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Módosítás 95
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
támogatják a zöld megállapodás 
célkitűzéseit. 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. Az új keret és infrastruktúra 
hozzájárulhat a növekedéshez az 
oligopolisztikus uniós piacokon folyó 
verseny fokozásával, amennyiben a 
felhőinfrastruktúrák a bizalom, a 
nyitottság, a biztonság, az 
interoperabilitás és a hordozhatóság 
elvein alapulnak; Az adathordozhatóság 
elveinek a szükséges mértékben meg kell 
szüntetniük az informatikai szolgáltatók 
infrastruktúráiban és gyakorlataiban 
meglévő különbségeket a felhasználók 
adatainak hatékony átvitelét biztosítandó; 
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 



PE691.126v01-00 4/173 AM\1227671HU.docx

HU

növekedésének és kiaknázásának 
maximalizálásához van szükség.

Or. en

Indokolás

Amint azt az Európai Parlament európai adatstratégiáról szóló saját kezdeményezésű 
jelentése is említi, a megfelelő technológiafejlesztésnek előfeltételei vannak.

Módosítás 96
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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 bővítését 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 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 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 és az éghajlatváltozás terén 
innovatív megoldásokat fejlesszenek ki.

Or. en
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Módosítás 97
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

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 bővítését 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 hozzájárul a 
zöld megállapodás célkitűzéseihez, és 
igazodik azokhoz. 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 az orvostudomány, a közlekedés és a 
környezet számára innovatív megoldásokat 
fejlesszenek ki.

Or. en

Indokolás

Az emberek érdekében végzett munka jó mutató, de ha az embereket és a környezetet 
helyezzük a beruházás középpontjába, az jobban tükrözi a szándékot.

Módosítás 98
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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 bővítését 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 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 bővítését annak érdekében, 
hogy minden gazdasági ágazatban, 
például az orvostudományban, a 
közlekedésben, valamint a környezet és az 
energia terén innovatív megoldásokat 
fejlesszenek ki.

Or. en

Módosítás 99
Marisa Matias

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 
Európa iparának jövője szempontjából, 

(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 
Európa iparának jövője szempontjából, 
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ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is.

ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is. A nagy 
teljesítményű számítástechnika fejlesztését 
és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrák 
megvalósítását stratégiai eszközként kell 
felhasználni a kkv-k és rezilienciájuk 
megerősítéséhez, amely egyúttal a 
regionális egyenlőtlenségek leküzdését is 
szolgálja, középpontba állítja a 
munkahelyek minőségét, és hozzájárul az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.

Or. en

Módosítás 100
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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 
Európa iparának jövője szempontjából, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítástechnikát és a 
kvantumtechnológiát is.

(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 
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 gazdaságok 
jövője és az Unió biztonsága 
szempontjából.

Or. en
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Módosítás 101
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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.

(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 lehet, 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 
emberközpontú és etikus – utat nyit az 
innovatív társadalmi és ipari alkalmazások 
előtt az Európa számára kritikus 
területeken, például az időjárás-
előrejelzések, az éghajlatváltozás, az 
intelligens és környezetbarát fejlődés és 
közlekedés, az anyagkutatás, a 
gyógyszertervezés és a virtuális tesztelés, a 
fenntartható mezőgazdaság vagy a mérnöki 
tudományok és a gyártás terén.

Or. en

Indokolás

A változások jobban tükrözik a jelenlegi helyzetet, és a legjobb evolúciós pálya felé mutatnak.
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Módosítás 102
Marisa Matias

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 
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.

(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 
kritikus területeken, például a személyre 
szabott orvoslás, az időjárás-előrejelzések, 
az éghajlatváltozás, az intelligens és 
környezetbarát fejlődés és közlekedés, a 
fenntartható, tiszta energiákon alapuló 
technológiákhoz szükséges új anyagok, a 
gyógyszertervezés és a virtuális tesztelés, a 
fenntartható mezőgazdaság vagy a mérnöki 
tudományok és a gyártás terén.

Or. en

Módosítás 103
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Robert Roos, Evžen Tošenovský

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 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 
számítástechnikát stratégiai eszköznek 
kell tekinteni az Európai Unió innovációs 
kapacitásának megőrzése és a gazdasági 
növekedés előmozdítása szempontjából is. 
E közös vállalkozásnak hozzá kell járulnia 
az Európai Unió stratégiai 
autonómiájához is.

