társult 
országok – amelyek megállapodnak egy 
közös európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kezdeményezésről –, 
valamint a tagszervezeteiket képviselő 
szövetségek és egyéb olyan szervezetek 
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a nagy teljesítményű számítástechnikai 
vagy kvantum-számítástechnikai kapacitás 
kifejlesztésében és üzembe helyezésében, 
vagy hozzájárulnak a nagy teljesítményű 
számítástechnikával és a kvantum-
számítástechnikával összefüggő 
szakemberhiány kezeléséhez és a 
gyakorlati ismereteket Európában tartják. 
A közös vállalkozásnak nyitva kell állnia 
az új tagok számára.

legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen elkötelezettek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálása, a 
nagy teljesítményű számítástechnikai vagy 
kvantum-számítástechnikai kapacitás 
kifejlesztése és üzembe helyezése mellett, 
vagy hozzájárulnak a nagy teljesítményű 
számítástechnikával és a kvantum-
számítástechnikával összefüggő 
szakemberhiány kezeléséhez és a 
gyakorlati ismereteket Európában tartják. 
A közös vállalkozásnak nyitva kell állnia 
az új tagok számára. Kulcsfontosságú lesz 
az új oktatási és képzési rendszer 
kialakítása és fejlesztése, mivel a HPC és 
a kvantum-számítástechnika területén a 
technológiák és szoftverek folyamatosan 
változnak. A közös vállalkozásnak kedvező 
keretet kell biztosítania a részt vevő 
államok támogatásához. A közvetett 
tevékenységek minél nagyobb hatása 
érdekében a részt vevő államok pénzügyi 
hozzájárulásainak kezelése során 
figyelembe kell venni az EuroHPC közös 
vállalkozás sajátosságait és háromoldalú 
modelljét.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös vállalkozásnak olyan 
egyértelműen meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
tudományos élet és általában az európai 
iparágak számára a nagy teljesítményű 
számítástechnikában és a kvantum-
számítástechnikában alkalmazott 
leginnovatívabb technológiák 
megtervezését, kifejlesztését és 
alkalmazását, valamint az Unió egészében 
olyan integrált és egyesített, biztonságos 
infrastruktúra-hálózat létrehozását, 
amelynek keretében a kutatók, egyéb 
vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-

(25) A közös vállalkozásnak olyan 
egyértelműen meghatározott témákkal kell 
foglalkoznia, amelyek lehetővé teszik a 
tudományos élet és általában az európai 
iparágak számára a nagy teljesítményű 
számítástechnikában és a kvantum-
számítástechnikában alkalmazott 
leginnovatívabb technológiák 
megtervezését, kifejlesztését és 
alkalmazását, valamint az Unió egészében 
olyan integrált és egyesített, biztonságos 
infrastruktúra-hálózat létrehozását, 
amelynek keretében a kutatók, egyéb 
vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-
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k) és a közszektorbeli felhasználók 
számára világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitást, 
nagy sebességű hálózati 
összekapcsoltságot, valamint élvonalbeli 
alkalmazásokat, továbbá adat- és 
szoftverszolgáltatásokat biztosítanak. A 
közös vállalkozásnak célul kell kitűznie a 
legmagasabb színvonalú technológiák és 
infrastruktúrák fejlesztését és használatát, 
így kezelve az európai tudományos, ipari és 
közszektorbeli felhasználók sok ráfordítást 
igénylő követelményeit.

k, valamint az induló és az innovatív 
vállalkozások) és a közszektorbeli 
felhasználók számára világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitást, 
nagy sebességű hálózati 
összekapcsoltságot, valamint élvonalbeli 
alkalmazásokat, továbbá adat- és 
szoftverszolgáltatásokat biztosítanak. A 
közös vállalkozásnak képesnek kell lennie 
arra, hogy agilis, egyszerű és rugalmas 
módon működjön annak biztosítása 
érdekében, hogy a legmagasabb színvonalú 
technológiák és infrastruktúrák fejlesztése 
és használata figyelembe vegye az európai 
tudományos, ipari és közszektorbeli 
felhasználók sok ráfordítást igénylő 
követelményeit. A nyitottabb hozzáférésű 
és jobban elosztott szolgáltatás biztosítása 
érdekében a közös vállalkozásnak 
jelentősen csökkentenie kell a K+F 
szakaszban lévő kkv-k és induló 
vállalkozások hozzáférési korlátait, 
például a szolgáltatási díjak költségét, a 
súlyos adminisztratív terheket és a 
tudatosság hiányát. A közös 
vállalkozásnak világos és egyszerű 
szabályokkal kell rendelkeznie, amelyek 
összhangban vannak az uniós 
szabályozással, különösen a szellemi 
tulajdonra, a felelősségre és a kiegészítő 
tevékenységekhez való természetbeni 
hozzájárulásokra vonatkozóan, hogy 
vonzóbb legyen valamennyi érdekelt fél, 
köztük kiemelten az ipar és a kkv-k 
számára.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A közös vállalkozást hét pillér, egy 
adminisztratív pillér és hat technikai pillér 
köré kell szervezni. Az infrastrukturális 
pillért, amely a szuper-számítástechnikai 
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szolgáltatások egyesítésének része, 
valamint a felhasználás és a készségek 
bővítését a Digitális Európa programból 
kell finanszírozni. A szuper-
számítástechnikai szolgáltatások 
egyesítésének fennmaradó tevékenységeit, 
beleértve az Unió közös európai 
adatterével és biztonságos 
felhőinfrastruktúráival való 
összekapcsolást is, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből kell 
finanszírozni. A technológiai, alkalmazási 
és nemzetközi együttműködési pillért az 
Európai horizont keretprogramból kell 
finanszírozni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közös vállalkozásnak hozzá kell 
járulnia az egész Unióban tapasztalható 
specifikus szakemberhiány enyhítéséhez, 
és ennek érdekében részt kell vennie 
tájékoztatási tevékenységekben és 
segítséget nyújtania az új tudásbázis 
kiépítéséhez és a humántőke fejlesztéséhez.

(26) Mivel a szakemberhiány a K+I 
infrastruktúrához való hozzáférés, a 
nagyobb mértékű K+I és digitalizációs 
beruházások, valamint nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiákhoz való 
hozzáférés első számú akadálya, a közös 
vállalkozásnak továbbképzések és 
átképzések révén hozzá kell járulnia az 
egész Unióban tapasztalható specifikus 
szakemberhiány enyhítéséhez, továbbá 
olyan intézkedések elfogadásához, 
amelyek növelik a nemek közötti 
egyensúlyt, és foglalkoznak a nemi 
dimenzióval, ugyanakkor vonzania kell és 
meg kell tartania a legjobb tehetségeket. E 
célból segítséget kell nyújtania az új 
tudásbázis kiépítéséhez és a humántőke 
fejlesztéséhez, mégpedig úgy, hogy 
figyelemfelhívó kampányokat indít, és 
előmozdítja az oktatási és terjesztési 
tevékenységeket, bevonva ebbe a munkába 
a felsőoktatás, tudományos és 
tudáshálózatokat, a szociális és gazdasági 
partnereket, a médiát, az ipart, a kkv-k 
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szervezeteit és más szereplőket, 
ugyanakkor meg kell akadályoznia 
mindenféle elfogultság, különösen a nemi 
és faji előítéleteken alapuló elfogultság 
megjelenését a tevékenységéből eredő 
algoritmusokban, termékekben vagy 
következtetésekben. Mindezt a potenciális 
felhasználóknak a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika által kínált 
lehetőségekről való tájékoztatására 
irányuló összehangolt erőfeszítés 
részeként kell megvalósítani. Figyelembe 
kell venni azt is, hogy az e rendelet 
keretében megvalósított közbeszerzések 
során kompetenciákat kell kiépíteni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Mivel a szakemberhiány és a 
tapasztalatok hiánya a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiákhoz való 
hozzáférés első számú akadálya, a közös 
vállalkozásnak ösztönöznie kell a 
kvantum-számítástechnikához konkrétan 
kapcsolódó egyetemi képesítések és 
oktatási programok kidolgozását, egyrészt 
a terület egyre nagyobb 
szakemberigényére tekintettel, másrészt a 
„kvantum szűk keresztmetszet” 
kialakulásának elkerülése érdekében. E 
tekintetben a közös vállalkozás 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Unió-szerte 
növekedjen a készségek és a tapasztalat 
szintje a hallgatók, a tudományos 
szakemberek és a szakértők (férfiak és 
nők) körében a releváns területeken, 
fejlesztve a szoftvereket és az ágazati 
szakértelmet a tudomány és az innováció 
területén végzett felderítő kutatás 
megértésével kombináló kompetenciákat, 
különös figyelmet fordítva a nemek közötti 
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egyenlőség szempontjára, és 
intézkedéseket fogadva el a nemek közötti 
egyensúly előmozdítására ezen a 
területen, biztosítva ugyanakkor a 
legszélesebb földrajzi lefedettséget az 
Unióban.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unió külpolitikai célkitűzéseivel 
és nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban a közös vállalkozásnak meg 
kell könnyítenie az Unió és a nemzetközi 
szereplők közötti együttműködést azáltal, 
hogy együttműködési stratégiát határoz 
meg, amelynek része a K+F és a 
készségfejlesztés lehetséges 
együttműködési területeinek azonosítása és 
támogatása, továbbá kölcsönös előnnyel 
járó intézkedéseket hajt végre, emellett 
hozzáférési protokollt dolgoz ki a 
megfelelő nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kapacitásokhoz és 
alkalmazásokhoz, elsődlegesen 
viszonossági alapon.

(27) Az Unió külpolitikai célkitűzéseivel 
és nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
összhangban a közös vállalkozásnak meg 
kell könnyítenie az Unió és a nemzetközi 
szereplők közötti együttműködést azáltal, 
hogy együttműködési stratégiát határoz 
meg, amelynek része a K+F és a 
készségfejlesztés lehetséges 
együttműködési területeinek azonosítása és 
támogatása, továbbá kölcsönös előnnyel 
járó intézkedéseket hajt végre, emellett 
hozzáférési protokollt dolgoz ki a 
megfelelő nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai kapacitásokhoz és 
alkalmazásokhoz, viszonossági alapon.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közös vállalkozásnak törekednie 
kell a létrejövő nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológiáknak az EU-
ban történő kiaknázására. Emellett védenie 
kell az általa beszerzett 
szuperszámítógépekkel kapcsolatos 
beruházásokat. Ennek során megfelelő 
intézkedéseket kell hoznia a beszerzett 

(28) A közös vállalkozásnak együtt kell 
működnie a „Partnerség a fejlett európai 
számítástechnikáért” kezdeményezéssel 
(PRACE), a GÉANT-hálózattal, valamint 
más európai és nemzeti szuper-
számítástechnikai és 
adatinfrastruktúrákkal. A közös 
vállalkozásnak törekednie kell a létrejövő 
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technológiák ellátási lánca biztonságának 
az e szuperszámítógépek teljes 
élettartamán keresztül történő 
garantálására.

nagy teljesítményű számítástechnikai 
technológiáknak az EU-ban történő 
kiaknázására. Emellett védenie kell az 
általa beszerzett szuperszámítógépekkel 
kapcsolatos beruházásokat. Ennek során 
megfelelő intézkedéseket kell hoznia a 
beszerzett technológiák ellátási lánca 
biztonságának az e szuperszámítógépek 
teljes élettartamán keresztül történő 
garantálására.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén a leginnovatívabb 
technológiák tervezésére, fejlesztésére és 
alkalmazására vonatkozó célkitűzésének 
elérése érdekében a közös vállalkozásnak – 
különösen vissza nem térítendő támogatás 
és közbeszerzési szerződések formájában – 
pénzügyi támogatást kell nyújtania, 
amelyet éves munkaprogramokon alapuló 
nyílt versenypályázati felhívások és 
ajánlati felhívások útján kell odaítélnie. Ezt 
a pénzügyi támogatást különösen az adott 
program kidolgozását akadályozó, 
bizonyítottan fennálló piaci hiányosságok 
orvoslására kell fordítani, az nem 
szoríthatja ki a magánberuházásokat, és 
annak a kedvezményezett magatartásának 
megváltoztatása révén ösztönző hatást kell 
kifejtenie.

(30) A nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén a leginnovatívabb 
technológiák tervezésére, fejlesztésére és 
alkalmazására vonatkozó célkitűzésének 
elérése érdekében a közös vállalkozásnak – 
különösen vissza nem térítendő támogatás 
és közbeszerzési szerződések formájában – 
pénzügyi támogatást kell nyújtania, 
amelyet éves munkaprogramokon alapuló 
nyílt, tisztességes és átlátható 
versenypályázati felhívások és ajánlati 
felhívások útján kell odaítélnie. Ezt a 
pénzügyi támogatást különösen az adott 
program kidolgozását akadályozó, 
bizonyítottan fennálló piaci hiányosságok 
orvoslására kell fordítani, az nem 
szoríthatja ki a magánberuházásokat, és 
annak a kedvezményezett magatartásának 
megváltoztatása révén ösztönző hatást kell 
kifejtenie.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A közös vállalkozásnak az Unió 
egészében támogatnia kell tagállami nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
kompetenciaközpontok létrehozását, és 
mindenekelőtt azok hálózatba kapcsolását 
és összehangolását annak érdekében, hogy 
meg tudja valósítani az ipar – és különösen 
a kkv-k – innovációs potenciáljának 
növelésére irányuló célkitűzését, 
hozzájáruljon a specifikus szakemberhiány 
enyhítéséhez, támogatást nyújtson az 
ismeretek bővítéséhez és a humántőke 
fejlesztéséhez, és növelje a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitásokat. 
Ezeknek a kompetenciaközpontoknak a 
feladata, hogy felkérésre nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtsanak az ipar, a 
tudományos élet szereplői és a 
közigazgatási szervek számára. 
Mindenekelőtt elő kell segíteniük és 
lehetővé kell tenniük a nagy teljesítményű 
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájához való hozzáférést, meg 
kell könnyíteniük a szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek igénybevételét, 
megoldást kell keresniük arra a 
problémára, hogy messze nem áll 
rendelkezésre elegendő szakképzett 
műszaki szakértő, és ehhez 
figyelemfelkeltési, képzési és tájékoztatási 
tevékenységeket kell folytatniuk, továbbá 
az érdekelt felekkel és más 
kompetenciaközpontokkal való 
kapcsolatépítés segítségével ösztönözniük 
kell a tágabb körű innovációt például a 
következők révén: a felhasználás eseteivel 
vagy az alkalmazási tapasztalatokkal 
kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje és 
előmozdítása, képzési létesítményeik és 
tapasztalataik megosztása, a párhuzamos 
kódok közös kidolgozása és cseréje, 
valamint az állami, illetve 
magánfelhasználók – különösen a kkv-k – 

(31) A közös vállalkozásnak az Unió 
egészében támogatnia kell tagállami nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
kompetenciaközpontok létrehozását, és 
mindenekelőtt azok hálózatba kapcsolását 
és összehangolását annak érdekében, hogy 
meg tudja valósítani az ipar – és különösen 
a kkv-k, valamint az induló és az 
innovatív vállalkozások – innovációs 
potenciáljának növelésére irányuló 
célkitűzését, hozzájáruljon a specifikus 
szakemberhiány enyhítéséhez, támogatást 
nyújtson az ismeretek bővítéséhez és a 
humántőke fejlesztéséhez, és növelje a 
nagy teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai kapacitásokat. 
Ezeknek a kompetenciaközpontoknak a 
feladata, hogy felkérésre nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtsanak az ipar, a 
tudományos élet szereplői és a 
közigazgatási szervek számára, és 
lehetőséget nyújtsanak az egyének és a 
nem kormányzati szervezetek számára, 
hogy a számítási teljesítményeket 
társadalmi és környezeti szempontból 
hasznos célokra használják fel. 
Mindenekelőtt elő kell segíteniük és 
lehetővé kell tenniük a nagy teljesítményű 
számítástechnika innovációs 
ökoszisztémájához való hozzáférést, meg 
kell könnyíteniük a szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek igénybevételét, 
megoldást kell keresniük arra a 
problémára, hogy messze nem áll 
rendelkezésre elegendő szakképzett 
műszaki szakértő, és ehhez 
figyelemfelkeltési, képzési és tájékoztatási 
tevékenységeket kell folytatniuk, továbbá 
az érdekelt felekkel és más 
kompetenciaközpontokkal való 
kapcsolatépítés segítségével ösztönözniük 
kell a tágabb körű innovációt például a 
következők révén: a felhasználás eseteivel 
vagy az alkalmazási tapasztalatokkal 
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számára készített innovatív alkalmazások 
és eszközök megosztásának támogatása.

kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje és 
előmozdítása, képzési létesítményeik és 
tapasztalataik megosztása, a párhuzamos 
kódok közös kidolgozása és cseréje, 
valamint az állami, illetve 
magánfelhasználók – különösen a kkv-k, 
valamint az induló és az innovatív 
vállalkozások – számára készített innovatív 
alkalmazások és eszközök megosztásának 
támogatása. A párhuzamosság elkerülése 
érdekében szinergiákat és koordinációt 
kell biztosítani más hasonló 
struktúrákkal, például a digitális 
innovációs központokkal.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
adatinfrastruktúrát, amelynek tulajdonosa 
vagy társtulajdonosa, és széles körben 
elérhetővé kell tennie őket az egész 
Unióban, tovább össze kell kapcsolnia és 
egyesítenie kell szuper-számítástechnikai 
és kvantum-számítástechnikai 
adatinfrastruktúráit, valamint a nemzeti, 
regionális és más számítástechnikai 
infrastruktúrákat egy közös platformmal. 
Ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon 
szolgáltatást nyújtani Európa-szerte az 
állami és magánfelhasználók széles 
körének, a közös vállalkozásnak ezenfelül 
biztosítania kell az egyesített, biztonságos 
szuper-számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúrák közös európai 
adatterekkel és a 2020. február 19-i 
„Európai adatstratégia” című bizottság 
közleményben bejelentett egyesített, 
biztonságos felhőinfrastruktúráival való 

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
adatinfrastruktúrát, amelynek tulajdonosa 
vagy társtulajdonosa, és széles körben 
elérhetővé kell tennie őket az egész 
Unióban, különösen a kkv-k, a K+F 
fázisban járó induló vállalkozások és a 
kutatók számára, tovább össze kell 
kapcsolnia és egyesítenie kell szuper-
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai adatinfrastruktúráit, 
valamint a nemzeti, regionális és más 
számítástechnikai infrastruktúrákat egy 
közös platformmal annak érdekében, hogy 
egy erős európai ökoszisztémát képezzen, 
ahol minden felhőfelhasználó hozzáférhet 
a magas színvonalú számítástechnikai 
erőforrásokhoz, valamint a tudományos és 
kereskedelmi adattárakhoz, ugyanakkor 
erőforrásokat biztosítva ahhoz, hogy az 
interaktív feldolgozás közelebb kerüljön a 
nagy teljesítményű számítástechnikai 
rendszerekhez és a nagyméretű 
adatbázisokhoz. Az együttműködésen 
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összekapcsolást. alapuló munkavégzés megkönnyítéséhez 
is szükség van interaktív 
számítástechnikai szolgáltatásokra. 
Ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon 
szolgáltatást nyújtani Európa-szerte az 
állami és magánfelhasználók széles 
körének, a közös vállalkozásnak ezenfelül 
biztosítania kell az egyesített, biztonságos 
szuper-számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúrák közös európai 
adatterekkel, az európai nyílt 
tudományosadat-felhővel, a GAIA-X-szel 
és a 2020. február 19-i „Európai 
adatstratégia” című bizottság 
közleményben bejelentett egyesített, 
biztonságos felhőinfrastruktúráival való 
összekapcsolást, és az interoperabilitás 
elérése érdekében támogatnia kell a nyílt 
szabványok, nyílt forráskódú szoftverek, 
hardverek és platformok, továbbá adott 
esetben a nyílt alkalmazásprogramozási 
felületek használatát.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az Európai horizontnak és a 
Digitális Európa programnak hozzá kell 
járulnia az Unión belüli kutatási és 
innovációs szakadék felszámolásához és 
szuper-számítástechnikai kapacitások 
széles skálájának üzembe helyezéséhez 
azáltal, hogy elősegíti az európai 
strukturális és beruházási alapokkal (esb-
alapok) való szinergiákat. A közös 
vállalkozásnak ezért törekednie kell az esb-
alapokkal való szoros együttműködésre, 
ami konkrét segítséget jelenthet a helyi, 
regionális és nemzeti kutatási és innovációs 
kapacitások megerősítéséhez.