Or. en

Módosítás 104
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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 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 környezeti 
szempontból fenntartható 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.

Or. en

Indokolás

A növekedés mantráját elhagyva a szövegben az új politikai realitásokat kell elismernünk.

Módosítás 105
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A nagy teljesítményű 
számítástechnika (HPC) stratégiai 
erőforrásnak tekinthető. Noha az 
energiahatékonyság fontos cél az EU 
számára, a HPC-infrastruktúrák 
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energiafogyasztása pedig nem 
elhanyagolható, gyors kiépítésük 
stratégiai fontosságú. Az Európai Unió 
nem kockáztathatja, hogy lemaradjon a 
globális versenyben ezen a területen, 
mivel ez veszélyeztetné stratégiai és 
gazdasági jövőjét.

Or. en

Módosítás 106
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
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az egészségügyben és a személyre szabott 
orvoslásban, 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 HPC, a mesterséges 
intelligencia (beleértve a gépi és a 
mélytanulást), a nagy adathalmazok, a 
nagy teljesítményű adatelemzés (HPDA) 
és a felhő konvergenciájának biztosítása, 
mivel főbb gazdasági ágazatok közül a 
HPC-re támaszkodik például a gyártás, az 
egészségügy és a gyógyszeripar is.

Or. en

Módosítás 107
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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 

(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 kezelések 
azonosításának és előállításának 
felgyorsítására, a vírus terjedésének 
előrejelzésére, az egészségügyi 
felszerelések és erőforrások elosztása 
megtervezésének elősegítésére, valamint a 
járvány utáni kilépési intézkedések 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 108
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 

(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 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 
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orvoslásban. szerepet töltenek majd be az 
egészségügyben és a személyre szabott 
orvoslásban.

Or. en

Módosítás 109
Marisa Matias

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 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 egészségügyi ágazatban.

Or. en

Módosítás 110
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Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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 

(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.
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pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

Or. en

Indokolás

A különböző technológiák elterjedése elsősorban piaci értéküktől függ, ezért az Unió nem 
választhatja meg a nyerteseket, ha azt akarja, hogy gazdasága versenyképes maradjon és 
fejlődjön. Ebben a bekezdésben megfelelőbb a technológiasemleges megközelítés.

Módosítás 111
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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-

(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, ugyanakkor egész Európában 
könnyen hozzáférhető európai nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai rendszerekbe, 
és létre kell hoznia a nagy teljesítményű 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Módosítás 112
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(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, biztonságos 
rendszerek közös beszerzése között 
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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 
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.

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 
a személyre szabott orvoslás, az 
éghajlatváltozás, az összekapcsolt és 
automatizált járművezetés, vagy más 
vezető piaci alkalmazások területén –, 
amelyek a mesterséges intelligencián, a 
számítógépes modellezésen és 
szimuláción, a blokklánc-technológiákon, 
a pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

Or. en

Módosítás 113
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 

(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 
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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 
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.

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 
a személyre szabott orvoslás, az 
éghajlatváltozás, az összekapcsolt és 
automatizált járművezetés, vagy más 
vezető piaci alkalmazások területén –, 
amelyek a mesterséges intelligencián, a 
számítógépes modellezésen és 
szimuláción, a blokklánc-technológiákon, 
a pereminformatikai alkalmazásokon, vagy 
tágabb értelemben véve az uniós ipar 
digitalizációján alapulnak.

Or. en

Módosítás 114
Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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 önálló és nyitott digitális 
szuverenitást érjenek el a főbb digitális 
technológiák, így a nagy teljesítményű 
számítástechnika és a kvantum-
számítástechnika terén, származási helytől 
függetlenül 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. A nagy 
teljesítményű számítástechnikát aktívan 
támogatni kell minden kutatási területen, 
beleértve a társadalom- és 
bölcsészettudományokat is. A releváns 
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.

Or. en

Módosítás 115
Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat



PE691.126v01-00 22/173 AM\1227671HU.docx

HU

15 preambulumbekezdés

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 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. A HPC -t és az adatkezelést 
aktívan támogatni kell minden kutatási 
területen, beleértve a társadalom- és 
bölcsészettudományokat is. 
Beruházásokat a kapcsolódó 
kompetenciafejlesztési szakpolitikák is 
igényelnek. 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.

Or. en

Módosítás 116
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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, 
ezen belül a magánélet védelmét biztosító 
számítástechnikát, 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.

Or. en

Módosítás 117
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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, energia- 
és erőforrás-hatékony szuper-
számítástechnikai technológiák következő 
generációjába, innovatív szoftverekbe és 
fejlett szuper-számítástechnikai 
rendszerekbe, ezenkívül fejleszteniük kell 
azokat. 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.

Or. en

Indokolás

A környezeti és gazdasági hatékonyságot biztosító eszközökbe való beruházásokra már a 
kezdetektől fogva szükség van.

Módosítás 118
Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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, nagy energiahatékonyságú 
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.

Or. en

Módosítás 119
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 hardvertudatos algoritmusok 
kifejlesztésébe, a bemeneti/kimeneti 
adatok kódolásának szabványosításába, 
valamint a felhőszolgáltatásokhoz való 
felhasználói hozzáférés megkönnyítésébe.

Or. en

Módosítás 120
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 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, 
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 HPC 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 ellátási lánc 
mentén, amelyben garantált, hogy az 
alkotóelemek, technológiák és ismeretek 
korlátozzák a zavar kockázatát.

Or. en

Módosítás 121
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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 felelősségteljes 
ellátási lánc mentén, amelyben az emberek 
és a környezet védelme mellett garantált, 
hogy az alkotóelemek, technológiák és 
ismeretek korlátozzák a zavar kockázatát.

Or. en

Indokolás

Az ellátási lánc sebezhetőségét úgy kell kezelni, hogy annak emberi és környezeti szempontból 
pozitív eredménye legyen.
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Módosítás 122
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

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 digitális gazdaságban 
betöltött vezető szereppel, valamint önálló 
és nyitott digitális szuverenitással 
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.

Or. en

Módosítás 123
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

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 

(17) Egy közös vállalkozás a legjobb 
eszköz, amely képes arra, hogy az EU nagy 
teljesítményű számítástechnikával és 
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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-
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.

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 önálló és nyitott digitális 
szuverenitással rendelkezzen a nyitott 
gazdaság fenntartása mellett. 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-
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.

Or. en

Módosítás 124
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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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-
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.

(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 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 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 
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.

Or. en
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Indokolás

Az aktualizált szöveg jobban tükrözi a jelenlegi helyzetet és a projektvégrehajtás realitásait.

Módosítás 125
Marisa Matias

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-
számítástechnikai rendszerek 
üzemeltetését. Lehetőséget teremt olyan 

(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. 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-
számítástechnikai rendszerek 
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kutatási és innovációs programok 
indítására, amelyek európai technológiák 
fejlesztésére és azoknak világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe 
történő későbbi integrációjára irányulnak.

üzemeltetését. Lehetőséget teremt olyan 
kutatási és innovációs programok 
indítására, amelyek európai technológiák 
fejlesztésére és azoknak világszínvonalú 
szuper-számítástechnikai rendszerekbe 
történő későbbi integrációjára irányulnak.

Or. en

Módosítás 126
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

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 fenntarthatóság által vezérelt uniós 
értékláncokat és az EU önálló és nyitott 
digitális szuverenitását 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.

Or. en

Módosítás 127
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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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 polgári 
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 2050-re történő elérését.

Or. en

Indokolás

A javasolt változat jobban tükrözi a Horizont Európa keretprogram polgári jellegét és 
célkitűzéseit.

Módosítás 128
Marisa Matias

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 

(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 
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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.

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 legkésőbb 2050-re 
történő elérését.

Or. en

Módosítás 129
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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, a 
nagy teljesítményű számítástechnikai vagy 
kvantum-számítástechnikai kapacitás 

(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 
legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen részt vesznek a kutatási és 
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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 előtt.

innovációs eredmények kimunkálásában, 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 előtt. 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.

Or. en

Módosítás 130
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(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 
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szövetségek és egyéb olyan szervezetek 
legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen részt vesznek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálásában, 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 előtt.

szövetségek és egyéb olyan szervezetek 
legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen részt vesznek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálásában, 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 előtt. 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.

Or. en

Módosítás 131
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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 
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legyenek, amelyek kifejezetten és 
tevékenyen részt vesznek a kutatási és 
innovációs eredmények kimunkálásában, 
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 előtt.

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 előtt.

Or. en

Indokolás

A magas pénzügyi érték és a fontos célkitűzések miatt kötelezettségvállalásokra van szükség.