(34) Az Európai horizontnak és a 
Digitális Európa programnak hozzá kell 
járulnia az Unión belüli kutatási és 
innovációs szakadék felszámolásához és 
szuper-számítástechnikai kapacitások 
széles skálájának üzembe helyezéséhez 
azáltal, hogy elősegíti az összes releváns 
programmal és szakpolitikai intézkedéssel 
való szinergiákat, különös hangsúlyt 
helyezte az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra (ERFA), az Európai Szociális 
Alap+-ra (ESZA+), az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) 
és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra (EMVA), valamint 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközre, az InvestEU programra és az 
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EBB más programjaira. A közös 
vállalkozásnak ezért törekednie kell az 
ezekkel az alapokkal való szoros 
együttműködésre, hogy konkrét segítséget 
nyújtson a helyi, regionális és nemzeti 
kutatási és innovációs kapacitások 
megerősítéséhez.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közös vállalkozásnak kedvező 
keretrendszert kell biztosítania a részt vevő 
államok körébe tartozó tagállamok számára 
ahhoz, hogy az esb-alapok biztosította 
forrásaikat nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai és adatinfrastruktúrák 
beszerzésére és ezek összekapcsolására 
fordítsák. Elengedhetetlen, hogy a közös 
vállalkozás igénybe vegye az esb-alapokat 
a világszínvonalú integrált, egyesített, 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt nagy 
teljesítményű számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra uniós kiépítéséhez, mivel 
az ilyen infrastruktúra által kínált 
előnyökből jóval többen részesülnek, mint 
a tagállamok felhasználói. Ha a 
tagállamok úgy határoznak, hogy az esb-
alapok forrásait a közös vállalkozás 
szuperszámítógépeinek és 
kvantumszámítógépeinek beszerzési 
költségeihez használják fel, a közös 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie, 
hogy az Unió milyen részesedéssel bír az 
említett tagállam esb-alapjából, míg a 
közös vállalkozás költségvetésében csak az 
esb-ből felhasznált nemzeti részt lehet 
elszámolni nemzeti hozzájárulásként.

(35) A közös vállalkozásnak kedvező 
keretrendszert kell biztosítania a részt vevő 
államok körébe tartozó tagállamok számára 
ahhoz, hogy az esb-alapokhoz, valamint a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközhöz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásaikat, valamint az ERFA, az 
ESZA+, az ETHA és az EMVA által 
társfinanszírozott programok szerinti 
pénzügyi hozzájárulásokat nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai, illetve 
adatinfrastruktúrák beszerzésére és ezek 
összekapcsolására fordítsák. 
Elengedhetetlen, hogy a közös vállalkozás 
igénybe vegye a pénzügyi 
hozzájárulásokat a világszínvonalú 
integrált, kiválóságon alapuló, egyesített, 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt nagy 
teljesítményű számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra uniós kiépítéséhez. Ha a 
tagállamok úgy határoznak, hogy ezeket a 
pénzügyi hozzájárulásokat a közös 
vállalkozás szuperszámítógépeinek és 
kvantumszámítógépeinek beszerzési 
költségeihez használják fel, akkor ezeket a 
hozzájárulásokat a közös vállalkozás 
költségvetéséhez nyújtott nemzeti 
hozzájárulásként kell figyelembe venni, 
feltéve hogy betartják a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 106. cikkét 
és egyéb alkalmazandó rendelkezéseit, 
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valamint a többi alapspecifikus rendeletet.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz forrásai 
kiegészíthetik a közös vállalkozás által 
finanszírozott intézkedéseket, feltéve, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből nyújtott támogatás kiegészíti a 
közös vállalkozás uniós alapjai által 
nyújtott támogatást, és nem ugyanazokat 
a költségeket fedezi, annak ellenére, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt nem szabad a közös vállalkozás 
költségvetéséhez nyújtott nemzeti 
hozzájárulásként elszámolni.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Unió Digitális Európa program 
pénzeszközeiből nyújtott hozzájárulásának 
részben fedeznie kell a magas színvonalú 
szuperszámítógépek, 
kvantumszámítógépek, ipari léptékű 
szuperszámítógépek és közepes méretű 
szuperszámítógépek beszerzését, 
összhangban a közös vállalkozás azon 
célkitűzésével, hogy hozzájárul a források 
abból a célból történő összevonásához, 
hogy az Uniót ellássák a legmagasabb 
színvonalú szuperszámítógépekkel és 
kvantumszámítógépekkel. E 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek kiegészítő költségeit 
a részt vevő államoknak, a 
magánszektorbeli tagoknak, illetve a 

(36) Az Unió Digitális Európa program 
pénzeszközeiből nyújtott hozzájárulásának 
részben fedeznie kell a magas színvonalú 
szuperszámítógépek, 
kvantumszámítógépek, legalább közepes 
méretű ipari léptékű szuperszámítógépek 
és közepes méretű szuperszámítógépek 
beszerzését, összhangban a közös 
vállalkozás azon célkitűzésével, hogy 
hozzájárul a források abból a célból történő 
összevonásához, hogy az Uniót ellássák a 
legmagasabb színvonalú 
szuperszámítógépekkel és 
kvantumszámítógépekkel. E 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek kiegészítő költségeit 
a részt vevő államoknak, a 
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magánpartnerek konzorciumainak kell 
állniuk. Az e szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenesen 
arányosnak kell lennie az Unió által e 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek beszerzésére 
fordított pénzügyi hozzájárulással, és nem 
haladhatja meg az e 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való összes 
hozzáférési idő 50 %-át.

magánszektorbeli tagoknak, illetve a 
magánpartnerek konzorciumainak kell 
állniuk. Az e szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenesen 
arányosnak kell lennie az Unió által e 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek beszerzésére 
fordított pénzügyi hozzájárulással, és nem 
haladhatja meg az e 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való összes 
hozzáférési idő 50 %-át.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Indokolt, hogy az általa beszerzett 
magas színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek tulajdonosa a közös 
vállalkozás legyen. A magas színvonalú 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 
üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. Az üzemeltető 
szervezetnek képesnek kell lennie arra is, 
hogy pontos becslést készítsen és 
ellenőrizze a szuperszámítógép működési 
költségeit, biztosítva például a közös 
vállalkozás tulajdonát képező, magas 
színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek és az általa 
üzemeltetett más, nemzeti vagy regionális 
számítástechnikai rendszerek funkcionális 
és – lehetőség szerint – fizikai 
szétválasztását. Az üzemeltető szervezetet 
a részvételi szándék kifejezésére való 
felhívás és független szakértők bírálata 
nyomán a közös vállalkozás irányító 

(37) Indokolt, hogy az általa beszerzett 
magas színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek tulajdonosa a közös 
vállalkozás legyen. A magas színvonalú 
szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 
üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. Az üzemeltető 
szervezetnek képesnek kell lennie arra is, 
hogy pontos becslést készítsen és 
ellenőrizze a szuperszámítógép működési 
költségeit, biztosítva például a közös 
vállalkozás tulajdonát képező, magas 
színvonalú szuperszámítógépek és 
kvantumszámítógépek és az általa 
üzemeltetett más, nemzeti vagy regionális 
számítástechnikai rendszerek funkcionális 
és – lehetőség szerint – fizikai 
szétválasztását. Az üzemeltető szervezet 
fenntartható energiagazdálkodási tervet 
dolgoz ki a megszerzett infrastruktúrára. 
Az üzemeltető szervezetet a részvételi 
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testületének (a továbbiakban: irányító 
testület) kell kiválasztania. Az üzemeltető 
szervezet kiválasztását követően az 
üzemeltető szervezet székhelye szerinti 
részt vevő államnak vagy az üzemeltetési 
konzorciumnak lehetőséget kell adni arra, 
hogy úgy döntsön, hogy más részt vevő 
államokat is felkér arra, hogy 
csatlakozzanak és vegyenek részt a 
kiválasztott üzemeltető szervezetnél 
üzembe helyezendő, magas színvonalú 
szuperszámítógép vagy 
kvantumszámítógép finanszírozásában. Ha 
további részt vevő államok csatlakoznak a 
kiválasztott üzemeltetési konzorciumhoz, 
az nem érintheti az e 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó részt. Az 
üzemeltetési konzorciumban részt vevő 
államok által a szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez nyújtott 
hozzájárulások alapján meg kell állapítani 
az érintett államokra jutó, az említett 
szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez való hozzáférési 
időt. A részt vevő államoknak meg kell 
állapodniuk egymás között a 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való, rájuk jutó 
hozzáférési idő elosztásáról.

szándék kifejezésére való nyílt, tisztességes 
és átlátható felhívás és független szakértők 
bírálata nyomán a közös vállalkozás 
irányító testületének (a továbbiakban: 
irányító testület) kell kiválasztania. Az 
üzemeltető szervezet kiválasztását 
követően az üzemeltető szervezet 
székhelye szerinti részt vevő államnak 
vagy az üzemeltetési konzorciumnak 
lehetőséget kell adni arra, hogy úgy 
döntsön, hogy más részt vevő államokat is 
felkér arra, hogy csatlakozzanak és 
vegyenek részt a kiválasztott üzemeltető 
szervezetnél üzembe helyezendő, magas 
színvonalú szuperszámítógép vagy 
kvantumszámítógép finanszírozásában. Ha 
további részt vevő államok csatlakoznak a 
kiválasztott üzemeltetési konzorciumhoz, 
az nem érintheti az e 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó részt. Az 
üzemeltetési konzorciumban részt vevő 
államok által a szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez nyújtott 
hozzájárulások alapján meg kell állapítani 
az érintett államokra jutó, az említett 
szuperszámítógéphez vagy 
kvantumszámítógéphez való hozzáférési 
időt. A részt vevő államoknak meg kell 
állapodniuk egymás között a 
szuperszámítógépekhez és 
kvantumszámítógépekhez való, rájuk jutó 
hozzáférési idő elosztásáról.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A közös vállalkozásnak a részt 
vevő államokkal közösen kell beszereznie 
a közepes méretű szuperszámítógépeket. 
Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 

(39) A közös vállalkozásnak a részt 
vevő államokkal közösen kell beszereznie 
a közepes méretű szuperszámítógépeket. 
Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy az 
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üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. A közös 
vállalkozásnak a beszerzési költségekhez a 
Digitális Európa program pénzeszközeiből 
biztosított uniós pénzügyi hozzájárulás 
mértékének megfelelő tulajdonrészt kell 
szereznie az adott szuperszámítógépben. 
Az üzemeltető szervezetet a részvételi 
szándék kifejezésére való felhívás és 
független szakértők bírálata nyomán az 
irányító testületnek kell kiválasztania. Az 
egyes közepes méretű 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenes 
arányban kell lennie a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből az említett 
közepes méretű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a közös vállalkozás a 
tulajdonjogát átruházza, az üzemeltető 
szervezetre, vagy a végelszámolása esetén. 
Az üzemeltető szervezetnek vissza kell 
térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógép maradványértékét.

üzemeltető szervezet egyetlen, uniós 
tagállamnak minősülő részt vevő államot, 
vagy pedig a részt vevő államok 
csoportjából álló üzemeltetési 
konzorciumot képviseljen. A közös 
vállalkozásnak a beszerzési költségekhez a 
Digitális Európa program pénzeszközeiből 
biztosított uniós pénzügyi hozzájárulás 
mértékének megfelelő tulajdonrészt kell 
szereznie az adott szuperszámítógépben. 
Az üzemeltető szervezetet a részvételi 
szándék kifejezésére való nyílt, tisztességes 
és átlátható felhívás és független szakértők 
bírálata nyomán az irányító testületnek kell 
kiválasztania. Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenes 
arányban kell lennie a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből az említett 
közepes méretű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a közös vállalkozás a 
tulajdonjogát átruházza, az üzemeltető 
szervezetre, vagy a végelszámolása esetén. 
Az üzemeltető szervezetnek vissza kell 
térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógép maradványértékét.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az EuroHPC szuperszámítógépek 
kiegyensúlyozott eloszlásának és a 
könnyen elérhető egyesített 
infrastruktúra-ökoszisztéma 
kialakulásának előmozdítása érdekében 
egyedi jogosultsági feltételeket kell 
alkalmazni az EuroHPC 
szuperszámítógéppel kapcsolatos, 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívásban az olyan részt vevő államra, 
amely már üzemeltet EuroHPC 
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szuperszámítógépet.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a közös vállalkozás magánszektorbeli 
tagokkal vagy a magánpartnerek 
konzorciumával együtt ipari léptékű 
szuperszámítógépeket szerezzen be. Az 
ilyen szuperszámítógépek üzemeltetésével 
meglévő üzemeltető szervezeteket kell 
megbízni. Az üzemeltető szervezetnek 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával társuljon 
a szuperszámítógép beszerzéséhez és 
működtetéséhez. A közös vállalkozásnak a 
beszerzési költségekhez a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulás mértékének 
megfelelő tulajdonrészt kell szereznie az 
adott szuperszámítógépben. Az üzemeltető 
szervezetet és a társult magánszektorbeli 
tagokat vagy magánpartnerek 
konzorciumát a részvételi szándék 
kifejezésére való felhívás és független 
szakértők bírálata nyomán az irányító 
testületnek kell kiválasztania. Az ilyen 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban kell, hogy legyen a Digitális 
Európa program pénzeszközeiből az 
említett ipari léptékű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. A közös 
vállalkozásnak képesnek kell lennie arra, 
hogy megállapodást kössön a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával az ilyen 
szuperszámítógép más szervezetnek 
történő értékesítéséről vagy üzemen kívül 
helyezéséről. Vagylagosan, a közös 
vállalkozásnak lehetőséget kell biztosítani 

(40) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a közös vállalkozás magánszektorbeli 
tagokkal vagy a magánpartnerek 
konzorciumával együtt legalább 
középkategóriás, ipari léptékű 
szuperszámítógépeket szerezzen be. Az 
ilyen szuperszámítógépek üzemeltetésével 
meglévő üzemeltető szervezeteket kell 
megbízni. Az üzemeltető szervezetnek 
képesnek kell lennie arra, hogy a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával társuljon 
a szuperszámítógép beszerzéséhez és 
működtetéséhez. A közös vállalkozásnak a 
beszerzési költségekhez a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulás mértékének 
megfelelő tulajdonrészt kell szereznie az 
adott szuperszámítógépben. Az üzemeltető 
szervezetet és a társult magánszektorbeli 
tagokat vagy magánpartnerek 
konzorciumát az irányító testületnek kell 
kiválasztania egy átlátható, nyílt és 
versenyen alapuló eljárás keretében, és a 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhívást független szakértőknek kell 
elbírálniuk. Az ilyen 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban kell, hogy legyen a Digitális 
Európa program pénzeszközeiből az 
említett ipari léptékű szuperszámítógép 
beszerzési költségeihez biztosított uniós 
pénzügyi hozzájárulással. A közös 
vállalkozásnak képesnek kell lennie arra, 
hogy megállapodást kössön a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával az ilyen 
szuperszámítógép más szervezetnek 



RR\1232882HU.docx 77/141 PE689.611v02-00

HU

arra, hogy az ilyen szuperszámítógép 
tulajdonjogát átruházza a magánszektorbeli 
tagokra vagy a magánpartnerek 
konzorciumára. Ekkor vagy a közös 
vállalkozás végelszámolása esetén, a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának vissza 
kell térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógépben fennálló uniós 
részesedés maradványértékét. Ha a közös 
vállalkozás és a magánszektorbeli tagok 
vagy a magánpartnerek konzorciuma úgy 
döntenek, hogy üzemen kívül helyezik a 
szuperszámítógépet üzemeltetésének teljes 
értékcsökkenését követően, e költségeket a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának kell 
állnia.

történő értékesítéséről vagy üzemen kívül 
helyezéséről. Vagylagosan, a közös 
vállalkozásnak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az ilyen szuperszámítógép 
tulajdonjogát átruházza a magánszektorbeli 
tagokra vagy a magánpartnerek 
konzorciumára. Ekkor vagy a közös 
vállalkozás végelszámolása esetén, a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának vissza 
kell térítenie a közös vállalkozás számára a 
szuperszámítógépben fennálló uniós 
részesedés maradványértékét. Ha a közös 
vállalkozás és a magánszektorbeli tagok 
vagy a magánpartnerek konzorciuma úgy 
döntenek, hogy üzemen kívül helyezik a 
szuperszámítógépet üzemeltetésének teljes 
értékcsökkenését követően, e költségeket a 
magánszektorbeli tagoknak vagy a 
magánpartnerek konzorciumának kell 
állnia.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az ipari léptékű 
szuperszámítógépek esetében a közös 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie az 
ipari felhasználók sajátos igényeit, mint 
például a hozzáférési eljárások, a 
szolgáltatások minősége és típusa, az 
adatvédelem, az ipari innováció és a 
szellemi tulajdon oltalma, a 
felhasználhatóság, a bizalom és más 
titoktartási és biztonsági követelmények.

(41) Középtávon a közös vállalkozásnak 
arra kell törekednie, hogy meghatározza 
és megvalósítsa az összes EuroHPC 
szuperszámítógépet, amelyek megfelelnek 
a lehető legmagasabb szintű biztonsági 
követelményeknek, különös tekintettel a 
kiberbiztonsági, hozzáférhetőségi és 
használhatósági előírásokra és 
követelményekre, elsősorban az ipar és a 
kkv-k vonatkozásában. Az ipari léptékű 
szuperszámítógépek esetében a közös 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie az 
ipari felhasználók sajátos igényeit, mint 
például a hozzáférési eljárások, a 
szolgáltatások minősége és típusa, az 
adatvédelem, az ipari innováció és a 
szellemi tulajdon oltalma, a 
felhasználhatóság, a bizalom és más 
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titoktartási és biztonsági követelmények.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A közös vállalkozás által 
finanszírozott szuperszámítógépek 
tervezésénél és üzemeltetésénél figyelembe 
kell venni az energiahatékonyság és a 
környezeti fenntarthatóság szempontjait, 
és például alacsony energiaigényű 
technológiát, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat kell alkalmazni, mint amilyen 
a fejlett hűtés és a hővisszaforgatás.