Módosítás 132
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, 
Pernille Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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-
k) és a közszektorbeli felhasználók 
számára világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 

(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-
k) és a közszektorbeli felhasználók 
számára világszínvonalú nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
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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.

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 közös vállalkozásnak 
világos és egyszerű szabályokkal kell 
rendelkeznie, 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.

Or. en

Módosítás 133
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(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 
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vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-
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.

vezető ipari felhasználók (ezen belül a kkv-
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 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.

Or. en

Módosítás 134
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ahol a szöveg kkv-kat említ, a 
közös vállalkozásnak hasonlóképpen 
figyelembe kell vennie a K+F fázisukban 
járó induló vállalkozásokat is, mivel a 
HPC-platformok jelenleg nem elég 
inkluzívak. A hozzáférési korlátokat – 
például a szolgáltatási díjak költségeit, a 
megterhelő adminisztrációt és a 
tudatosság hiányát – jelentősen 
csökkenteni kell a nyitottabb hozzáférésű 
és jobban elosztott szolgáltatás biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 135
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
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Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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) A közös vállalkozásnak hozzá kell 
járulnia az egész Unióban tapasztalható 
specifikus szakemberhiány enyhítéséhez 
azáltal, hogy vonzza és megtartja a 
legjobb tehetségeket, finanszírozást 
biztosít a digitális továbbképzéshez és 
átképzéshez, valamint olyan kompetenciák 
fejlesztéséhez, amelyek ötvözik a 
szoftverekkel kapcsolatos szakértelmet a 
tudomány és az innováció területén 
folytatott felderítő kutatás megértésével, 
részt vesz a tájékoztatási 
tevékenységekben, támogatást nyújt a 
HPC tudományos és műszaki tantervekbe 
való integrálásához, és segítséget nyújt az 
új tudásbázis és szakértelem kiépítéséhez a 
fejlett digitális területeken, miközben 
biztosítja a legszélesebb földrajzi 
lefedettséget az Unióban.

Or. en

Módosítás 136
Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov

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) A közös vállalkozásnak hozzá kell 
járulnia az egész Unióban tapasztalható 
specifikus szakemberhiány enyhítéséhez 
azáltal, hogy vonzza és megtartja a 
legjobb tehetségeket, különös hangsúlyt 
fektetve a nemek közötti szakadék 
kezelésére, mivel a nők az európai 
digitális ágazatban minden szinten 
alulreprezentáltak, biztosítja a digitális 
továbbképzés és átképzés finanszírozását 
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és a kompetenciák fejlesztését, ötvözi a 
szoftverekkel kapcsolatos szakértelmet a 
tudomány és az innováció területén 
folytatott felderítő kutatás megértésével, 
részt vesz tájékoztatási tevékenységekben 
és segítséget nyújt az új tudásbázis 
kiépítéséhez és a humántőke fejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 137
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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) Figyelembe véve, hogy a készségek 
és tapasztalatok hiánya akadályozza a 
HPC-hez és a kvantum-
számítástechnikához való hozzáférést, a 
közös vállalkozásnak hozzá kell járulnia a 
készségek és tapasztalatok szintjének 
növeléséhez az egész Unióban a releváns 
területeken a hallgatók, egyetemi oktatók 
és szakértők (férfiak és nők) körében 
azáltal, hogy részt vesz tájékoztatási 
tevékenységekben és segítséget nyújt az új 
tudásbázis kiépítéséhez és a humántőke 
fejlesztéséhez, mivel a világszínvonalú 
HPC-infrastruktúrák világszínvonalú 
készségekkel, szakképzettséggel és 
végzettséggel rendelkező mérnököket, 
fizikusokat, matematikusokat és más 
bétaorientált szakembereket igényelnek.

Or. en

Módosítás 138
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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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) 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, 
többek között az e rendelet keretében 
lebonyolított beszerzésekhez szükséges 
kompetenciák kiépítésével. Mindezt a 
potenciális felhasználóknak a HPC és a 
kvantum-számítástechnika által kínált 
lehetőségekről való tájékoztatására 
irányuló összehangolt erőfeszítés 
részeként kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az EuroHPC-rendszerek szállítóit az elérhető legjobb 
technológiák nyújtására való képességük alapján válasszák ki, fejleszteni kell az EuroHPC-
beszerzéseket előkészítő személyek ismereteit és készségeit. Lásd a 4. cikk (1) bekezdése f) 
pontjának módosítását is.

Módosítás 139
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) A közös vállalkozásnak hozzá kell 
járulnia az egész Unióban tapasztalható 
specifikus szakemberhiány és nemek 
közötti szakadék enyhítéséhez, és ennek 
érdekében részt kell vennie tájékoztatási 
tevékenységekben és segítséget nyújtania 
az új tudásbázis kiépítéséhez és a 
humántőke fejlesztéséhez, ugyanakkor 
meg kell akadályoznia mindenféle 
elfogultság, különösen a nemi és faji 
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előítéleteken alapuló elfogultság 
megjelenését a tevékenységéből eredő 
algoritmusokban, termékekben vagy 
következtetésekben, és ösztönöznie kell a 
nők részvételét a természettudományok, a 
technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika területein.

Or. en

Indokolás

A tudatosítás mellett egyértelműen elő kell írni az elfogultság megelőzését és a nők 
részvételét.

Módosítás 140
Miapetra Kumpula-Natri

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) 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, többek között 
az e rendelet keretében lebonyolított 
beszerzésekhez szükséges kompetenciák 
fejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 141
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közös vállalkozásnak hozzá kell (26) A közös vállalkozásnak hozzá kell 
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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.

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, 
továbbá a a HPC területén elő kell 
mozdítania a nemek kiegyensúlyozott 
képviseletét a szakmai előmenetelben.

Or. en

Módosítás 142
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az innováció előmozdítása 
érdekében fontos, hogy az európai 
hallgatók új ötletei megvalósuljanak. 
Ezért tanácsos az Unió HPC-
infrastruktúrákhoz való hozzáférési 
idejének egy bizonyos hányadát a részt 
vevő államok hallgatóiból álló, erre a 
célra létrehozott testület rendelkezésére 
bocsátani. A testület biztosította mérsékelt 
hozzáférés keretében az az alkalmazások 
használati időhöz jutnak a HPC-
infrastruktúrákban. A hallgatói testület az 
általa kiválasztott projektek bemutatásával 
ösztönözheti az új hallgatókat, hogy 
bétaorientált pályát válasszanak.

Or. en

Módosítás 143
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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

(26a) 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 vállalkozásnak 
különös figyelmet kell fordítania a nemi 
dimenzióra, és intézkedéseket kell 
elfogadnia e területen a nemek 
egyensúlyának előmozdítására.

Or. en

Módosítás 144
Marisa Matias

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 



PE691.126v01-00 46/173 AM\1227671HU.docx

HU

kifejtenie.

Or. en

Módosítás 145
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 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.

Or. en

Módosítás 146
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 – 
számára készített innovatív alkalmazások 
és eszközök megosztásának támogatása.

(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, 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 
kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje és 
előmozdítása, képzési létesítményeik és 
tapasztalataik megosztása, a párhuzamos 
kódok közös kidolgozása és cseréje, 
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valamint az állami, illetve 
magánfelhasználók – különösen a kkv-k – 
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.

Or. en

Indokolás

A többéves pénzügyi keret programjaiban már számos, az együttműködést előmozdító hálózat 
szerepel, ezért meg kell találni a hatékonyság és a szinergiák lehetőségeit.

Módosítás 147
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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 – 
számára készített innovatív alkalmazások 
és eszközök megosztásának támogatása.

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, 
valamint az induló és az innovatív 
vállalkozások – számára készített innovatív 
alkalmazások és eszközök megosztásának 
támogatása.

Or. en

Módosítás 148
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

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 

(31) A közös vállalkozásnak minden 
részt vevő államban támogatnia kell 
tagállami nagy teljesítményű 
számítástechnikai kompetenciaközpontok 
létrehozását, és mindenekelőtt azok 
hálózatba kapcsolását és összehangolását 
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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 – 
számára készített innovatív alkalmazások 
és eszközök megosztásának támogatása.

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 – 
számára készített innovatív alkalmazások 
és eszközök megosztásának támogatása.