(42) A közös vállalkozás által 
finanszírozott szuperszámítógépek 
tervezésénél és üzemeltetésénél mindig 
foglalkozni kell az energiahatékonyság, a 
környezeti fenntarthatóság és a 
körforgásosság szempontjaival, 
hozzájárulva a karbonsemlegességhez, 
ideértve a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó beszerzési megállapodásokat is, 
figyelembe véve annak hozzáadott értékét, 
ha ott integrálják ezeket a meglévő 
általános energiarendszerekbe, ahol azok 
vannak, és például megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energiát, alacsony energiaigényű 
technológiákat, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat kell alkalmazni, mint amilyen 
a fejlett hűtés és a hővisszaforgatás és más 
technológiák.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az EuroHPC közös vállalkozásnak 
kezelnie kell a HPC-infrastruktúra 
fokozott használata miatti növekvő 
energiaigényt, ennek érdekében össze kell 
hangolnia célkitűzéseit az 
energiaágazatra vonatkozó stratégiákkal, 
szakpolitikákkal és jogszabályokkal. 
Továbbá, az energiahatékony szerverek és 
a fejlett munkaterhelés-kezelő eszközök 
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kombinálásával az EuroHPC egyaránt 
javítja a telephelyi és a 
felhőhatékonyságot, ezáltal pedig 
csökkenti a költségeket és az 
adatközpontok szénlábnyomát.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított a magánfelhasználók 
számára is az Európa horizont és a 
Digitális Európa program által 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevekénységekkel összefüggő 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá adott 
esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. A 
hozzáférési időt elsődlegesen a részvételi 
szándék kifejezésére szolgáló, a közös 
vállalkozás által közzétett felhívás és 
független szakértők bírálata alapján kell 
kiosztani. Az innovációs 
magántevékenységeket folytató kkv-
felhasználók kivételével a közös 
vállalkozás szuperszámítógépeihez 
ingyenes hozzáférési idővel rendelkező 
valamennyi felhasználónak nyílt 
tudományra irányuló megközelítést kell 
alkalmaznia, és terjesztenie kell az e 
hozzáférés révén szerzett ismereteket, az 
Európai horizontról szóló rendelettel 
összhangban. A (rendkívüli piaci 
hiányosságokkal küzdő) kkv-k innovációs 
magántevékenységeitől eltérő gazdasági 
tevékenységhez a felhasználóknak kiosztott 
hozzáférési időért a piaci árakon alapuló 
használatalapú díjat kell fizetni. Indokolt 
engedélyezni a hozzáférési idő e 
tevékenységeknek való kiosztását is, de azt 
korlátozni kell, és a fizetendő díjat az 

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított a 
magánfelhasználók, köztük nem 
kormányzati szervezetek és 
magánszemélyek számára is kutatási és 
innovációs tevekénységekkel összefüggő 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá a kkv-
k és induló vállalkozások innovációs 
magántevékenységei számára is, 
tisztességes és átlátható kritériumok és 
eljárások alapján. A hozzáférési időt 
elsődlegesen a részvételi szándék 
kifejezésére szolgáló, a közös vállalkozás 
által közzétett időszakos, konzultatív 
szakértői vizsgálatnak alávetett, nyílt és 
átlátható felhívás és független szakértők 
bírálata alapján kell kiosztani, törekedve a 
nagy teljesítményű számítástechnikai 
erőforrások kiegyensúlyozott és megfelelő 
elosztására. Az innovációs 
magántevékenységeket folytató kkv és 
induló vállalkozás státuszú felhasználók 
kivételével a közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez ingyenes 
hozzáférési idővel rendelkező valamennyi 
felhasználónak nyílt tudományra irányuló 
megközelítést kell alkalmaznia, és 
terjesztenie kell az e hozzáférés révén 
szerzett ismereteket, az Európai horizontról 
szóló rendelettel összhangban. A 
(rendkívüli piaci hiányosságokkal küzdő) 
kkv-k és induló vállalkozások innovációs 
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irányító testületnek kell megállapítania. A 
hozzáférési jogokat átlátható módon kell 
kiosztani. Az irányító testületnek meg kell 
határoznia a hozzáférési idő ingyenes 
odaítélésének különös szabályait, adott 
esetben és a részvételi szándék kifejezésére 
irányuló felhívás nélkül, azon 
kezdeményezések számára, amelyeket akár 
az Unió, akár az irányító testület 
stratégiainak ítél. Az Unió stratégiai 
kezdeményezéseinek reprezentatív példái 
többek között a következők: Irány a Föld, a 
Human Brain Project Flagship (az emberi 
aggyal foglalkozó projekt, kiemelt 
kezdeményezés), az „1+ Million 
Genomes” kezdeményezés, a közérdekű 
területeken működő közös európai 
adatterek, különösen az egészségügyi 
adattér, a nagy teljesítményű 
számítástechnikával foglalkozó kiválósági 
központok és kompetenciaközpontok, a 
digitális innovációs központok stb. Az 
Unió kérésére a közös vállalkozásnak 
közvetlen hozzáférési időt kell adnia 
állandó vagy ideiglenes jelleggel a 
stratégiai kezdeményezéseknek, valamint a 
meglévő vagy jövőbeli 
alkalmazásplatformoknak, amelyeket az 
Unió alapvetőnek ítél a köz javára 
működtetett, az egészségüggyel összefüggő 
vagy más döntő fontosságú 
szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
szempontjából, a veszélyhelyzetek vagy 
válságkezelés esetén, valamint olyan 
esetekben, amelyeket az Unió a biztonsága 
és védelme tekintetében alapvetőnek vél. A 
közös vállalkozás számára lehetővé kell 
tenni, hogy korlátozott mértékben 
kereskedelmi célú gazdasági 
tevékenységeket is végezzen. Ajánlott, 
hogy a valamely uniós tagállamban vagy a 
Digitális Európa programhoz és az Európai 
horizonthoz társult országban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező, vagy ott 
található felhasználók kapjanak hozzáférési 
időt. A hozzáférési jogoknak minden 
felhasználó számára méltányosnak kell 
lenniük, és azokat átlátható módon kell 
kiosztani. Az irányító testületnek minden 

magántevékenységeitől eltérő gazdasági 
tevékenységhez a felhasználóknak kiosztott 
hozzáférési időért a költségeken és a 
tényleges használaton alapuló díjat kell 
fizetni. Indokolt engedélyezni a hozzáférési 
idő e tevékenységeknek való kiosztását is, 
de azt korlátozni kell, és a fizetendő díjat 
az irányító testületnek kell átlátható 
módon megállapítania. A hozzáférési 
jogokat nyílt és átlátható módon kell 
kiosztani. Az irányító testületnek meg kell 
határoznia a hozzáférési idő ingyenes 
odaítélésének különös szabályait, adott 
esetben és a részvételi szándék kifejezésére 
irányuló felhívás nélkül, azon 
kezdeményezések számára, amelyeket akár 
az Unió, akár az irányító testület 
stratégiainak ítél. Az Unió stratégiai 
kezdeményezéseinek reprezentatív példái 
többek között a következők: Irány a Föld, 
az emberi aggyal foglalkozó kiemelt 
projekt, az „1+ millió genom” 
kezdeményezés, a közérdekű területeken 
működő közös európai adatterek, 
különösen az egészségügyi adattér, a nagy 
teljesítményű számítástechnikával 
foglalkozó kiválósági központok és 
kompetenciaközpontok, a digitális 
innovációs központok stb. Az Unió 
kérésére a közös vállalkozásnak állandó 
vagy ideiglenes jelleggel közvetlen 
hozzáférési időt kell adnia az olyan 
stratégiai kezdeményezések céljára, 
valamint a meglévő vagy jövőbeli 
alkalmazásplatformok részére, amelyeket 
az Unió alapvetőnek ítél a köz javára 
működtetett, az egészségüggyel összefüggő 
vagy más döntő fontosságú 
szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
szempontjából, a veszélyhelyzetek vagy 
válságkezelés esetén, valamint olyan 
esetekben, amelyeket az Unió a biztonsága 
és védelme tekintetében alapvetőnek vél. A 
közös vállalkozás számára lehetővé kell 
tenni, hogy korlátozott mértékben 
kereskedelmi célú gazdasági 
tevékenységeket is végezzen. Ajánlott, 
hogy a valamely uniós tagállamban vagy a 
Digitális Európa programhoz és az Európai 
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egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

horizonthoz társult országban lakóhellyel 
vagy székhellyel rendelkező, vagy ott 
található felhasználók kapjanak hozzáférési 
időt. A hozzáférési jogoknak minden 
felhasználó számára méltányosnak kell 
lenniük, és azokat nyílt és átlátható módon 
kell kiosztani. Az irányító testületnek 
minden egyes szuperszámítógép esetében 
meg kell határoznia és nyomon kell 
követnie a hozzáférési idő Unióra jutó 
részéhez kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A közös vállalkozás irányítását két 
testületnek kell végeznie: az irányító 
testületnek, valamint az ipari és 
tudományos tanácsadó testületnek. Az 
irányító testületet az Unió és a részt vevő 
államok képviselőinek kell alkotniuk. Az 
irányító testületnek felelősséget kell 
vállalnia a közös vállalkozás 
tevékenységeihez kapcsolódó stratégiai 
szakpolitikai döntéshozatalért és 
finanszírozási határozatokért, többek 
között a közös vállalkozás közbeszerzési 
tevékenységeiért. Az ipari és tudományos 
tanácsadó testületnek a tudományos élet és 
az ipar képviselőit, mint felhasználókat és 
technológiaszolgáltatókat is magában kell 
foglalnia. Független tanácsadást kell 
nyújtania az irányító testület számára a 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendre, valamint a közös vállalkozás 
tulajdonában lévő szuperszámítógépek 
beszerzésére és üzemeltetésére, a 
kapacitásépítési és -bővítési tevékenységi 
programra, valamint az egyesítési, 
összekapcsolási és nemzetközi 
együttműködési tevékenységi programra 
vonatkozóan.

(47) A közös vállalkozás irányítását két 
testületnek kell végeznie: az irányító 
testületnek, valamint az ipari és 
tudományos tanácsadó testületnek. Az 
irányító testületet az Unió és a részt vevő 
államok képviselőinek kell alkotniuk. Az 
irányító testületnek felelősséget kell 
vállalnia a közös vállalkozás 
tevékenységeihez kapcsolódó stratégiai 
szakpolitikai döntéshozatalért és 
finanszírozási határozatokért, többek 
között a közös vállalkozás közbeszerzési 
tevékenységeiért. Az ipari és tudományos 
tanácsadó testületnek a tudományos élet és 
az ipar képviselőit, mint felhasználókat és 
technológiaszolgáltatókat is magában kell 
foglalnia. Független tanácsadást kell 
nyújtania az irányító testület számára a 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendre, valamint a közös vállalkozás 
tulajdonában lévő szuperszámítógépek 
beszerzésére és üzemeltetésére, a 
kapacitásépítési és -bővítési tevékenységi 
programra, valamint az egyesítési, 
összekapcsolási és nemzetközi 
együttműködési tevékenységi programra 
vonatkozóan. A közös vállalkozás 
irányítási keretének tartalmaznia kell egy 
felhasználói fórumot is, amely független 
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tanácsokkal látja el az irányító testületet 
és más csoportokat a felhasználói 
igényekről. A felhasználói fórum 
megállapítja az általa kinevezendő 
tagokra vonatkozó egyedi kritériumokat és 
kiválasztási eljárást.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Mivel a szuperszámítógépek 
keresletorientáltak és 
felhasználóközpontúak, az EuroHPC 
állandó párbeszédet követel meg a civil 
társadalommal és a nagy teljesítményű 
számítástechnikai infrastruktúrák 
felhasználóival. Magas hozzáadott 
értékkel és multiplikátor hatással járhat a 
felhasználók folyamatos és tényleges 
bevonása, különösen ha az arra irányul, 
hogy – különösen a kereskedelmi 
alkalmazások esetében – megvalósítsák az 
ipar, a kkv-k, valamint az innovatív 
vállalatok és az induló innovatív 
vállalkozások általi bevezetés 
támogatásához szükséges közös tervezést. 
Az állami és a magánszektor 
végfelhasználóival folytatott rendszeres 
konzultációk révén aktívan törekedni kell 
a felhasználói oldal közreműködésére. 
Ebből a célból az irányító testületnek létre 
kell hoznia egy munkacsoportot (a 
továbbiakban: felhasználói fórum), amely 
segíti a jobb szolgáltatásminőség, a 
használhatóság, a bizalom és a köz- és 
magánszféra felhasználói biztonsági 
követelményeinek azonosítását. A 
felhasználói fórumban jelen vannak a 
civil társadalom, az ipari és az állami 
felhasználók, az uniós szociális partnerek, 
a kkv-szervezetek és a szoftverfejlesztés 
független európai értékláncában működő 
szereplők képviselői.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az Unió által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulást a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elve, valamint az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendeletben 
meghatározott, vonatkozó közvetett 
irányítási szabályok szerint kell kezelni. A 
közbeszerzési eljárások közös vállalkozás 
általi megindítására vonatkozó szabályokat 
a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban 
indokolt meghatározni.

(49) Az Unió által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulást a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elve, az adminisztratív 
egyszerűsítés elve, valamint az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendeletben 
meghatározott, vonatkozó közvetett 
irányítási szabályok szerint kell kezelni. A 
közbeszerzési eljárások közös vállalkozás 
általi megindítására vonatkozó szabályokat 
a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban 
indokolt meghatározni.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás előmozdítsa egy európai, 
elismerten kiváló, innovatív és 
versenyképes nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai ökoszisztéma létrejöttét, 
megfelelő módon alkalmaznia kell a 
beszerzési és támogatási eszközöket, 
köztük a közös közbeszerzést, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést és az innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzést.

(50) Annak érdekében, hogy a közös 
vállalkozás előmozdítsa egy európai, 
elismerten kiváló és Európa-szerte széles 
körben elterjedt, innovatív, versenyképes 
és reziliens nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai ökoszisztéma létrejöttét, 
megfelelő módon alkalmaznia kell a 
beszerzési és támogatási eszközöket, 
köztük a közös közbeszerzést, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzést és az innovatív 
megoldásokra irányuló közbeszerzést. Az 
ilyen beszerzési és támogatási eszközök 
használatának meg kell könnyítenie a 
kkv-k, mikrovállalkozások és induló 
vállalkozások, valamint ezek klasztereinek 
részvételét. A közös vállalkozás figyelembe 
veszi a meglévő létesítmények 
korszerűsítésének lehetőségét a 
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legkorszerűbb technológiák és a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai technológiák 
és alkalmazások világszínvonalú 
ökoszisztémájának biztosítása érdekében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételnek meg kell felelnie az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendeletnek. A közös vállalkozásnak 
ezenfelül a Bizottság által elfogadott 
vonatkozó intézkedések alapján 
gondoskodnia kell az említett szabályok 
következetes alkalmazásáról. Annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a 
közvetett cselekvésekhez a részt vevő 
államok által az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelettel 
összhangban nyújtott megfelelő 
társfinanszírozás, a részt vevő államoknak 
legalább olyan mértékű hozzájárulást kell 
nyújtaniuk, amely megegyezik azzal az 
összeggel, amelyet a cselekvések keretében 
a kedvezményezetteknél felmerült 
elszámolható költségként a közös 
vállalkozás visszatérít. Ebből a célból a 
közös vállalkozás éves 
munkaprogramjában az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 
30. cikkével összhangban megállapított 
maximális finanszírozási arányokat ennek 
megfelelően kell rögzíteni.

(53) A közös vállalkozás által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvételnek meg kell felelnie az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendeletnek. A közös vállalkozásnak 
ezenfelül a Bizottság által elfogadott 
vonatkozó intézkedések alapján 
gondoskodnia kell az említett szabályok 
következetes alkalmazásáról. Annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a 
közvetett cselekvésekhez a részt vevő 
államok által az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelettel 
összhangban nyújtott megfelelő 
társfinanszírozás, a részt vevő államoknak 
legalább olyan mértékű hozzájárulást kell 
nyújtaniuk, amely megegyezik azzal az 
összeggel, amelyet a cselekvések keretében 
a kedvezményezetteknél felmerült 
elszámolható költségként a közös 
vállalkozás visszatérít. Ebből a célból a 
közös vállalkozás éves 
munkaprogramjában az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 
30. cikkével összhangban megállapított 
maximális finanszírozási arányokat ennek 
megfelelően kell rögzítenie az irányító 
testületnek.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)



RR\1232882HU.docx 85/141 PE689.611v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A közös vállalkozás által 
finanszírozott fellépésekben az érdekelt 
felek megfelelő egyensúlyának biztosítása 
érdekében lehetővé kell tenni a 
visszatérítési ráták differenciálását, 
különösen a kkv-k, az induló innovatív 
vállalkozások és a nonprofit jogi 
személyek esetében. A differenciált 
kulcsok alkalmazása adminisztratív 
szempontból nem bonyolíthatja a 
projekteket, és azt a legegyszerűbb és 
leghatékonyabb módon kell végrehajtani. 
A visszatérítési rátákat meg kell adni a 
munkaprogramban.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az Unió és a közös vállalkozás 
többi tagja pénzügyi érdekeit a kiadási 
ciklus egészében arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok 
megelőzését, feltárását és kivizsgálását, a 
kárba veszett, tévesen kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet szerinti 
közigazgatási és pénzügyi szankciók 
alkalmazását.

(56) Az Unió és a közös vállalkozás 
többi tagja pénzügyi érdekeit a kiadási 
ciklus egészében arányos és egyszerű 
intézkedésekkel kell védeni, ideértve a 
szabálytalanságok megelőzését, feltárását 
és kivizsgálását, a kárba veszett, tévesen 
kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetését és adott 
esetben az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelet szerinti közigazgatási és pénzügyi 
szankciók alkalmazását.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A közös vállalkozásnak nyílt és 
átlátható módon kell működnie, és ennek 

(57) A közös vállalkozásnak egyszerű, 
rugalmas, nyílt és átlátható módon kell 
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keretében valamennyi releváns információt 
kellő időben rendelkezésre kell bocsátania, 
valamint gondoskodnia kell tevékenységei 
ismertségének növeléséről, többek között a 
nagyközönséget célzó tájékoztató és 
ismeretterjesztő kampányok révén. A 
közös vállalkozás szerveinek eljárási 
szabályzatát a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

működnie, és ennek keretében valamennyi 
releváns információt kellő időben 
rendelkezésre kell bocsátania, valamint 
gondoskodnia kell tevékenységei 
ismertségének növeléséről, többek között a 
nagyközönséget célzó tájékoztató és 
ismeretterjesztő kampányok révén. A 
közös vállalkozás szerveinek eljárási 
szabályzatát a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Az egyszerűsítés érdekében 
valamennyi felet érintően csökkenteni kell 
az adminisztratív terheket. El kell kerülni 
az ellenőrzési átfedéseket, valamint az 
aránytalan mértékű dokumentációt és 
jelentéstételt.

(58) Az egyszerűsítés érdekében 
valamennyi felet, különösen a 
kedvezményezetteket és a közös 
vállalkozást érintően csökkenteni kell az 
adminisztratív terheket. El kell kerülni az 
ellenőrzési átfedéseket, valamint az 
aránytalan mértékű dokumentációt és 
jelentéstételt. A közös vállalkozásnak 
kedvező keretet kell biztosítania a részt 
vevő államok támogatásához. A közvetett 
tevékenységek minél nagyobb hatása 
érdekében a részt vevő államok pénzügyi 
hozzájárulásainak kezelése során 
figyelembe kell venni az EuroHPC közös 
vállalkozás sajátosságait és háromoldalú 
modelljét.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Indokolt, hogy a Bizottság belső 
ellenőre ugyanolyan hatásköröket 
gyakoroljon a közös vállalkozás felett, 
mint a Bizottság szervezeti egységei felett.

(61) Indokolt, hogy a Bizottság belső 
ellenőre ugyanolyan hatásköröket 
gyakoroljon a közös vállalkozás felett, 
mint a Bizottság szervezeti egységei felett 
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úgy, hogy ennek során elkerülje a közös 
vállalkozásra és annak 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek növelését.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A Bizottság, a közös vállalkozás, a 
Számvevőszék, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség 
(EPPO) számára hozzáférést kell 
biztosítani a közös vállalkozás által aláírt 
támogatásokkal, szerződésekkel és 
megállapodásokkal kapcsolatos 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásához 
szükséges valamennyi információhoz és 
helyiséghez.

(62) A Bizottság, a közös vállalkozás, a 
Számvevőszék, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség 
(EPPO) számára hozzáférést kell 
biztosítani a közös vállalkozás által aláírt 
támogatásokkal, szerződésekkel és 
megállapodásokkal kapcsolatos 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásához 
szükséges valamennyi információhoz és 
helyiséghez, törekedve ugyanakkor a 
kedvezményezettek számára az 
adminisztráció lehető legnagyobb mértékű 
egyszerűsítésére és adminisztratív terheik 
csökkentésére.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „hozzáférési idő”: a felhasználók, 
illetve a felhasználók egy csoportja 
számára a számítógépes programjaik 
végrehajtása céljából rendelkezésre 
bocsátott számítógépidő valamely 
szuperszámítógépen;

2. „hozzáférési idő”: a felhasználók, 
illetve a felhasználók egy csoportja 
számára a számítógépes programjaik 
végrehajtása céljából, átlátható és nyílt 
eljárás keretében rendelkezésre bocsátott 
számítógépidő valamely 
szuperszámítógépen.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „kiválósági központ”: a HPC terén 
az a kezdeményezés, amely előmozdítja az 
elkövetkező rendkívüli teljesítményű 
számítástechnikai kapacitások használatát, 
lehetővé téve a felhasználói közösség 
számára, hogy együttműködésben más, a 
HPC-ben érdekelt felekkel a meglévő 
párhuzamos kódokat az exaszintű 
teljesítmény és a rendkívüli skálázhatóság 
irányába továbbfejlesszék;

4. „kiválósági központ”: a HPC terén 
az az együttműködésen alapuló, nyílt és 
átlátható versenyfelhívás során 
kiválasztott kezdeményezés, amely 
előmozdítja az elkövetkező rendkívüli 
teljesítményű számítástechnikai 
kapacitások használatát, lehetővé téve a 
felhasználói közösség számára, hogy 
együttműködésben más, a HPC-ben 
érdekelt felekkel a meglévő párhuzamos 
kódokat az exaszintű teljesítmény és a 
rendkívüli skálázhatóság irányába 
továbbfejlesszék;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „közös tervezés”: az új 
technológiák, alkalmazások és rendszerek 
fejlesztésére irányuló kollaboratív és 
ismétlődő tervezési folyamatban részt vevő 
technológiaszolgáltatók és felhasználók 
közötti kollektív megközelítés;

5. „közös tervezés”: az új 
technológiák, alkalmazások, rendszerek, 
szolgáltatások, készségek és kompetenciák 
fejlesztésére irányuló kollaboratív és 
ismétlődő tervezési folyamatban részt vevő 
technológiaszolgáltatók és felhasználók 
közötti kollektív megközelítés;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kompetenciaközpont”: a nagy 
teljesítményű számítástechnika (HPC) 
terén valamely részt vevő államban 
létrehozott jogi személy, amely az ipari 

6. „uniós kompetenciaközpont”: a 
nagy teljesítményű számítástechnika 
(HPC) terén valamely részt vevő államban 
létrehozott uniós jogi személy, amelyet egy 
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felhasználók – ideértve a kkv-kat is –, a 
tudományos körök és a közigazgatási 
szervek számára igény szerint hozzáférést 
nyújt a szuperszámítógépekhez, valamint a 
nagy teljesítményű számítástechnikához 
kapcsolódó legfrissebb technológiákhoz, 
eszközökhöz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

nyílt és átlátható eljárásban választanak 
ki, és amely az ipari felhasználók – 
különösen a kkv-k és induló innovatív 
vállalkozások –, a tudományos körök és a 
közigazgatási szervek számára igény 
szerint hozzáférést nyújt a 
szuperszámítógépekhez, valamint a nagy 
teljesítményű számítástechnikához 
kapcsolódó legfrissebb technológiákhoz, 
eszközökhöz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „ipari léptékű szuperszámítógép”: 
kifejezetten ipari felhasználók számára 
szükséges biztonsági, adatvédelmi és 
adatintegritási követelményekkel tervezett 
szuperszámítógép, amely követelmények 
szigorúbbak, mint a tudományos használat 
esetében;

16. „ipari léptékű szuperszámítógép”: 
kifejezetten ipari felhasználók számára 
szükséges biztonsági, adatvédelmi és 
adatintegritási követelményekkel tervezett, 
legalább közepes méretű 
szuperszámítógép, amely követelmények 
szigorúbbak, mint a tudományos használat 
esetében;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „többéves stratégiai program”: a 
közös vállalkozás célkitűzéseinek 
megvalósítására irányuló stratégiát és 
terveket meghatározó dokumentum;
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „nagy teljesítményű tagállami 
számítástechnikai kompetenciaközpont”: 
valamely részt vevő államban – amely 
egyben uniós tagállam is – létrehozott, az 
adott tagállam szuperszámítógépes 
központjához társult jogi személy, amely 
az ipari felhasználók – ideértve a kkv-kat is 
–, tudományos körök és közigazgatási 
szervek számára igény szerint hozzáférést 
nyújt a szuperszámítógépekhez, valamint a 
nagy teljesítményű számítástechnikához 
kapcsolódó legfrissebb technológiákhoz, 
eszközökhöz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

20. „nagy teljesítményű tagállami 
számítástechnikai kompetenciaközpont”: 
valamely részt vevő államban – amely 
egyben uniós tagállam is – létrehozott, az 
adott tagállam szuperszámítógépes 
központjához társult jogi személy vagy jogi 
személyek konzorciuma, amelyet egy nyílt 
és átlátható eljárásban választanak ki, és 
amely az ipari felhasználók – különösen a 
kkv-k és induló innovatív vállalkozások –, 
tudományos körök és közigazgatási 
szervek számára igény szerint hozzáférést 
nyújt a szuperszámítógépekhez, valamint a 
nagy teljesítményű számítástechnikához 
kapcsolódó legfrissebb technológiákhoz, 
eszközökhöz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozás küldetése egy 
világszínvonalú, egyesített, biztonságos és 
fokozottan összekapcsolt szuper-
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra ökoszisztémájának 
kifejlesztése, üzembe helyezése, bővítése 
és fenntartása az Unióban; innovatív és 
versenyképes szuper-számítástechnikai 
rendszer előállításának támogatása olyan 
ellátási lánc mentén, amely biztosítja, hogy 
az alkotóelemek, technológiák és ismeretek 
korlátozzák a zavarok kockázatát, továbbá 

(1) A közös vállalkozás küldetése egy 
világszínvonalú, egyesített, biztonságos és 
fokozottan összekapcsolt szuper-
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra ökoszisztémájának 
kifejlesztése, üzembe helyezése, bővítése 
és fenntartása az Unióban, hozzájárulva 
ezzel az Unió tudományos, digitális és 
ipari vezető szerepéhez a világban; 
innovatív és versenyképes szuper-
számítástechnikai rendszerek lehetőleg az 
Unión belüli fejlesztésének, kiépítésének 
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az e rendszerekre optimalizált 
alkalmazások széles skálája fejlesztésének 
támogatása; emellett e szuper-
számítástechnikai infrastruktúra 
használatának kiterjesztése nagy számú 
állami és magánfelhasználóra, és a 
kulcsfontosságú készségek fejlesztése az 
európai tudomány és ipar számára.

és üzemeltetésének támogatása olyan 
ellátási lánc mentén, amely biztosítja, hogy 
kritikus fontosságú nyersanyagok és a 
legkorszerűbb alkotóelemek, technológiák 
és ismeretek korlátozzák a zavarok 
kockázatát, továbbá az e rendszerekre 
optimalizált alkalmazások széles skálája 
fejlesztésének támogatása a bizalom, 
nyitottság, biztonság, interoperabilitás és 
hordozhatóság elvei alapján; emellett e 
szuper-számítástechnikai infrastruktúra 
használatának kiterjesztése nagy számú 
uniós állami és magánfelhasználóra, 
különös figyelmet fordítva a kkv-kra és az 
induló vállalkozásokra, ideértve a a K+F 
szakaszban lévő vállalkozásokat, és a 
magas szintű digitális készségek, 
kompetenciák és ismeretek fejlesztése az 
európai társadalom, tudomány és ipar 
számára.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közreműködés az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet és 
különösen annak 3. cikke végrehajtásában, 
az uniós kutatási és innovációs 
beruházások tudományos, gazdasági, 
környezetvédelmi, technológiai és 
társadalmi hatásainak kiváltása céljából, 
hogy megerősítsék az Unió tudományos és 
technológiai alapjait, teljesítsék az Unió 
stratégiai prioritásait, hozzájáruljanak az 
EU célkitűzéseinek és szakpolitikáinak 
megvalósításához és a globális kihívások 
kezeléséhez, ideértve a fenntartható 
fejlődési célokat, a 2030-ig tartó időszakra 
szóló menetrend és a Párizsi Megállapodás 
elveinek betartásával;

a) közreműködés az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet és 
különösen annak 3. cikke végrehajtásában, 
az uniós kutatási és innovációs 
beruházások tudományos, gazdasági, 
környezetvédelmi, technológiai és 
társadalmi hatásainak kiváltása céljából, 
hogy megerősítsék az Unió tudományos és 
technológiai alapjait, teljesítsék az Unió 
stratégiai prioritásait, hozzájáruljanak az 
EU célkitűzéseinek és szakpolitikáinak 
megvalósításához, ideértve az európai zöld 
megállapodáshoz, az európai 
helyreállítási tervhez, az európai 
adatstratégiához, a digitális, kkv- és ipari 
stratégiákhoz kapcsolódó célkitűzéseket és 
szakpolitikákat, megvalósítva Európa 
stratégiai autonómiáját, egyúttal 
megőrizve a nyitott gazdaságot, 
felgyorsítva a társadalmi, ökológiai és 
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gazdasági átmenetet, hogy 
hozzájáruljanak a globális kihívások 
kezeléséhez, foglalkozva a fenntartható 
fejlődési célokkal, a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrend és a Párizsi 
Megállapodás elveinek betartásával;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fokozott együttműködés kialakítása 
más európai partnerségekkel és a velük 
való koordináció biztosítása, többek között 
közös pályázati felhívásokon keresztül, 
valamint a megfelelő uniós, nemzeti és 
regionális szintű, különösen adott esetben 
az innovatív megoldások bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlődést támogató 
tevékenységekkel és programokkal 
fennálló szinergiák megtalálásával;

b) fokozott együttműködés kialakítása 
más európai partnerségekkel és a velük 
való szinergiák és koordináció biztosítása, 
többek között közös pályázati felhívásokon 
keresztül, valamint a megfelelő uniós, 
nemzeti és regionális és helyi szintű, 
különösen az innovatív megoldások és 
modellezési platformok bevezetését, az 
oktatást és a regionális fejlődést támogató 
tevékenységekkel és programokkal 
fennálló szakaszos, párhuzamos vagy 
integrált szinergiák megtalálásával;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unióban egy integrált, 
keresletorientált és felhasználóközpontú, 
fokozottan összekapcsolt világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai és 
adatinfrastruktúra kifejlesztése, üzembe 
helyezése, bővítése és fenntartása;

c) az Unióban egy integrált, 
keresletorientált és felhasználóközpontú, 
fokozottan összekapcsolt világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai és 
adatinfrastruktúra kifejlesztése, üzembe 
helyezése, bővítése és fenntartása, amely 
segít megerősíteni az Unió stratégiai 
autonómiáját;

Módosítás 59
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fokozottan összekapcsolt szuper-
számítástechnikai és adatinfrastruktúra 
egyesítése és összekötése az európai 
adatterekkel és felhő-ökoszisztémával, 
hogy számítástechnikai és 
adatszolgáltatásokat nyújtson az állami és 
magánfelhasználók széles körének 
Európában;

d) a fokozottan összekapcsolt szuper-
számítástechnikai és adatinfrastruktúra 
valamennyi tagállamban jó minőségű 
hálózati infrastruktúrákon keresztül 
történő egyesítése és összekötése az 
európai adatterekkel – különösen az 
európai egészségügyi adattérrel a nagy, 
magas színvonalú egészségügyi 
adatkészletek biztosítása érdekében – és 
felhő-ökoszisztémával, hogy 
számítástechnikai és adatszolgáltatásokat 
nyújtson az állami és magánfelhasználók 
széles és földrajzilag sokszínű körének 
Európában, a bizalom, nyitottság, 
biztonság, interoperabilitás és 
hordozhatóság elvei alapján;

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tudományos kiválóság 
előmozdítása és az Unióban előállított 
kutatási és innovációs eredmények 
bevezetésének és rendszerszerű 
használatának támogatása;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egy nagymértékben versenyképes 
és innovatív szuper-számítástechnikai és 
adatökoszisztéma továbbfejlesztése és 
támogatása Európában, hozzájárulva 
ezáltal az Unió digitális gazdaságban 

e) egy nagymértékben versenyképes, 
társadalmi, fenntartható, energiahatékony 
és innovatív, összekapcsolt, interoperábilis 
és biztonságos szuper-számítástechnikai és 
adatökoszisztéma továbbfejlesztése és 
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betöltött állandó technológiai 
autonómiájához, amelynek révén önállóan 
képes előállítani számítástechnikai 
technológiákat és architektúrákat, beépíteni 
őket a vezető számítástechnikai 
rendszerekbe és az e rendszerekre 
optimalizált fejlett alkalmazásokat 
gyártani;

támogatása Európában, hozzájárulva az 
Unió tudományos és technológiai vezető 
szerepéhez és állandó stratégiai 
autonómiájához a digitális átállásban, 
ugyanakkor csökkentve a külföldi 
technológiáktól való függést – különösen 
a kritikus infrastrukturális komponensek 
esetében –, megőrizve a nyitott 
gazdaságot, fenntartva a globális vezető 
szerepet a HPC-alkalmazásokban, amely 
önállóan képes előállítani és birtokolni 
világszínvonalú számítástechnikai 
technológiákat és architektúrákat, beépíteni 
azokat a vezető számítástechnikai 
rendszerekbe, és az e rendszerekre 
optimalizált fejlett alkalmazásokat;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) emellett e szuper-
számítástechnikai szolgáltatások 
használatának kiterjesztése, és a 
kulcsfontosságú készségek fejlesztése az 
európai tudomány és ipar számára.

f) szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások használatának előmozdítása, 
megkönnyítése és kiterjesztése valamennyi 
ágazatban, valamint hozzájárulás olyan 
fejlett digitális készségek, kompetenciák és 
ismeretek fejlesztéséhez, amelyekre az 
európai tudománynak, társadalomnak, 
gazdaságnak, környezetnek és iparnak 
szüksége van ahhoz, hogy megvalósítsa az 
autonómiát és globális vezető szerepet, 
hangsúlyt fektetve a nők és lányok STEM-
ben való részvételének növelésére a 
digitális ágazatban való szerepvállalás és 
foglalkoztatás, valamint a nemek közötti 
szakadék csökkentése révén.

Módosítás 63

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

(3) A közös vállalkozás közreműködik 
az Unió érdekeinek megóvásában, amikor 
szuperszámítógépeket szerez be, és 
támogatja a nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológiák, rendszerek 
és alkalmazások fejlesztését. A közös 
vállalkozás lehetővé teszi a 
világszínvonalú szuperszámítógépek 
beszerzésének közös tervezésen alapuló 
megközelítését, egyúttal védelmezi a 
beszerzett technológiák és rendszerek 
ellátási láncának biztonságát. A közös 
vállalkozás hozzájárul az Unió 
technológiai autonómiájához azáltal, hogy 
támogatja olyan technológiák és 
alkalmazások fejlesztését, amelyek 
megerősítik az európai HPC ellátási láncot, 
és előmozdítja ezek beépítését a számos 
társadalmi és ipari igényt kielégítő szuper-
számítástechnikai rendszerekbe.

(3) A közös vállalkozás közreműködik 
az Unió érdekeinek megóvásában, amikor 
szuperszámítógépeket szerez be, és 
támogatja a világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiák, rendszerek és alkalmazások 
fejlesztését. A közös vállalkozás lehetővé 
teszi a világszínvonalú szuperszámítógépek 
beszerzésének közös tervezésen alapuló 
megközelítését, egyúttal védelmezi a 
beszerzett technológiák és rendszerek 
ellátási láncának biztonságát, és a 
szuperszámítógépekre vonatkozóan 
garantálja a legmagasabb szintű 
kiberbiztonságot. A közös vállalkozás 
hozzájárul az Unió stratégiai technológiai 
autonómiájához – a nyitott gazdaság 
különösen a kritikus területeken való 
megőrzése mellett – azáltal, hogy 
támogatja olyan technológiák és 
alkalmazások fejlesztését, amelyek 
megerősítik az európai HPC 
energiahatékony technológiai ellátási 
láncot, és előmozdítja ezek beépítését a 
számos társadalmi és ipari igényt kielégítő 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe. 
Támogatnia kell Európa globális vezető 
szerepét a különböző iparágakban, 
különösen a nagy hozzáadott értékű és 
technológiaintenzív termékek és 
szolgáltatások terén, hogy 
kulcsfontosságú összetevőket, 
technológiát és készségeket biztosítson a 
harmadik országokkal fennálló 
technológiai szakadék megszüntetése 
érdekében.

Módosítás 64

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

(3a) A közös vállalkozás világos, 
egyszerű és rugalmas módon hajtja végre 
küldetését és célkitűzéseit annak 
érdekében, hogy növelje vonzerejét az 
ipar, a kkv-k és valamennyi érdekelt fél 
számára.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A közös vállalkozásnak 
minimalizálnia kell a személyes adatok 
szuperszámítógépes infrastruktúrákban 
való kezelésével, tárolásával és 
feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, 
és meg kell felelnie az általános 
adatvédelmi rendeletnek és az egyéb 
vonatkozó uniós jogszabályoknak. 
Gondoskodnia kell arról is, hogy a nagy 
teljesítményű számítógépekhez kizárólag 
azok a szervezetek férhessenek hozzá, 
amelyek megfelelnek ugyanazoknak a 
szabályoknak, és hogy erőforrásai 
valamennyi részt vevő állam tudósai előtt 
nyitva álljanak.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Infrastrukturális pillér, amely a 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai, 
kvantum-számítástechnikai és 
adatinfrastruktúra beszerzésével, üzembe 
helyezésével és működtetésével 

b) Infrastrukturális pillér, amely a 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai, 
kvantum-számítástechnikai és európai 
adatinfrastruktúra beszerzésével, 
frissítésével, üzembe helyezésével és 
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kapcsolatos tevékenységre terjed ki, 
ideértve az Unióban előállított kutatási és 
innovációs eredmények bevezetésének és 
rendszerszintű használatának 
előmozdítását.

működtetésével kapcsolatos tevékenységre 
terjed ki, ideértve a meglévő 
infrastruktúra korszerűsítését, valamint a 
közös vállalkozás által előállított kutatási 
és innovációs eredmények Unión belüli 
bevezetésének és rendszerszintű 
használatának előmozdítását.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások egyesítésének pillére, amely 
mindazon tevékenységeket felöleli, 
amelyek uniós szintű hozzáférést 
biztosítanak egyesített, biztonságos szuper-
számítástechnikai és adatforrásokhoz és 
szolgáltatásokhoz egész Európában a 
kutatási és tudományos közösség, az ipar 
(köztük a kkv-k) és a közszektor számára. 
Ez különösen a következőket foglalja 
magában:

c) Szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások egyesítésének pillére, amely 
mindazon tevékenységeket felöleli, 
amelyek uniós szintű hozzáférést 
biztosítanak egyesített, biztonságos szuper-
számítástechnikai és adatforrásokhoz és 
szolgáltatásokhoz egész Európában a 
kutatási és tudományos közösség, az ipar 
(különösen a kkv-k) és a közszektor 
számára, együttműködve többek között a 
PRACE és a GEANT 
kezdeményezésekkel. Ez különösen a 
következőket foglalja magában:

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a teljes egészében vagy részben az 
EuroHPC tulajdonában álló vagy a részt 
vevő államok által önkéntesen 
rendelkezésre bocsátott nagy teljesítményű 
számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai és adatforrások 
összekötésének támogatása;

i) a teljes egészében vagy részben az 
EuroHPC tulajdonában álló vagy a részt 
vevő és megfigyelő államok által 
önkéntesen rendelkezésre bocsátott nagy 
teljesítményű számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai és adatforrások 
összekötésének támogatása;

Módosítás 69
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szuper-számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai 
adatinfrastruktúráknak az Unió közös 
európai adatterekkel és egyesített, 
biztonságos felhőinfrastruktúrákkal való 
összekötésének támogatása;

ii. a szuper-számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai 
adatinfrastruktúráknak az Unió közös 
európai adatterekkel és egyesített, 
biztonságos felhő- és 
adatinfrastruktúrákkal való 
összekötésének és interoperabilitásának 
támogatása, ugyanakkor a 
kiberbiztonságra, a nyílt adatokra és az 
adathordozhatóságra, valamint lehetőség 
szerint a nyílt forráskódú szoftverek és 
hardverek  használatára vonatkozó 
különleges előírások felvétele;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a szuper-számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra zökkenőmentes 
egyesítését és biztonságos szolgáltatását 
célzó platform fejlesztésének, 
beszerzésének és működtetésének 
támogatása a közös vállalkozás által kezelt 
bármely szuper-számítástechnikai vagy 
adatszolgáltatás tekintetében egyablakos 
hozzáférési pont létrehozásával, minden 
felhasználó számára egyetlen belépési 
pontot biztosítva.

iii. a szuper-számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra zökkenőmentes 
egyesítését és biztonságos szolgáltatását 
célzó platform fejlesztésének, 
beszerzésének és működtetésének 
támogatása a közös vállalkozás által kezelt 
bármely szuper-számítástechnikai vagy 
adatszolgáltatás tekintetében egyablakos 
hozzáférési pont létrehozásával, minden 
felhasználó számára egyetlen belépési 
pontot biztosítva; hatékony sebezhetőség-
kezelési program és adatmegosztási 
erőforrás létrehozása, amely lehetővé teszi 
a nagy teljesítményű számítástechnikai 
erőforrások felhasználói számára adataik 
továbbítását, megosztását és megvitatását.

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Technológiai pillér, amely a 
hardver- és szoftvertechnológiákkal és 
ezek számítástechnikai rendszerekbe 
történő beépítésével foglalkozó, 
világszínvonalú, versenyképes és innovatív 
szuper-számítástechnikai ökoszisztéma 
fejlesztésére irányuló ambiciózus kutatási 
és innovációs menetrend támogatását 
célzó tevékenységeket foglalja magában, 
amelyek a teljes tudományos és ipari 
értékláncot lefedik és szem előtt tarják az 
Unió technológiai autonómiájának 
biztosítását. Az energiahatékony nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákra kell összpontosítani. A 
tevékenységek többek között a 
következőkkel foglalkoznak:

d) Technológiai pillér, amely a 
hardver- és szoftvertechnológiákkal és 
ezek számítástechnikai rendszerekbe 
történő beépítésével foglalkozó, 
világszínvonalú, versenyképes, 
megbízható, fenntartható és innovatív 
szuper-számítástechnikai ökoszisztéma 
Unió-szerte való fejlesztésére irányuló 
ambiciózus kutatási és innovációs 
tevékenységeket foglalja magában, 
amelyek a teljes tudományos és ipari 
értékláncot lefedik a kutatástól a 
prototípus-készítésig, a kísérletig és a 
demonstrációig, a stratégiai autonómia 
biztosítása érdekében, megőrizve 
ugyanakkor az Unió nyitott gazdaságát és 
megerősítve az Unió kutatási kapacitásait. 
A megbízható szuper-számítástechnikához 
olyan biztonsági, jogi, etikai, védelmi és 
interoperabilitási szabványokra van 
szükség, amelyek célja az elfogultság 
megelőzése. A pillér végrehajtásának 
hozzá kell járulnia az érintett európai 
ipari ágazatok fejlődéséhez, hogy azok 
lefedhessék a teljes termelési láncot 
(tervezés, gyártás, végrehajtás és 
alkalmazás), megfelelően figyelembe 
vegyék az energiafogyasztást, és a 
leginkább energiahatékony nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákra összpontosíthassanak, 
különös tekintettel a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra. 
A tevékenységek többek között a 
következőkkel foglalkoznak:

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. alacsony energiaigényű 
mikroprocesszor-alkotóelemek és a 
kapcsolódó technológiák, köztük új 
algoritmusok, szoftverkódok, eszközök és 
környezetek;

i) alacsony energiaigényű 
mikroprocesszor-alkotóelemek, 
energiahatékony és teljesítményfokozó 
nanoelektronika és kapcsolódó 
technológiák, például új algoritmusok, 
szoftverkódok, eszközök, köztes 
szoftvermegoldások, párhuzamos 
programozás és számítástechnikai 
erőforrás-optimalizálási megoldások és 
környezetek;

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a hagyományos szuper-
számítástechnikai rendszerek más, gyakran 
kiegészítő számítástechnikai 
technológiákkal, különösen a neuromorf 
vagy kvantum-számítástechnikai 
technológiákkal való összekapcsolásához 
és működtetéséhez szükséges technológiák 
és rendszerek, és hatékony működtetésük 
biztosítása.

iii. a hagyományos szuper-
számítástechnikai rendszerek más, gyakran 
kiegészítő számítástechnikai 
technológiákkal, különösen a neuromorf, 
kvantum-számítástechnikai vagy más 
kialakulóban lévő technológiákkal való 
összekapcsolásához és működtetéséhez 
szükséges technológiák, rendszerek és 
algoritmusok, és biztonságos és 
megbízható működtetésük biztosítása.

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a szuper-számítástechnikai  
hardverrendszerek kapacitásának 
folyamatos fejlesztésére, az alacsony 
energiaigényű szuper-számítástechnikai 
hardverrendszerek technológiai 
fejlesztésére és a chiptechnológia 
következő generációjának fejlesztésére 
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irányuló kutatási és innovációs 
tevékenységek.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Alkalmazási pillér, amelynek 
tevékenységei a tudomány, az ipar 
(ideértve a kkv-kat) és a közszektor 
számára kulcsfontosságú számítástechnikai 
és adatalkalmazások és kódok terén az 
európai kiválóság elérésére és fenntartására 
törekednek, ideértve a következőket:

e) Alkalmazási pillér, amelynek 
tevékenységei a tudomány, az ipar 
(különösen a kkv-k és induló innovatív 
vállalkozások) és a közszektor számára 
kulcsfontosságú számítástechnikai és 
adatalkalmazások és kódok terén az 
európai kiválóság és vezető szerep 
elérésére és fenntartására törekednek, 
különös figyelmet fordítva a földrajzi 
sokszínűségre és a nemek közötti 
egyensúlyra, ideértve a következőket:

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. köz- és magánfelhasználók számára 
nyújtott alkalmazások, amelyek 
kihasználják a magas színvonalú 
szuperszámítógépek képességeit és a fejlett 
digitális technológiákkal, például a 
mesterséges intelligenciával, a nagy 
teljesítményű adatelemzéssel, a 
felhőtechnológiákkal stb. való 
konvergenciájukat a nagy teljesítményű 
számítástechnika által támogatott, nagy 
léptékű és kialakulóban lévő vezető piaci 
kódok és alkalmazások közös tervezése, 
fejlesztése és optimalizálása révén;

i) köz- és magánfelhasználók számára 
nyújtott alkalmazások, algoritmusok és 
szoftverfejlsztés, amelyek kihasználják a 
magas színvonalú szuperszámítógépek 
képességeit és a fejlett digitális 
technológiákkal, például a mesterséges 
intelligenciával, számítógépes 
modellezéssel és szimulációval, a 
magánélet jobb védelmét segítő 
alkalmazásokkal, a nagy teljesítményű 
adatelemzéssel, a felhőtechnológiákkal, 
kvantum-számítástechnikával stb. való 
konvergenciájukat a nagy teljesítményű 
számítástechnika által támogatott, nagy 
léptékű és kialakulóban lévő vezető piaci 
kódok és alkalmazások közös tervezése, 
fejlesztése és optimalizálása révén, 
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potenciálisan kihasználva az olyan nyílt 
együttműködési modelleket, mint a nyílt 
forráskód;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. támogatás többek között a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
alkalmazások kiválósági központjainak, 
valamint a nagy teljesítményű 
számítástechnikai alkalmazások által 
lehetővé tett kísérleti demonstrációknak és 
az adathalmazos alkalmazások és 
szolgáltatások tesztkörnyezetének a 
tudományos és ipari ágazatok széles 
körében.

ii. támogatás többek között a nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
alkalmazások kiválósági központjainak, 
valamint a nagy teljesítményű 
számítástechnikai alkalmazások által 
lehetővé tett kísérleti demonstrációknak és 
az adathalmazos alkalmazások és 
szolgáltatások tesztkörnyezetének a 
tudományos, környezetügyi és ipari 
ágazatok széles körében, kizárva 
ugyanakkor a személyes adatokat és az 
olyan tevékenységeket, amelyek a 
személyes adatok deanonimizálásához 
vezetnek;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A felhasználás és készségek 
bővítésének pillére, amelynek célja a 
kiválóság előmozdítása a szuper-
számítástechnika, a kvantum-
számítástechnika, az adathasználat és 
készségek tekintetében, figyelembe véve a 
más programokkal és eszközökkel, 
különösen a Digitális Európa programmal 
fennálló szinergiákat, a szuper-
számítástechnikai erőforrások és 
adatalkalmazások tudományos és ipari 
használatának bővítése, továbbá a szuper-
számítástechnikai és 

f) A felhasználás és készségek 
bővítésének pillére, amelynek célja a 
kiválóság előmozdítása és a készségek, 
képességek és kompetenciák fejlesztése a 
szuper-számítástechnika, a kvantum-
számítástechnika, az adathasználat és 
készségek tekintetében, beleértve az e 
rendelet keretében végzett beszerzésekkel 
kapcsolatos készségeket, figyelembe véve 
a más programokkal és eszközökkel, 
különösen a Digitális Európa programmal 
fennálló szinergiákat, a szuper-
számítástechnikai erőforrások és 



RR\1232882HU.docx 103/141 PE689.611v02-00

HU

adatinfrastruktúrákhoz való ipari 
hozzáférés, illetve ezek ipari használatának 
elősegítése az ipari igényekhez igazodó 
innováció érdekében; valamint Európa 
ellátása megfelelően tájékozott, vezető 
tudományos közösséggel és képzett 
munkaerővel a tudományos vezető szerep 
és az ipar digitális transzformációja 
érdekében, ideértve a nagy teljesítményű 
tagállami számítástechnikai 
kompetenciaközpontok és a nagy 
teljesítményű számítástechnikai kiválósági 
központok támogatását és hálózatba 
szervezését.

adatalkalmazások tudományos és ipari, 
különösen a kkv-k és induló vállalkozások 
általi használatának bővítése, továbbá a 
szuper-számítástechnikai és 
adatinfrastruktúrákhoz való ipari 
hozzáférés, illetve ezek ipari használatának 
elősegítése az ipari igényekhez igazodó 
innováció érdekében; valamint Európa 
ellátása megfelelően tájékozott, vezető 
tudományos közösséggel és képzett 
munkaerővel a tudományos vezető szerep 
és az ipar digitális transzformációja 
érdekében, ideértve a nagy teljesítményű 
tagállami számítástechnikai 
kompetenciaközpontok és a nagy 
teljesítményű számítástechnikai kiválósági 
központok támogatását és hálózatba 
szervezését; az e pillérhez tartozó 
valamennyi tevékenységnek figyelembe 
kell vennie a nemi diverzitást és a nők 
részvételének fokozásának szükségességét, 
többek között az előttük álló további 
akadályok csökkentésére irányuló egyedi 
programok létrehozása révén, biztosítva 
ugyanakkor, hogy az alkalmazással 
kapcsolatos tudás és szakértelem a 
legszélesebb földrajzi lefedettséggel 
rendelkezzen. A fenti tevékenységekre 
vonatkozó konkrét intézkedések a 
következők lehetnek:

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az EuroHPC-nek az európai 
fenntartható növekedés előmozdítása 
érdekében történő ösztönzéséhez 
szükséges karrierlehetőségek, a HPC 
valós környezetben való használatát is 
magában foglaló szakmai gyakorlatok, 
HPC-hackathonok és készségcsoportok 
meghatározása, releváns, küldetésvezérelt 
kutatási és alkalmazási problémák 
biztosításával, a szakmai gyakorlatok és 
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ösztöndíjak, így HPC és 
számítástudományi mesterképzések, az 
iparral és a tudományos körökkel 
létrehozott partnerségek 
finanszírozásával.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. együttműködés a tudományos 
körökkel és az üzleti ágazat vezetőivel 
olyan tantervek leírásában és 
kidolgozásában, amelyek alapján 
megvalósulhat a szuper-számítástechnika 
és a kvantuminformatika területén a 
szükséges készségekkel és műszaki 
ismeretekkel rendelkező új szakértők 
képzése.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – iii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a számítástechnikai és oktatási 
közösségek élvonalbeli szereplőivel való 
együttműködés az oktatás és a munkaerő 
fejlesztésének új, rugalmasabb 
módszereihez való alkalmazkodás és azok 
tesztelése érdekében, amelyek lehetővé 
teszik az ismeretek gyors megszerzését és 
az adott szakmai pályafutáson belüli 
váltást a HPC-hez kapcsolódó pozíciók 
betöltése érdekében.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – iv alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. ágazatspecifikus képzés, beleértve 
a gyakorlati képzést és a valós 
felhasználású esetek megoldását, valamint 
kkv-kra szabott tanfolyamok és támogató 
képzések, például a kutatókkal és a 
tudományos körökkel megvalósított 
személyzeti csereprogramok.

Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt 
tevékenységek végrehajtása során a közös 
vállalkozás állandó figyelmet fordít a 
földrajzi és a nemi sokszínűségre, 
valamint a piacra újonnan belépők, így az 
induló vállalkozások és a kkv-k 
bevonására. Ezenkívül minden pillérnek 
kellő mértékben figyelembe kell vennie az 
egyéb uniós szintű szuper-
számítástechnikai kezdeményezésekkel, 
például a PRACE és a GEANT 
kezdeményezésekkel kapcsolatos 
kiegészítő jelleget.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozásnak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás – beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is – legfeljebb 
[XXXXX] EUR, amelyből legfeljebb 
[XXXXX] EUR-t különítenek el igazgatási 
költségekre; e hozzájárulás a 
következőképpen oszlik meg:

(1) A közös vállalkozásnak nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás – beleértve az 
EFTA-előirányzatokat is – legfeljebb 
[XXXXX] EUR, amelyből legfeljebb 5%-
ot különítenek el igazgatási költségekre és 
műszaki segítségnyújtásra; e hozzájárulás 
a következőképpen oszlik meg:
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulást kiegészítő további uniós 
pénzeszközöket lehet a közös 
vállalkozásnak kiosztani a kutatási és 
innovációs tevékenységeknek, továbbá az 
innovatív megoldások bevezetésének a 
támogatására.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulást kiegészítő további uniós 
pénzeszközöket lehet a közös 
vállalkozásnak kiosztani a kutatási és 
innovációs tevékenységeknek, továbbá az 
Unión belül az innovatív megoldások 
bevezetésének a támogatására.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást arra 
kell felhasználni, hogy a közös vállalkozás 
pénzügyi támogatást nyújtson az Európai 
horizontról szóló rendelet xxx. cikkében 
meghatározott közvetlen cselekvésekhez, a 
kutatási és innovációs menetrendnek 
megfelelően.

(6) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást arra 
kell felhasználni, hogy a közös vállalkozás 
nyílt, versenyen alapuló és átlátható 
eljárások keretében pénzügyi támogatást 
nyújtson az Európai horizontról szóló 
rendelet xxx. cikkében meghatározott 
közvetlen cselekvésekhez, a kutatási és 
innovációs menetrendben azonosított 
prioritásoknak megfelelően.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást uniós 
szintű kapacitásépítésre kell felhasználni, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítógépek, kvantumszámítógépek vagy 

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást uniós 
szintű kapacitásépítésre kell felhasználni, 
ideértve az EuroHPC közös vállalkozás 
tulajdonában lévő szuperszámítógépek 
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kvantumszimulátorok beszerzését és 
működtetését, a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra egyesítését, 
használatának bővítését, továbbá a 
magasabb szintű készségek fejlesztését és a 
képzést.

beszerzését és korszerűsítését és a nagy 
teljesítményű számítógépek, 
kvantumszámítógépek vagy 
kvantumszimulátorok működtetését, a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra egyesítését, 
használatának bővítését, továbbá a 
földrajzilag elszigetelt és hátrányos 
helyzetű területeken élő polgárok számára 
is hozzáférhető magasabb szintű készségek 
fejlesztését és a képzést, valamit 
megfelelően figyelembe véve a nemek 
közti egyenlőség javításának 
szükségességét.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés c) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást az 
Uniónak az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközhöz rendelt, az általános 
költségvetésben foglalt előirányzatokból 
kell kifizetni, és a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és adatforrások 
összekötésére, továbbá egy integrált 
páneurópai, fokozottan összekapcsolt nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
adatinfrastruktúra létrehozására kell 
fordítani.

(8) Az (1) bekezdés c) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást az 
Uniónak az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközhöz rendelt, az általános 
költségvetésben foglalt előirányzatokból 
kell kifizetni, és az európai területen 
létrehozott nagy teljesítményű 
számítástechnikai és adatforrások 
összekötésére, továbbá egy integrált 
páneurópai, fokozottan összekapcsolt nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
adatinfrastruktúra létrehozására kell 
fordítani.

Módosítás 89

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikkben említett maximális uniós 
pénzügyi hozzájárulás kiszámításakor nem 
vehetők figyelembe az 5. cikk 

Az 5. cikkben említett maximális uniós 
pénzügyi hozzájárulás kiszámításakor nem 
vehetők figyelembe az 5. cikk 
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(1) bekezdésében említett uniós 
programokon kívüli olyan uniós 
programokból származó hozzájárulások, 
amelyek a részt vevő államok valamelyike 
által végrehajtott programhoz nyújtott 
uniós társfinanszírozás részét képezik.

(1) bekezdésében említett uniós 
programokon kívüli olyan uniós 
programokból származó hozzájárulások, 
amelyek a részt vevő államok valamelyike 
által végrehajtott programhoz nyújtott 
uniós társfinanszírozás részét képezik, és 
nem fedezhetik ugyanazokat a költségeket.

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz, az ERFA, az ESZA+, az ETHAA, 
valamint az EMVA által társfinanszírozott 
programokból származó pénzügyi 
hozzájárulások a részt vevő állam által az 
EuroHPC céljára nyújtott 
hozzájárulásnak tekinthetők, amennyiben 
betartják a 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 
rendelet és az alapspecifikus rendeletek 
vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A részt vevő államok összesen 
legalább az e rendelet 5. cikkében említett 
uniós hozzájárulással megegyező összegű 
hozzájárulást fizetnek, amely tartalmaz 
legfeljebb [XXXXX] EUR hozzájárulást a 
vállalkozás igazgatási költségeihez [ez az 
összeg megegyezik az e rendelet 5. 
cikkében említett, az igazgatási 
költségekhez fizetett uniós hozzájárulás 
összegével]. A részt vevő államok 
megegyeznek maguk között, hogy miként 
teljesítik kollektív hozzájárulásukat.

(1) A részt vevő államok összesen 
legalább az e rendelet 5. cikkében említett 
uniós hozzájárulással megegyező összegű 
hozzájárulást fizetnek, amely tartalmaz 
legfeljebb 5% hozzájárulást a vállalkozás 
igazgatási költségeihez és a technikai 
segítségnyújtáshoz [ez az összeg 
megegyezik az e rendelet 5. cikkében 
említett, az igazgatási költségekhez és 
technikai sgeítségnyújtáshoz fizetett uniós 
hozzájárulás összegével]. A részt vevő 
államok megegyeznek maguk között, hogy 
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miként teljesítik kollektív 
hozzájárulásukat.

Módosítás 92

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös vállalkozás kedvező 
keretet biztosít a részt vevő államok 
támogatásához. A közvetett tevékenységek 
minél nagyobb hatása érdekében a részt 
vevő államok pénzügyi hozzájárulásainak 
kezelése tekintetében figyelembe kell 
venni a közös vállalkozás sajátosságait és 
háromoldalú modelljét.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai legalább 
[XXXXX] EUR összeggel járulnak hozzá a 
közös vállalkozáshoz, ezen belül pedig 
legfeljebb [XXXXX] EUR-val az 
igazgatási költségekhez [ez az összeg 
megegyezik az e rendelet 5. cikkében 
említett, az igazgatási költségekhez fizetett 
uniós hozzájárulás összegének 22,22 %-
ával], vagy pedig gondoskodnak arról, 
hogy tagszervezeteik és kapcsolódó 
szervezeteik tegyék meg e hozzájárulást.

(2) A közös vállalkozás 
magánszektorbeli tagjai legalább 
[XXXXX] EUR összeggel járulnak hozzá a 
közös vállalkozáshoz, ezen belül pedig 
legfeljebb 5%-kal az igazgatási 
költségekhez és technikai 
segítségnyújtáshoz [ez az összeg 
megegyezik az e rendelet 5. cikkében 
említett, az igazgatási költségekhez és 
technikai segítségnyújtáshoz fizetett uniós 
hozzájárulás összegének 22,22 %-ával], 
vagy pedig gondoskodnak arról, hogy 
tagszervezeteik és kapcsolódó szervezeteik 
tegyék meg e hozzájárulást.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EuroHPC szuperszámítógépeket 
olyan részt vevő államban kell elhelyezni, 
amely egyben tagállam. Egy részt vevő 
állam csak akkor fogadhat egynél több 
EuroHPC szuperszámítógépet, ha a 
beszerzésük között több mint két év telt el, 
vagy ha különböző technológiát 
alkalmaznak (hagyományos/kvantum).

(1) Az EuroHPC szuperszámítógépeket 
olyan részt vevő államban kell elhelyezni, 
amely egyben tagállam. Egy részt vevő 
állam csak akkor fogadhat egynél több 
EuroHPC szuperszámítógépet, ha a 
részvételi szándék kifejezésére irányuló 
felhívást követően a kiválasztásuk 
időpontjai között több mint négy év telt el. 
Kvantum-számítógépek és 
kvantumszimulátorok beszerzése, illetve 
az EuroHPC szuperszámítógép az 
EuroHPC közös vállalkozás tulajdonában 
lévő kvantumgyorsítókkal való 
korszerűsítése esetén ez az időszak két év.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
üzemeltető szervezetet és az üzemeltető 
szervezet székhelye szerinti megfelelő 
részt vevő államot, illetve a megfelelő 
üzemeltetési konzorciumot az irányító 
testület választja ki részvételi szándék 
kifejezésére való felhívást követően, 
tisztességes és átlátható eljárással, többek 
között az alábbi szempontok alapján:

(5) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
üzemeltető szervezetet és az üzemeltető 
szervezet székhelye szerinti megfelelő 
részt vevő államot, illetve a megfelelő 
üzemeltetési konzorciumot az irányító 
testület választja ki részvételi szándék 
kifejezésére való nyílt, tisztességes és 
átlátható felhívást követően, tisztességes 
és átlátható eljárással, többek között az 
alábbi szempontok alapján:

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fogadó létesítmény fizikai és 
informatikai infrastruktúrájának minősége, 
biztonságossága és az Unió többi részével 

d) a fogadó létesítmény fizikai, 
energetikai és informatikai 
infrastruktúrájának minősége, 
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való összekapcsoltsága; biztonságossága és az Unió többi részével 
való összekapcsoltsága;

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) energiagazdálkodási terv 
rendelkezésre bocsátása, amely 
megvizsgálja a tiszta, megfizethető 
energiához való megfelelő hozzáférés 
rendelkezésre állását, többek között 
megújuló energia vásárlására vonatkozó 
megállapodások révén, valamint a 
létesítmények energiahatékonyságának 
növelésére irányuló stratégia kidolgozása;

Módosítás 98

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A közös vállalkozás figyelembe 
veszi az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét annak érdekében, 
hogy felgyorsítsa az 
energiamegtakarítással és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatásokat, ösztönözze az 
energiahatékonyság javítását célzó 
folyamatos technológiai fejlődést mind az 
új, mind a meglévő rendszertervezésben, 
valamint olyan, új energiahatékony 
megközelítéseket – beleértve különösen a 
teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló 
megközelítéseket – kutat, fejleszt és tesztel 
aktívan, amelyek javítják a 
szuperszámítógépek ÜHG-kibocsátását és 
csökkentik környezeti lábnyomát.
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Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az üzemeltető szervezet azon 
kötelezettsége, hogy minden év január 31-
ig auditálási jelentést és adatokat nyújtson 
be az irányító testülethez az előző pénzügyi 
évre vonatkozó hozzáférési idő 
felhasználásáról;

k) az üzemeltető szervezet azon 
kötelezettsége, hogy minden év január 31-
ig auditálási jelentést és adatokat nyújtson 
be az irányító testülethez az előző pénzügyi 
évre vonatkozó hozzáférési idő 
felhasználásáról; az auditálási jelentést az 
irányító testület jóváhagyásától számított 
három hónapon belül a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé kell tenni;

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A magas színvonalú 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során foglalkozni kell az 
ellátási lánc biztonságával is.

(3) A magas színvonalú 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során értékelni kell az 
általános rendszerkövetelményeknek, ezen 
belül a felhasználói igényeknek való 
megfelelést,  és biztosítani kell az európai 
kutatás és innováció kiválóságát. 
Foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kvantumszámítógépek vagy 
kvantumszimulátorok beszállítóinak 
kiválasztása során foglalkozni kell az 
ellátási lánc biztonságával is.

(3) A kvantumszámítógépek és 
kvantumszimulátorok beszállítóinak 
kiválasztása során értékelni kell az 
általános rendszerkövetelményeknek, ezen 
belül a felhasználói igényeknek való 
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megfelelést,  és biztosítani kell az európai 
kutatás és innováció kiválóságát. 
Foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozás a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával közösen 
olyan szuperszámítógépeket vagy 
EuroHPC szuperszámítógép-partíciókat 
szerez be, amelyeket elsődlegesen ipari 
használatra szánnak, és önállóan, vagy a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával közösen 
rendelkezik a tulajdonjogokkal.

(1) A közös vállalkozás a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával közösen 
olyan legalább középkategóriás 
szuperszámítógépeket vagy EuroHPC 
szuperszámítógép-partíciókat szerez be, 
amelyeket elsődlegesen ipari használatra 
szánnak, és önállóan, vagy a 
magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával közösen 
rendelkezik a tulajdonjogokkal.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során foglalkozni kell az 
ellátási lánc biztonságával is.

(3) Az ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során értékelni kell az 
általános rendszerkövetelményeknek, ezen 
belül a felhasználói igényeknek való 
megfelelést,  és biztosítani kell az európai 
kutatás és innováció kiválóságát. 
Foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Módosítás 104

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

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós pénzügyi hozzájárulás 
legfeljebb a közepes méretű 
szuperszámítógép beszerzési költségének a 
35 %-át fedezi. A közepes méretű 
szuperszámítógép teljes tulajdonlási 
költségének fennmaradó részét az 
üzemeltető szervezet székhelye szerinti 
részt vevő állam vagy az üzemeltetési 
konzorcium részt vevő államai fedezik, 
esetleg kiegészítve a 6. cikkben említett 
hozzájárulásokkal.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós pénzügyi hozzájárulás a 
közepes méretű szuperszámítógép 
beszerzési költségének legfeljebb 50 %-át 
és működési költségének legfeljebb 50 %-
át fedezi. A közepes méretű 
szuperszámítógép teljes tulajdonlási 
költségének fennmaradó részét az 
üzemeltető szervezet székhelye szerinti 
részt vevő állam vagy az üzemeltetési 
konzorcium részt vevő államai fedezik, 
esetleg kiegészítve a 6. cikkben említett 
hozzájárulásokkal.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közepes méretű 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során foglalkozni kell az 
ellátási lánc biztonságával is.

(3) A közepes méretű 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során  értékelni kell az 
általános rendszerkövetelményeknek, ezen 
belül a felhasználói igényeknek való 
megfelelést,  és biztosítani kell az európai 
kutatás és innováció kiválóságát. 
Foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes közepes méretű 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban áll az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós pénzügyi hozzájárulásnak a 

törölve
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szuperszámítógép beszerzési költségéhez 
viszonyított arányával, és nem haladhatja 
meg a szuperszámítógéphez rendelt teljes 
hozzáférési idő 35 %-át.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az irányító testület meghatározza 
az EuroHPC szuperszámítógéphez rendelt 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

(5) Az irányító testület meghatározza 
és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az 
EuroHPC szuperszámítógéphez rendelt 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e rendelet 14. cikkének (4) 
bekezdésében említett közszektorbeli 
felhasználók ingyenesen vehetik igénybe 
az EuroHPC szuperszámítógéphez rendelt 
hozzáférési idő Unióra jutó részét. E 
hozzáférési idő ingyenesen biztosított az 
ipari felhasználók számára is az Európai 
horizont vagy a Digitális Európa program 
által finanszírozott kutatási és innovációs 
tevekénységekkel összefüggő 
alkalmazások tekintetében, továbbá adott 
esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. Vezérelv, 
hogy az ilyen tevékenységekhez az irányító 
testület által meghatározott, tisztességes és 
átlátható konzultatív szakértői vizsgálat 
alapján kell hozzáférési időt kiosztani, a 
közös vállalkozás által indított, a részvételi 
szándék kifejezésére való folyamatos 
felhívásokat követően.

(6) Az e rendelet 14. cikkének (4) 
bekezdésében említett közszektorbeli 
felhasználók ingyenesen és átlátható 
feltételekkel vehetik igénybe az EuroHPC 
szuperszámítógéphez rendelt hozzáférési 
idő Unióra jutó részét. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított az ipari 
felhasználók, a nem kormányzati 
szervezetek, diákok és magánszemélyek 
számára is a nyílt kutatási és innovációs 
tevékenységekkel összefüggő 
alkalmazások tekintetében, továbbá adott 
esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. Vezérelv, 
hogy az ilyen tevékenységekhez az irányító 
testület által meghatározott, tisztességes és 
átlátható konzultatív szakértői vizsgálat 
alapján kell hozzáférési időt kiosztani, a 
közös vállalkozás által indított, a részvételi 
szándék kifejezésére való folyamatos 
felhívásokat követően.
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Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányító testület meghatározza a 
hozzáférési feltételek azon különös 
szabályait, amelyek eltérnek az e cikk (6) 
bekezdésében említett vezérelvektől. E 
különös szabályok a hozzáférési időnek az 
akár az Unió, akár az irányító testület által 
stratégiainak ítélt projektek és 
tevékenységek részére történő kiosztásra 
vonatkoznak.

(8) Az irányító testület meghatározza a 
hozzáférési feltételek azon különös és 
átlátható szabályait, amelyek eltérnek az e 
cikk (6) bekezdésében említett 
vezérelvektől. E különös szabályok a 
hozzáférési időnek az akár az Unió, akár az 
irányító testület által stratégiainak ítélt 
projektek és tevékenységek részére történő 
kiosztásra vonatkoznak.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió kérése alapján az 
ügyvezető igazgató közvetlen hozzáférést 
ad az EuroHPC szuperszámítógépekhez 
azon kezdeményezések számára, 
amelyekről az Unió úgy véli, hogy 
alapvetőek a köz javára működtetett, az 
egészségüggyel összefüggő vagy más 
döntő fontosságú szükséghelyzeti 
támogatási szolgáltatások nyújtása 
szempontjából, valamint veszélyhelyzetek 
vagy válságkezelés esetén, továbbá olyan 
esetekben, amelyeket az Unió a biztonsága 
és védelme tekintetében alapvetőnek vél. 
Az ilyen hozzáférés megvalósításának 
szabályait és feltételeit az irányító testület 
által elfogadott hozzáférési feltételek 
között kell meghatározni.

(9) Az Unió kérése alapján az 
ügyvezető igazgató közvetlen hozzáférést 
ad az EuroHPC szuperszámítógépekhez 
azon kezdeményezések számára, 
amelyekről az Unió úgy véli, hogy 
alapvetőek a köz javára működtetett,  
környezetvédelmi, az egészségüggyel 
összefüggő vagy más döntő fontosságú 
szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
nyújtása szempontjából, valamint 
veszélyhelyzetek vagy válságkezelés 
esetén, továbbá olyan esetekben, amelyeket 
az Unió a biztonsága és védelme 
tekintetében alapvetőnek vél. Az ilyen 
hozzáférés megvalósításának szabályait és 
feltételeit az irányító testület által 
elfogadott hozzáférési feltételek között kell 
meghatározni, figyelembe véve, hogy a 
kutatási és innovációs tevékenységek 
kizárólag a polgári alkalmazásokra 
fognak összpontosítani, elismerve, hogy 
vannak olyan területek, amelyeket a kettős 
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felhasználású technológiák jellemeznek.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Különös feltételeket kell alkalmazni 
a kereskedelmi célokat követő ipari 
felhasználókra. Ez a kereskedelmi 
felhasználásra vonatkozó szolgáltatás piaci 
árakon alapuló, használatalapú díj fizetése 
ellenében megvalósuló szolgáltatás. A díj 
mértékét az irányító testület állapítja meg.

(1) Különös feltételeket kell alkalmazni 
a kereskedelmi célokat követő ipari 
felhasználókra. Ez a kereskedelmi 
felhasználásra vonatkozó szolgáltatás piaci 
árakon alapuló, használatalapú díj fizetése 
ellenében megvalósuló szolgáltatás. A díj 
mértékét az irányító testület állapítja meg, 
de az nem képezhet belépési korlátot, 
különösen a kkv-k számára.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió hozzáférési idejének 
kereskedelmi felhasználásából keletkező 
bevételeket a közös vállalkozás saját 
költségvetése részét képező bevételnek kell 
tekinteni, és azokat a közös vállalkozás 
működési költségeinek fedezésére kell 
fordítani.

(2) Az Unió hozzáférési idejének 
kereskedelmi felhasználásából keletkező 
bevételeket a közös vállalkozás saját 
költségvetése részét képező bevételnek kell 
tekinteni, és azokat a közös vállalkozás 
működési költségeinek, valamint az 
EuroHPC szuperszámítógépek működési 
költségeinek fedezésére kell fordítani.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kereskedelmi szolgáltatások 
számára kiosztott hozzáférési idő nem 
haladhatja meg az Unió minden egyes 

(3) A kereskedelmi szolgáltatások 
számára kiosztott hozzáférési idő elvben 
nem haladhatja meg az Unió minden egyes 
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EuroHPC szuperszámítógéphez való teljes 
hozzáférési idejének 20 %-át. Az irányító 
testület dönt az Unió hozzáférési idejének a 
kereskedelmi szolgáltatások felhasználói 
számára történő kiosztásáról, figyelemmel 
a 15. cikk (10) bekezdésében említett 
nyomon követés eredményére.

EuroHPC szuperszámítógéphez való teljes 
hozzáférési idejének 20 %-át. Az irányító 
testület dönt az Unió hozzáférési idejének a 
kereskedelmi szolgáltatások felhasználói 
számára kiosztható maximális hányadáról, 
figyelemmel a 15. cikk (10) bekezdésében 
említett nyomon követés eredményére.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A személyi erőforrásokat a közös 
vállalkozás létszámtervében kell 
meghatározni, az éves költségvetésnek 
megfelelően, besorolási csoportok és 
besorolási fokozatok szerinti bontásban 
feltüntetve az ideiglenes álláshelyek 
számát, valamint a szerződéses 
alkalmazottak teljes munkaidős 
egyenértékben kifejezett létszámát.

(6) A személyi erőforrásokat a közös 
vállalkozás létszámtervében kell 
meghatározni, és azoknak megfelelően 
tükrözniük kell az adott területen a 
legmagasabb szintű munkaerő-felvétel 
biztosításához szükséges létszámot és 
besorolási fokozatokat, feltüntetve az 
ideiglenes álláshelyek számát besorolási 
csoportok és besorolási fokozatok szerinti 
bontásban, valamint a szerződéses 
alkalmazottak teljes munkaidős 
egyenértékben kifejezett létszámát, az éves 
költségvetésnek megfelelően.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület határozatban 
állapítja meg a nemzeti szakértőknek a 
közös vállalkozáshoz történő kirendelésére 
és a gyakornokok igénybevételére 
vonatkozó szabályokat.

(2) Az irányító testület határozatban 
állapítja meg a nemzeti szakértőknek a 
közös vállalkozáshoz történő kirendelésére 
és a gyakornokok igénybevételére, ideértve 
a díjazásukra vonatkozó szabályokat.

Módosítás 116
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozás tevékenységei 
folyamatos nyomon követés és időszakos 
felülvizsgálat alatt állnak a pénzügyi 
szabályaival összhangban, a lehető 
legkedvezőbb hatások és legnagyobb 
kiválóság garantálása, továbbá az 
erőforrások leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében. A 
nyomon követés és időszakos 
felülvizsgálat eredményeit beépítik a közös 
vállalkozásnak az Európai horizont 
kapcsán végzett értékelések részét képező 
értékelésébe.

(1) A közös vállalkozás tevékenységei 
folyamatos nyomon követés és időszakos 
felülvizsgálat alatt állnak a pénzügyi 
szabályaival összhangban, a lehető 
legkedvezőbb hatások és legnagyobb 
kiválóság garantálása, továbbá az 
erőforrások leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
ilyen nyomon követés és felülvizsgálat 
nem növelheti sem a közös vállalkozás, 
sem a kedvezményezettek adminisztratív 
terheit. A nyomon követés és időszakos 
felülvizsgálat eredményeit beépítik a közös 
vállalkozásnak az Európai horizont 
kapcsán végzett értékelések részét képező 
értékelésébe.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös vállalkozás műveleteinek 
értékelését időben kell elvégezni, hogy 
annak eredményét be lehessen építeni az 
Európai horizont átfogó időközi és 
záróértékelésébe, továbbá az Európai 
horizont létrehozásáról szóló (EU) xxx 
rendelet 47. cikkében meghatározottak 
szerinti kapcsolódó döntéshozatali 
folyamatba.

(3) A közös vállalkozás műveleteinek 
értékelését időben, a közös vállalkozásra 
vagy annak kedvezményezettjeire 
nehezedő adminisztratív terhek növelése 
nélkül kell elvégezni, hogy annak 
eredményét be lehessen építeni az Európai 
horizont átfogó időközi és 
záróértékelésébe, továbbá az Európai 
horizont létrehozásáról szóló (EU) xxx 
rendelet 47. cikkében meghatározottak 
szerinti kapcsolódó döntéshozatali 
folyamatba.

Módosítás 118

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

(4) A Bizottság az egyes közös 
vállalkozások tekintetében időközi 
értékelést folytat le az Európa horizont 
időközi értékelésének részeként, az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendelet 47. cikkében meghatározottak 
szerint. Ezt az értékelés független 
szakértők segítségével végzik el, átlátható 
folyamat keretében, amint elegendő 
információ áll rendelkezésre az Európai 
horizont végrehajtásáról, de legkésőbb az 
Európai horizont végrehajtásának 
megkezdését követő négy évvel. Az 
értékelés azt vizsgálja, hogy a közös 
vállalkozás miként teljesíti küldetését 
gazdasági, technológiai, tudományos, 
társadalmi és politikai célkitűzéseinek 
megfelelően, ideértve az éghajlattal 
összefüggő célkitűzéseket, és értékeli a 
tevékenységei hatékonyságát, 
eredményességét, relevanciáját, 
koherenciáját és uniós hozzáadott értékét 
az Európai horizont részeként, szinergiáját 
és kiegészítő jellegét a megfelelő európai, 
nemzeti és adott esetben regionális 
kezdeményezésekkel, ideértve az Európai 
horizont más részeivel (például 
küldetésekkel, klaszterekkel, 
tematikus/egyedi programokkal) való 
szinergiáját. Az értékelés során különös 
figyelmet fordítanak az uniós és nemzeti 
szinten elért hatásokra, szem előtt tartva a 
szinergiákkal és a szakpolitika utólagos 
átalakításával kapcsolatos elemet. Az 
értékelések emellett szükség esetén 
felmérik a közös vállalkozás hosszú távú 
tudományos, társadalmi, gazdasági és 
szakpolitikai vonatkozású hatásait, 
valamint a jövőbeni cselekvések 
tekintetében a leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módot, továbbá 
a közös vállalkozás esetleges 
megújításának az európai partnerségek 
átfogó keretében és annak szakpolitikai 
prioritásaiban való elhelyezését.

(4) A Bizottság az egyes közös 
vállalkozások tekintetében időközi 
értékelést folytat le az Európa horizont 
időközi értékelésének részeként, az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendelet 47. cikkében meghatározottak 
szerint, anélkül, hogy növelné a közös 
válllakozás adminisztratív terheit. Ezt az 
értékelés független külső szakértők 
segítségével végzik el, átlátható folyamat 
keretében, amint elegendő információ áll 
rendelkezésre az Európai horizont 
végrehajtásáról, de legkésőbb az Európai 
horizont végrehajtásának megkezdését 
követő négy évvel. Az értékelés azt 
vizsgálja, hogy a közös vállalkozás miként 
teljesíti küldetését gazdasági, technológiai, 
tudományos, környezeti, társadalmi és 
politikai célkitűzéseinek megfelelően, 
ideértve az éghajlattal és az egészséggel 
összefüggő célkitűzéseket, és értékeli a 
tevékenységei hatékonyságát, 
eredményességét, relevanciáját, 
koherenciáját, integritását és uniós 
hozzáadott értékét az Európai horizont 
részeként, szinergiáját és kiegészítő jellegét 
a megfelelő európai, nemzeti és adott 
esetben regionális kezdeményezésekkel, 
ideértve az Európai horizont más részeivel 
(például más európai partnerségekkel, 
küldetésekkel, klaszterekkel, 
tematikus/egyedi programokkal) való 
szinergiáját. Az értékelés során különös 
figyelmet fordítanak az uniós és nemzeti 
szinten elért hatásokra, szem előtt tartva a 
szinergiákkal és a szakpolitika utólagos 
átalakításával kapcsolatos elemet. Az 
értékelések emellett szükség esetén 
felmérik a közös vállalkozás hosszú távú 
tudományos, társadalmi, környezeti, 
gazdasági és szakpolitikai vonatkozású 
hatásait, a tájékoztatás és a 
figyelemfelkeltés terén elért előrehaladást 
(például a felhasználók számát) valamint a 
jövőbeni cselekvések tekintetében a 
leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozási 



RR\1232882HU.docx 121/141 PE689.611v02-00

HU

módot, továbbá a közös vállalkozás 
esetleges megújításának vagy fokozatos 
kivezetésének az európai partnerségek 
átfogó keretében és annak szakpolitikai 
prioritásaiban való elhelyezését.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság átlátható eljárásban 
kiválasztott, független külső szakértők 
segítségével további értékeléseket végezhet 
stratégiai szempontból releváns témákról 
annak érdekében, hogy megvizsgálja, 
mennyire haladt előre a közös vállalkozás a 
kitűzött célok elérésében, meghatározza a 
tevékenységek végrehajtásához 
hozzájáruló tényezőket és azonosítsa a 
bevált gyakorlatokat. E további értékelések 
elvégzése során a Bizottság teljes 
mértékben figyelembe veszi a közös 
vállalkozásra gyakorolt adminisztratív 
hatást.

(6) A közös vállalkozás adminisztratív 
terheinekv növelése nélkül, a Bizottság 
átlátható eljárásban kiválasztott, független 
külső szakértők segítségével további 
értékeléseket végezhet stratégiai 
szempontból releváns témákról annak 
érdekében, hogy megvizsgálja, mennyire 
haladt előre a közös vállalkozás a kitűzött 
célok elérésében, meghatározza a 
tevékenységek végrehajtásához 
hozzájáruló tényezőket és azonosítsa a 
bevált gyakorlatokat. E további értékelések 
elvégzése során a Bizottság teljes 
mértékben figyelembe veszi a közös 
vállalkozásra gyakorolt adminisztratív 
hatást, és erőfeszítéseket tesz különösen az 
adminisztratív terhek csökkentése és az 
értékelési folyamat egyszerűségének 
megőrzése és teljes átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Az e területen 
végzett bármely értékelésnek a politikai 
lehetőségeknek az irányítás szempontjából 
történő megbízható értékelésén kell 
alapulnia, beleértve különösen a 
megfelelő biztosítékok megállapításának 
lehetőségét annak biztosítása érdekében, 
hogy a közérdeket minden művelet során 
megfelelően tiszteletben tartsák.

Módosítás 120

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

(7) A közös vállalkozás időszakosan 
felülvizsgálja tevekénységeit, hogy 
megalapozza a közös vállalkozás időközi 
és záróértékelését az Európai horizontnak 
az Európai horizont létrehozásáról szóló 
(EU) xxx rendelet 47. cikkében említett 
értékelései részeként.

(7) A közös vállalkozás a 
kedvezményezettekre minimális terhet 
róva időszakosan felülvizsgálja 
tevékenységeit, hogy megalapozza a közös 
vállalkozás időközi és záróértékelését az 
Európai horizontnak az Európai horizont 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 47. 
cikkében említett értékelései részeként.

Módosítás 121

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A jelentéstételnek összhangban 
kell állnia a Horizont Európa szabványos 
jelentéstételi követelményeivel. A 
stratégiai koordinációs folyamat 
keretében a jelentéstételi rendszerek 
fejlesztésébe a tagállamokat és a 
partnerség képviselőit is be kell vonni a 
jelentéstételi és nyomon követési 
erőfeszítések szinkronizálásának és 
koordinálásának biztosítása érdekében, 
beleértve az adatgyűjtési és jelentéstételi 
feladatok megosztását is.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai horizont 
költségvetéséből finanszírozott cselekvések 
kiadásainak utólagos ellenőrzését az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendelet 48. cikkének megfelelően kell 
elvégezni, az Európai horizont közvetett 
cselekvéseinek részeként, különösen az 

(1) Az Európai horizont 
költségvetéséből finanszírozott cselekvések 
kiadásainak utólagos ellenőrzését a közös 
vállalkozásra vagy annak 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek növelése nélkül, az 
Európai horizont létrehozásáról szóló (EU) 
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említett rendelet 48. cikkének (2) 
bekezdésében szereplő ellenőrzési 
stratégiával összhangban.

xxx rendelet 48. cikkének megfelelően kell 
elvégezni, az Európai horizont közvetett 
cselekvéseinek részeként, különösen az 
említett rendelet 48. cikkének (2) 
bekezdésében szereplő ellenőrzési 
stratégiával összhangban.

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Digitális Európa program 
költségvetéséből finanszírozott 
tevékenységek kiadásainak utólagos 
ellenőrzéseit a közös vállalkozás a Digitális 
Európa program létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendelet xxx. cikkével összhangban 
végzi el.

(2) A Digitális Európa program 
költségvetéséből finanszírozott 
tevékenységek kiadásainak utólagos 
ellenőrzéseit a közös vállalkozás a Digitális 
Európa program létrehozásáról szóló (EU) 
xxx rendelet xxx. cikkével összhangban 
végzi el, a közös vállalkozás és 
kedvezményezettjei adminisztratív 
terheinek növelése nélkül.

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz költségvetéséből finanszírozott 
tevékenységek kiadásainak utólagos 
ellenőrzéseit a közös vállalkozás az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 
xxx. cikkében foglaltakkal összhangban 
végzi el az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz keretében végzett tevékenységek 
részeként.

(3) A Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz költségvetéséből finanszírozott 
tevékenységek kiadásainak utólagos 
ellenőrzéseit a közös vállalkozás az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló (EU) xxx rendelet 
xxx. cikkében foglaltakkal összhangban 
végzi el az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz keretében végzett tevékenységek 
részeként, a közös vállalkozásra vagy 
annak kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terhek növelése nélkül.
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Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás gondoskodik azon 
bizalmas információk védelméről, amelyek 
közzététele sértené tagjainak vagy a 
tevékenységeiben részt vevő feleknek az 
érdekeit.

A 28. cikk sérelme nélkül a közös 
vállalkozás gondoskodik azon bizalmas 
információk védelméről, amelyek 
közzététele sértené tagjainak vagy a 
tevékenységeiben részt vevő feleknek az 
érdekeit.

Módosítás 126

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai horizont által 
társfinanszírozott összes többi európai 
partnerséghez hasonlóan az EuroHPC 
közös vállalkozás által benyújtott és 
finanszírozott projektekre vonatkozó 
összes adatot fel kell venni a Horizont 
Európa egységes adatbázisába.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Visszatérítés mértéke

Az Európai horizontról szóló rendelet 30. 
cikkétől eltérve az EuroHPC közös 
vállalkozás az uniós finanszírozásra eltérő 
visszatérítési rátákat alkalmazhat egy 
fellépésen belül, a résztvevő típusától, 
nevezetesen kkv-któl és nonprofit jogi 
személyektől, valamint a fellépés típusától 
függően. A visszatérítési rátákat meg kell 
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adni a munkaprogramban.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2018/1488 rendelet és ezen 
rendelet értelmében valamennyi 
szuperszámítógép azonos kezelése 
érdekében az (EU) 2018/1488 rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdésében említett uniós 
pénzügyi hozzájárulás a beszerzési költség 
legfeljebb 50%-át és a működési költség 
legfeljebb 50%-át fedezi. Az Unió 
hozzáférési idejének kiosztására 
vonatkozó, az (EU) 2018/1488 rendelet 13. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
szabályokat ennek megfelelően ki kell 
igazítani.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kezdeményezi és kezeli az 
EuroHPC szuperszámítógépek 
elhelyezésére irányuló, részvételi szándék 
kifejezésére való felhívásokat, valamint 
független külső szakértők támogatásával 
értékeli a beérkezett ajánlatokat;

c) nyílt és átlátható módon 
kezdeményezi és kezeli az EuroHPC 
szuperszámítógépek elhelyezésére 
irányuló, részvételi szándék kifejezésére 
való felhívásokat, valamint független külső 
szakértők támogatásával értékeli a 
beérkezett ajánlatokat;

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a Horizont Európa létrehozásáról 
szóló (EU) xxx rendeletnek megfelelően 
nyílt pályázati felhívásokat kezdeményez, 
valamint a rendelkezésre álló 
pénzeszközök keretein belül támogatást ítél 
oda közvetett tevékenységek céljára, főként 
vissza nem térítendő támogatások 
formájában;

h) a Horizont Európa létrehozásáról 
szóló (EU) xxx rendeletnek megfelelően 
nyílt pályázati felhívásokat kezdeményez, 
valamint a rendelkezésre álló 
pénzeszközök keretein belül támogatást ítél 
oda közvetett tevékenységek céljára, főként 
vissza nem térítendő támogatások 
formájában, a nemi szempontból 
kiegyensúlyozott részvétel 
előmozdításával;

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fokozott együttműködés kialakítása 
más európai partnerségekkel és a velük 
való koordináció biztosítása, továbbá a más 
közös vállalkozásokkal való operatív 
szinergiák feltárása, többek között 
igazgatási funkciók központosítása révén;

n) fokozott együttműködés kialakítása 
más európai partnerségekkel és a velük 
való koordináció biztosítása, továbbá a más 
közös vállalkozásokkal való operatív 
szinergiák feltárása, többek között 
igazgatási funkciók központosítása révén, 
különösen a közös feladatok esetében és 
az erőforrások felhasználásának 
optimalizálása céljából;

Módosítás 132

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n a) az egyéb vonatkozó uniós, nemzeti 
és regionális szintű kutatási és innovációs 
kezdeményezésekkel való közös 
tevékenységek biztosítása kulcsfontosságú 
lesz a nagyobb hatás eléréséhez, az 
eredmények felhasználásának 
biztosításához és az összekapcsolások 
optimális szintjének biztosításához;
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Módosítás 133

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o a) előmozdítják a kkv-k részvételét a 
tevékenységeikben, és olyan 
intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják 
a kkv-k tájékoztatását, összhangban a 
Horizont Európa célkitűzéseivel;

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, [Észak-
Macedónia], Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Izland, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Luxemburg, Magyarország, [Montenegró], 
Németország, Norvégia, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, 
[Svájc], Svédország, Szlovákia, Szlovénia 
és [Törökország];

b) Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, [Észak-
Macedónia], Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Izland, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Luxemburg, [Málta], Magyarország, 
[Montenegró], Németország, Norvégia, 
Olaszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, [Svájc], Svédország, 
Szlovákia, Szlovénia és [Törökország];

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden magánszektorbeli tag 
évente egyszer tájékoztatja a közös 
vállalkozást az összetételében 
bekövetkezett jelentős változásokról. 
Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy az 
összetételben bekövetkezett változás 

(6) Minden magánszektorbeli tag 
haladéktalanul tájékoztatja a közös 
vállalkozást az összetételében 
bekövetkezett jelentős változásokról. 
Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy az 
összetételben bekövetkezett változás 
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valószínűleg érinti az Unió vagy a közös 
vállalkozás érdekeit biztonsági vagy 
közrendi okokból, javasolhatja, hogy az 
irányító testület szüntesse meg az érintett 
magánszektorbeli tag tagságát. A tagság 
megszűnése az irányító testület 
határozatától számított hat hónap elteltével 
vagy, ha az előbb következik be, a 
határozatban megadott napon válik 
hatályossá és visszavonhatatlanná.

valószínűleg érinti az Unió vagy a közös 
vállalkozás érdekeit biztonsági vagy 
közrendi okokból, javasolhatja, hogy az 
irányító testület szüntesse meg az érintett 
magánszektorbeli tag tagságát. A tagság 
megszűnése az irányító testület 
határozatától számított hat hónap elteltével 
vagy, ha az előbb következik be, a 
határozatban megadott napon válik 
hatályossá és visszavonhatatlanná.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezen alapokmány 7. cikke (4) 
bekezdésének f), g) és h) pontjában említett 
feladatok és minden egyes EuroHPC 
szuperszámítógép tekintetében a részt vevő 
államok szavazati jogait a következők 
arányában kell elosztani: azon pénzügyi 
hozzájárulások, amelyre kötelezettséget 
vállaltak, illetve az adott 
szuperszámítógéphez – tulajdonjogának e 
rendelet 8. cikke (3) bekezdésével 
összhangban az üzemeltető szervezet 
részére való átruházásáig, vagy a 
szuperszámítógép eladásáig vagy üzemen 
kívül helyezéséig – nyújtott természetbeni 
hozzájárulásaik; a természetbeni 
hozzájárulások csak akkor vehetők 
figyelembe, ha azokat egy független 
szakértő vagy könyvvizsgáló előzetesen 
igazolta.

(5) Az ezen alapokmány 7. cikke (4) 
bekezdésének f), g) és h) pontjában említett 
feladatok és minden egyes EuroHPC 
szuperszámítógép tekintetében a részt vevő 
államok szavazati jogait a következők 
arányában kell elosztani: azon pénzügyi 
hozzájárulások, amelyre kötelezettséget 
vállaltak, illetve az adott 
szuperszámítógéphez – tulajdonjogának e 
rendelet 8. cikke (3) bekezdésével 
összhangban az üzemeltető szervezet 
részére való átruházásáig, vagy a 
szuperszámítógép eladásáig vagy üzemen 
kívül helyezéséig – nyújtott természetbeni 
hozzájárulásaik; a természetbeni 
hozzájárulások csak akkor vehetők 
figyelembe, ha azokat egy független 
szakértő vagy könyvvizsgáló egy egyszerű, 
hatékony és átlátható eljárás 
alkalmazásával előzetesen igazolta.

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 cikk  – 10 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden megfigyelő állam kinevezhet egy Minden megfigyelő állam kinevezhet egy 
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küldöttet az irányító testületbe, akinek a 
rendelkezésére kell bocsátani minden 
kapcsolódó dokumentumot, és aki részt 
vehet az irányító testület tanácskozásain, az 
irányító testület eseti alapon hozott eltérő 
határozatának hiányában. E küldöttek nem 
rendelkeznek szavazati joggal, és 
biztosítaniuk kell az érzékeny információk 
bizalmas kezelését e rendelet 27. cikkével 
összhangban, továbbá összeférhetetlenségi 
szabályok vonatkoznak rájuk.

küldöttet az irányító testületbe, akinek a 
rendelkezésére kell bocsátani minden 
kapcsolódó dokumentumot, és aki részt 
vehet az irányító testület tanácskozásain, az 
irányító testület eseti alapon hozott eltérő 
határozatának hiányában.

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 cikk – 14 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A felhasználói fórum két vagy több 
képviselőjét, akiket az eljárási szabályzata 
alapján választanak ki, meghívják, hogy 
megfigyelőként jelen legyenek az irányító 
testület ülésein, és részt vegyenek a 
tanácskozásokon, azonban szavazati 
joggal nem rendelkeznek.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 cikk – 14 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az irányító testület ülésein jelen 
lévő megfigyelők nem rendelkezhetnek 
szavazati joggal, és biztosítaniuk kell az 
érzékeny információk bizalmas kezelését e 
rendelet 27. cikkével összhangban, 
valamint összeférhetetlenségi szabályok 
vonatkoznak rájuk.
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Módosítás 140

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j a) a felhasználói fórum létrehozása, 
amely munkacsoportként saját eljárási 
szabályzatának megfelelően tanácsokat ad 
az irányító testületnek a felhasználói 
követelmények szempontjairól;

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 7 cikk – 3 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a felhasználói fórum és az e 
bekezdés j) és k) pontjával összhangban 
létrehozott tanácsadó csoportok tagjainak 
kiválasztására, kinevezésére és 
felmentésére vonatkozó szabályok és 
konkrét kritériumok meghatározása, 
beleértve a nemi és földrajzi sokféleség 
szempontjait érintő megfontolásokat is, 
valamint a felhasználói fórum és az 
említett tanácsadó csoportok által 
önállóan megállapított eljárási szabályok 
jóváhagyása; konkrét felhasználói 
csoportokkal a felhasználói fórumon 
keresztül kell foglalkozni, ideértve a részt 
vevő tagállamokból származó hallgatók 
hozzáférését a szuperszámítógépek 
területére összpontosító, jövőbeli szakmai 
életpályák előmozdítása érdekében. E 
célból a kiválasztási kritériumoknak 
rendelkezniük kell arról, hogy a 
felhasználói fórumban legalább két 
mesterképzésben részt vevő vagy PhD-
hallgató helyet kapjon. A hallgatók 
kiválasztásába európai felsőoktatási 
intézmények is bevonhatók;
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Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjaival folytatott 
konzultációt követően javaslatot tesz az 
ügyvezető igazgatói pozíció jelöltjeinek 
listájára. E konzultáció céljából a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjai közös 
megegyezéssel kijelölik képviselőiket és 
egy megfigyelőt az irányító testület 
részéről.

(1) A Bizottság a közös vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjaival folytatott 
konzultációt követően javaslatot tesz az 
ügyvezető igazgatói pozíció jelöltjeinek 
listájára. E konzultáció céljából a közös 
vállalkozás Uniótól eltérő tagjai közös 
megegyezéssel kijelölik képviselőiket és 
egy megfigyelőt az irányító testület 
részéről. A lista biztosítja a férfiak és nők 
egyenlő képviseletét és esélyeit.

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kutatási és innovációs tanácsadó 
csoport legfeljebb tíz tagból állhat, akiket – 
a közös vállalkozás tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaik 
figyelembevételével – a magánszektorbeli 
tagok neveznek ki.

(2) A kutatási és innovációs tanácsadó 
csoport legfeljebb tizenkét tagból állhat, 
akik közül legfeljebb hat tagot – a közös 
vállalkozás tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaik 
figyelembevételével – a magánszektorbeli 
tagok neveznek ki, legfeljebb hatot pedig a 
felhasználói fórum nevez ki az irányító 
testület ajánlására. A felhasználói fórum 
megállapítja az általa kinevezendő 
tagokra vonatkozó egyedi kritériumokat és 
kiválasztási eljárást.

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az infrastrukturális tanácsadó (3) Az infrastrukturális tanácsadó 
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csoport tíz tagból áll. Az irányító testület 
meghatározza azokat az egyedi 
kritériumokat, amelyeket az 
infrastrukturális tanácsadó csoport 
tagjainak kiválasztásakor figyelembe kell 
venni. Az infrastrukturális tanácsadó 
csoport tagjait az irányító testület elnöke és 
alelnöke nevezi ki az irányító testület és az 
ügyvezető igazgató észrevételei alapján.

csoport tizenkét tagból áll. Az irányító 
testület meghatározza azokat az egyedi 
kritériumokat, amelyeket az 
infrastrukturális tanácsadó csoport 
tagjainak kiválasztásakor figyelembe kell 
venni. Az infrastrukturális tanácsadó 
csoport tagjait az irányító testület elnöke és 
alelnöke nevezi ki az irányító testület és az 
ügyvezető igazgató észrevételei alapján, 
valamint a felhasználói fórum 
véleményének figyelembevételével.

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) Az irányító testület meghatározza 
azokat az egyedi kritériumokat és azt az 
eljárást, amelyeket a kutatási és 
innovációs tanácsadó csoport  és az 
infrastrukturális tanácsadó csoport 
tagjainak kiválasztásakor figyelembe 
vesznek.

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös vállalkozás e rendelet 3. 
cikkében meghatározott céljainak a 
megvalósítása érdekében összeállítja és 
rendszeresen aktualizálja az ezen 
alapokmány 19. cikkének (1) bekezdésében 
említett többéves stratégiai program 
tervezetét. A többéves stratégiai program 
tervezete a következőket tartalmazza: i. 
stratégiai kutatási és innovációs menetrend, 
amely azonosítja a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák és 

a) a közös vállalkozás e rendelet 3. 
cikkében meghatározott céljainak a 
megvalósítása érdekében összeállítja és 
rendszeresen aktualizálja az ezen 
alapokmány 19. cikkének (1) bekezdésében 
említett többéves stratégiai program 
tervezetét. A többéves stratégiai program 
tervezete a következőket tartalmazza: i. 
stratégiai kutatási és innovációs menetrend, 
amely tudományos és ipari igények 
alapján azonosítja a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
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kulcskompetenciák fejlesztéséhez és 
alkalmazásához szükséges kutatási és 
innovációs prioritásokat a különböző 
alkalmazási területeken annak érdekében, 
hogy támogassa egy integrált nagy 
teljesítményű számítástechnikai, kvantum-
számítástechnikai és adatökoszisztéma 
fejlesztését az Unióban, növelje 
rezilienciáját és segítse új piacok és 
társadalmi alkalmazások létrehozását; a 
menetrend emellett tartalmazza az európai 
technológia fejlesztését és elterjedését 
előmozdító intézkedéseket; ii. potenciális 
nemzetközi együttműködési tevékenységek 
a kutatás és innováció terén, amelyek 
hozzáadott értéket és közös érdeket 
képviselnek; iii. képzési és oktatási 
prioritások a nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai technológiák és 
alkalmazások terén meglévő készséghiány 
kezelése érdekében, elsődlegesen az ipar 
számára. A menetrendet a tudományos és 
ipari igények alakulásával összhangban 
rendszeresen felül kell vizsgálni;

számítástechnikai felhasználói 
technológiák, szolgáltatások, 
alkalmazások és kulcskompetenciák 
fejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges 
kutatási és innovációs prioritásokat a 
különböző alkalmazási területeken annak 
érdekében, hogy támogassa egy integrált 
nagy teljesítményű számítástechnikai, 
kvantum-számítástechnikai és 
adatökoszisztéma fejlesztését az Unióban, 
növelje az Unió rezilienciáját és segítse új 
piacok és társadalmi alkalmazások 
létrehozását; a menetrend emellett 
tartalmazza az európai technológia 
fejlesztését és elterjedését előmozdító 
intézkedéseket; ii. potenciális nemzetközi 
együttműködési tevékenységek a kutatás és 
innováció terén, amelyek hozzáadott 
értéket és közös érdeket képviselnek; iii. 
képzési és oktatási prioritások a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai technológiák és 
alkalmazások terén meglévő kompetencia- 
és készséghiány kezelése érdekében, 
elsődlegesen az ipar számára. Ezt a 
többéves stratégiai programtervezetet a 
tudományos és ipari igények alakulásával 
összhangban rendszeresen felül kell 
vizsgálni;

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatai ellátása során a kutatási és 
innovációs tanácsadó csoport kikéri a 
felhasználói csoport véleményét.

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös vállalkozás e rendelet 3. 
cikkében meghatározott céljainak a 
megvalósítása érdekében összeállítja és 
rendszeresen aktualizálja az ezen 
alapokmány 19. cikkének (1) bekezdésében 
említett többéves stratégiai program 
tervezetét. A többéves stratégiai program a 
következőkkel foglalkozik: i. EuroHPC 
szuperszámítógépek beszerzése, 
figyelembe véve többek között a 
beszerzések tervezését, a szükséges 
kapacitásnövelést, az alkalmazástípusokat 
és a megszólítandó felhasználói 
közösségeket, a vonatkozó felhasználói 
követelményeket és a megfelelő 
rendszerarchitektúrákat, a felhasználói 
követelményeket és az infrastruktúra 
architektúráját; ii. ezen infrastruktúra 
egyesítése és összekapcsolása, figyelembe 
véve többek között a nemzeti nagy 
teljesítményű számítástechnikai vagy 
kvantum-számítástechnikai 
infrastruktúrával való integrációt, továbbá 
a hiperkonnektív és egyesített 
infrastruktúra architektúráját; és iii. 
kapacitásépítés, ideértve a 
kompetenciaközpontokat, emellett 
kapacitásbővítési és képzési tevékenységek 
végfelhasználók számára, továbbá 
lehetőségek az európai technológiai 
megoldások különösen 
kompetenciaközpontok általi 
igénybevételének és használatának 
előmozdítására;

a) a közös vállalkozás e rendelet 3. 
cikkében meghatározott céljainak a 
megvalósítása érdekében összeállítja és 
rendszeresen aktualizálja az ezen 
alapokmány 19. cikkének (1) bekezdésében 
említett többéves stratégiai program 
tervezetét. A többéves stratégiai program a 
következőkkel foglalkozik: i. EuroHPC 
szuperszámítógépek beszerzése, 
figyelembe véve többek között a 
beszerzések tervezését, a szükséges 
kapacitásnövelést, az alkalmazástípusokat 
és a megszólítandó felhasználói 
közösségeket, a vonatkozó felhasználói 
követelményeket és a megfelelő 
rendszerarchitektúrákat, a felhasználói 
követelményeket és az infrastruktúra 
architektúráját; ii. ezen infrastruktúra 
egyesítése és összekapcsolása, figyelembe 
véve többek között a nemzeti nagy 
teljesítményű számítástechnikai vagy 
kvantum-számítástechnikai 
infrastruktúrával való integrációt, továbbá 
a hiperkonnektív és egyesített 
infrastruktúra architektúráját; és 
iii.kapacitásépítés, ideértve a nagy 
teljesítményű számítástechnikával 
foglalkozó uniós és nemzeti 
kompetenciaközpontokat és kiválósági 
központokat, emellett kapacitásbővítési és 
képzési tevékenységek végfelhasználók 
számára, továbbá lehetőségek az európai 
technológiai megoldások különösen 
kompetenciaközpontok általi 
igénybevételének és használatának 
előmozdítására;

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 14 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladatai ellátása során az 
infrastrukturális tanácsadó csoport kikéri 
a felhasználói csoport véleményét.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

2020 őszén az Európai Bizottság az európai adatstratégia részeként javaslatot nyújtott be az 
európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozásról (EuroHPC JU) szóló új 
rendeletre, amelynek költségvetése 8 milliárd EUR a 2021 és 2033 közötti időszakra. 
Jelentésünk ezen a javaslaton alapul, és egy sor módosítást tartalmaz, amelyek célja annak 
biztosítása, hogy ez a közös vállalkozás teljesítse átfogóbb célját, azaz polgáraink, 
vállalkozásaink (köztük a kkv-k), a kutatási intézmények és a közigazgatás szolgálatát, 
miközben továbbra is összhangban van az Unió fő fejlesztési és fenntarthatósági céljaival.

A nagy teljesítményű számítástechnikába való befektetést teljes mértékben indokolja a 
létrehozott adatok exponenciális növekedése, amelyek mennyisége a 2018-ban globális mért 
33 zettabájtról 2025-re várhatóan 175 zettabájtra fog nőni, valamint a szuper-számítástechnika 
számos kritikus fontosságú alkalmazási területe. 

Ezek az alapkutatástól az alkalmazott tudományokig terjednek, és szinte minden tudásterületet 
felölelnek, a matematikától a fizikáig és a biológiáig, a csillagászattól és a légköri 
tudományokig. A világszínvonalú európai HPC-hálózat fejlesztése stratégiai előnyhöz fogja 
juttatni az EU iparát és globális versenyképességét. Korábban elképzelhetetlen sebességgel 
tudjuk feldolgozni az adatokat, és ez alapvető szerepet játszik az éghajlatváltozás kezelésére, 
valamint az ipar, a városok és a közlekedés korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseinkben, a 
járványok eredetének és alakulásának tanulmányozásában, valamint az új életmentő 
gyógyszerek kifejlesztésében.

A bizottsági javaslat célja az (EU) 2018/1488 rendelettel 2018-ban létrehozott EuroHPC 
közös vállalkozás megújítása. Ez a közös vállalkozás már a kezdetektől fogva egy különösen 
ambiciózus partnerség volt, amelynek célja nem kevesebb, mint az, hogy az Uniót a szuper-
számítástechnika élvonalába helyezze.

Az EuroHPC közös vállalkozás első szakasza összességében nagyon sikeres volt, és mind az 
állami, mind a magán érdekelt felek magas szintű elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot 
szerte az Unióban. Döntéseket hoztak a tagállamok és magánszervezetek első 
konzorciumairól, amelyek befogadják és üzemeltetik majd Európa jövőbeli 
szuperszámítógép-hálózatát, beleértve a következő generációs (exaszintű) modelleket, 
amelyek másodpercenként több mint egymilliárd (1018) műveletet képesek futtatni. Jelenleg 
nyolc gépet telepítettek több tagállamban.

Eljött az ideje, hogy valóra váltsuk ezt a hálózatot, és az európaiak szolgálatában kiaknázzuk 
teljes potenciálját. Az előadó biztosítani kívánja, hogy ez a közös vállalkozás a 
rendeltetésének megfelelően valóban az átalakulás motorjává váljon.

Alapelvek

A jelentés arra az alapelvre épül, hogy a közös vállalkozás sikerének első mércéje a 
részvétel, a hozzáférés és az ismertség szintje, amelyet potenciális kedvezményezettjei 
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körében ér el. Ebben az esetben a kulcsfontosságú infrastruktúrákhoz és adatokhoz való 
hozzáférésről van szó, hogy lehetővé tegyük kontinensünk digitális átalakulását, és növeljük 
gazdaságunk vezető szerepét és versenyképességét. Az új EuroHPC alapját a nyitottság, az 
átláthatóság és az egyszerűsítés képezi. A fő szuper-számítástechnikai infrastruktúra 
kiépítése nem lesz elegendő, és most már a projektek megbízhatóságát kell lehetővé tennünk. 
Annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassuk e beruházás előnyeit, Európának 
egy teljes kiválósági ökoszisztémát kell létrehoznia, amely nemcsak a legnagyobb szereplők, 
hanem minden érdekelt fél számára elérhető, függetlenül származási régióiktól vagy 
dimenzióiktól. Ennek megvalósításához a képességek megerősítésére van szükség. Emiatt 
egyszerű és hatékony módon lehetővé kell tenni a szinergiák és kiegészítő jelleg 
megteremtését az EU céljaival, politikáival és programjaival, nevezetesen a regionális 
alapokkal, az InvestEU programmal, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel. 

Ezenkívül a valódi hozzáférés érdekében olyan intézkedésekre lesz szükség, amelyek célja az 
összes érdekelt fél bevonása, a nyilvánosság tájékoztatása a szuper-számítástechnika 
előnyeiről, valamint az új alkalmazási területekkel kapcsolatos fontos hozzájárulások 
befogadása, ha az ezekbe az erőforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázhatók. A 
szuperszámítógépeknek és a HPC-ökoszisztémának keresletorientáltnak és 
felhasználóközpontúnak kell lenniük. A Bizottság által javasolt közös tervezésen alapuló 
megközelítés hatékony végrehajtása érdekében szisztematikusabb módon kell figyelembe 
venni a HPC-szolgáltatások, -alkalmazások és -technológiák felhasználóinak igényeit. 
Felhasználói fórum létrehozására tett javaslatunk ezt a célt kívánja elérni.

A szuperszámítógép-hálózat mögött álló ökoszisztéma megteremtése együtt jár azzal, hogy 
bátor kutatási és innovációs tevékenységek keretében kezelik Európa gyengeségeit a 
hardvergyártás terén, különös tekintettel a mikroprocesszorokra. Megfelelően 
hangsúlyozni kell a kvantum-számítástechnika és a kvantumgyorsítók további kutatását is. 
A közös adatterek és az európai nyílt tudományosadat-felhő (EOSC) elérhetőségének és 
teljes körű hozzáférhetőségének biztosítása hozzáadott értéket nyújt a HPC-kapacitások 
megszerzésére és telepítésére irányuló fontos beruházásokhoz. 

Ugyanez érvényes az emberi tényezőre is. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa 
ezeket a képességeket, az EU-nak a készségeken és kompetenciákon kell dolgoznia, különös 
figyelmet fordítva a nők részvételének növelésére, és elő kell mozdítania a digitális készségek 
fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatos széles körű információterjesztést és 
figyelemfelhívást. 

Az említett okok miatt az EuroHPC közös vállalkozást megfelelően össze kell hangolni az 
Unió fő prioritásaival, nevezetesen az ipari, egészségügyi és adatstratégiákkal. 
Elengedhetetlen, hogy az összes kezdeményezést és tevékenységet az európai zöld 
megállapodáshoz és az Unió által jelenleg végrehajtott kettős átálláshoz igazítsuk.  A 
szuperszámítógépek és azok hálózatának üzemeltetése során egy újabb valódi kihívást jelent a 
környezetvédelmi szempontból felelős gyakorlatok tiszteletben tartása.

Főbb intézkedések:

Az említett prioritások teljesítése érdekében hat fő cselekvési irányvonalat azonosítottunk. 
Ezek az alábbiak: hozzáférés, nyitottság, szinergiák, az összehangolás, ipar, valamint 
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tudás és tudatosság.
--------
1) Hozzárférés:

- az infrastruktúrákhoz és azok szolgáltatásaihoz való hozzáférés során minden 
felhasználót figyelembe kell venni, különös tekintettel a kkv-kra és az induló 
innovatív vállalkozásokra – ezért a hozzáférési díjaknak nem szabad elriasztaniuk 
a kisebb vállalkozásokat;

- az adatokhoz való hozzáférést illetően minden felhasználónak potenciális jogot 
kell kapnia a magas színvonalú számítástechnikai erőforrások és felhőalapú 
infrastruktúrák, valamint a tudományos és kereskedelmi adattárak használatára;

- a legfontosabb döntésekhez való hozzáférés – ennek érdekében javasoljuk a 
döntések átláthatóságának növelését és a felhasználói fórum létrehozását, amely 
tanácsadó szerepet tölt be az irányító testület és a tanácsadó testületek számára, és 
magában foglalja az ipar és különösen a kkv-k, de a civil társadalmi szervezetek, a 
szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek képviselőit. Ez hozzájárul 
majd az EuroHPC hatókörének bővítéséhez, miközben hasznos és időszerű 
információkkal látja el az irányítást azokról a kihívásokról, amelyekre a különböző 
pillérekben a hatékony ökoszisztéma megvalósítása érdekében előirányzott 
tevékenységek révén lehet választ adni.

2) Nyitottság:
- minden tevékenységnek nyíltnak és átláthatónak kell lennie, az erőforrásokat pedig 

versenyfelhívások és részvételi szándék kifejezésére való felhívások útján kell 
elosztani, hogy a lehető legszélesebb körben osszák meg őket Európában;

- a közös vállalkozás által finanszírozott projektekre vonatkozó összes (nem 
érzékeny) adatra ugyanazokat a nyilvánossági szabályokat kell alkalmazni, mint az 
Európai horizont esetében, és ezeket szerepeltetni kell az egységes adatbázisban;

- minden eljárásnak világosnak és egyszerűnek kell lennie, és arra kell ösztönöznie a 
felhasználókat, hogy kihasználják az előnyöket, hogy bátorítsák minden típusú 
érdekelt fél részvételét, megteremtsék a tényleges kiegészítő jelleget, csökkentsék 
az adminisztratív terheket, optimalizálják az erőforrásokat.

3) Szinergiák:
- biztosítani kell a szinergiákat az összes vonatkozó programmal és alappal, 

nevezetesen a regionális alapokkal (ERFA, ESZA +, ETHA, EMVA), valamint a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből, az InvestEU programból és az 
Európai Beruházási Bank által kezelt egyéb programokból finanszírozott 
programokkal;

- biztosítani kell a szinergiákat a Horizont Európa partnerségeivel, küldetéseivel és 
eszközeivel;

- biztosítani kell a szinergiákat a többi megfelelő közös vállalkozással, különösen a 
közös feladatok esetében, de mindig törekedni kell az egyszerűségre és a 
hatékonyságra.

4) Összehangolás:
- biztosítani kell az összhangot az Unió stratégiai prioritásaival, különösen amelyek 

a gazdasági és társadalmi helyreállításhoz és az Unió ipar-, kkv- és 
adatstratégiáihoz kapcsolódnak; 

- biztosítani kell az összhangot a zöld megállapodással, hozzájárulva a digitális és a 
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zöld átállást minden szinten lehetővé tevő innovációkhoz, valamint biztosítva, 
hogy a szuperszámítógépekkel és ökoszisztémájukkal kapcsolatos technológia és 
hardver lehetőség szerint a legfejlettebb energiahatékony és alacsony 
energiafogyasztású, lehetőleg megújuló forrásokat használó berendezéseken 
alapuljon; 

5) Ipar:
- nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tudományos, digitális és ipari vezető szerep 

elérésében, új munkahelyek létrehozásában és az ipar, a kkv-k és az induló 
innovatív vállalkozások általi bevezetés támogatásában nagy jelentősége van az 
erős európai ökoszisztémának;

- a kkv-kat és a kisebb szervezeteket kiemelt felhasználóként kell elismerni, és elő 
kell segíteni és támogatni kell részvételüket a közös vállalkozás valamennyi 
pillérében és tevékenységében;

- rámutatunk arra is, hogy hatalmas mennyiségű kutatási és innovációs 
tevékenységet kell végezni, különösen az alacsony energiafogyasztású szuper-
számítástechnikai hardverrendszerek technológiafejlesztése terén – a közös 
vállalkozás jó kiinduló helyzetben van ahhoz, hogy kezelje az Unió 
hardvergyártásával kapcsolatos hiányosságait, különösen a mikroprocesszorok és a 
kvantum-számítástechnika terén;

- a HPC-vel kapcsolatos ellátási láncokat mind stratégiai szempontoknak kell 
tekinteni, ezért mindig bizonyos fokú autonómiára kell törekedni; ezt azonban 
gazdaságunk nyitott jellegének megőrzésével kell megvalósítani;

- hosszabb távon nem csak az ipari léptékű szuperszámítógépeknek, hanem az egész 
HPC-hálózatnak meg kell felelnie a lehető legmagasabb szintű (kiber)biztonsági, 
hozzáférhetőségi és használhatósági előírásoknak és követelményeknek.

6) Ismeretek és figyelemfelhívás:
- a készségekbe és kompetenciákba történő befektetés fontosságát elsődleges 

problémaként ismerik el a beruházások és a K+I infrastruktúrához való hozzáférés 
tekintetében, és különös figyelmet kell fordítani a nemi dimenzióra, tekintettel a 
digitális gazdasághoz való hozzáférés terén megmutatkozó egyenlőtlenségekre;

- a közös vállalkozás tevékenységeinek középpontjában a nagy teljesítményű 
számítástechnikához, de különösen a kvantum-számítástechnikához kapcsolódó, 
kialakulóban lévő technológiák terén folytatott kutatási és innovációs 
tevékenységek megerősítésének kell állnia;

- aktívan fel kell hívni a nyilvánosság figyelmét az adatok modern társadalmakban 
betöltött jelentőségére és a magas színvonalú szuperszámítógépek használatából 
fakadó lehetőségekre;

- az oktatási és terjesztési tevékenységek, amelyek bevonják a felsőoktatási, 
tudományos és tudáshálózatokat, nagyon hasznosak az ökoszisztéma fejlesztése és 
e beruházások társadalmi elfogadottsága szempontjából.
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