Or. en

Módosítás 149
Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A közös vállalkozásnak 
keresletorientált és felhasználóközpontú 
keretet kell biztosítania, és közös 
tervezésen alapuló megközelítést kell 
lehetővé tennie ahhoz, hogy integrált, 
világszínvonalú, egységesített, biztonságos 
és fokozottan összekapcsolt szuper-
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra álljon rendelkezésre az 
Unióban, mégpedig azzal a céllal, hogy a 
felhasználók hozzáférjenek azokhoz a 
stratégiai számítástechnikai 
erőforrásokhoz, amelyek új, innovatív 
megoldások fejlesztéséhez, valamint a 
társadalmi, környezeti, gazdasági és 
biztonsági kihívások leküzdéséhez 
szükségesek. Ezért helyénvaló, hogy a 
közös vállalkozás hozzájáruljon 
világszínvonalú szuperszámítógépek 
beszerzéséhez. A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeit, ideértve a 
kvantumszámítógépeket is, olyan részt 
vevő államban kell elhelyezni, amely 
egyben uniós tagállam is.

(32) A közös vállalkozásnak 
keresletorientált és felhasználóközpontú 
keretet kell biztosítania, és közös 
tervezésen alapuló megközelítést kell 
lehetővé tennie ahhoz, hogy integrált, 
világszínvonalú, egységesített, biztonságos 
és fokozottan összekapcsolt szuper-
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra álljon rendelkezésre az 
Unióban, mégpedig azzal a céllal, hogy a 
felhasználók hozzáférjenek azokhoz a 
stratégiai számítástechnikai 
erőforrásokhoz, amelyek új, innovatív 
megoldások fejlesztéséhez, valamint a 
társadalmi, környezeti, gazdasági kihívások 
leküzdéséhez szükségesek. Ezért 
helyénvaló, hogy a közös vállalkozás 
hozzájáruljon világszínvonalú 
szuperszámítógépek beszerzéséhez. A 
közös vállalkozás szuperszámítógépeit, 
ideértve a kvantumszámítógépeket is, 
olyan részt vevő államban kell elhelyezni, 
amely egyben uniós tagállam is.

Or. en

Módosítás 150
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
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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 
összekapcsolást.

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, 
egyúttal biztosítania kell az erőforrásokat 
a HPC-rendszerekhez és a kapcsolódó 
nagyméretű adattárakhoz közeli interaktív 
feldolgozáshoz. Az együttműködésen 
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 és a 2020. február 19-i 
„Európai adatstratégia” című bizottság 
közleményben bejelentett egyesített, 
biztonságos felhőinfrastruktúráival való 
összekapcsolást.

Or. en

Módosítás 151
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
adatinfrastruktúrát, amelynek tulajdonosa 
vagy társtulajdonosa, és széles körben 
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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 
összekapcsolást.

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 
összekapcsolást. Ezenkívül az 
interoperabilitás elérése érdekében 
támogatnia kell a nyílt szabványok, nyílt 
forráskódú szoftverek és hardverek, nyílt 
forráskódú platformok és adott esetben a 
nyílt,jól formált alkalmazásprogramozási 
felületek használatát.

Or. en

Indokolás

Intézkedéseket kell hozni az együttműködés és az értéknövelők előnyeinek kihasználása 
érdekében.

Módosítás 152
Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Nicola Danti

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 

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
olyan szuperszámítógépet és 
adatinfrastruktúrát, amelynek tulajdonosa 
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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 
összekapcsolást.

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. 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.

Or. en

Indokolás

Láthatóvá kell tenni azt, hogy a kutatási infrastruktúrák kiépítése során az adatoknak – a 
HPC nyersanyagaként – jól összekapcsolhatónak, interoperábilisnak és a végfelhasználók 
számára könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük. Az EOSC és a GAIA-X kifejezett említése 
nyomatékosítaná az adatok és a HPC összekapcsolását.

Módosítás 153
Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 

(33) A közös vállalkozásnak fokozottan 
össze kell kapcsolnia a legkorszerűbb 
hálózatépítési technológiákkal minden 
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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 
összekapcsolást.

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, 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.

Or. en

Módosítás 154
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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-

(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), valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközzel való 
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alapokkal való szoros együttműködésre, 
ami konkrét segítséget jelenthet a helyi, 
regionális és nemzeti kutatási és innovációs 
kapacitások megerősítéséhez.

szinergiákat. A közös vállalkozásnak ezért 
törekednie kell az esb-alapokkal, valamint 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközzel való szoros együttműködésre, 
ami konkrét segítséget jelenthet a helyi, 
regionális és nemzeti kutatási és innovációs 
kapacitások megerősítéséhez.

Or. en

Módosítás 155
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 

(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 nagy teljesítményű 
számítástechnikai és kvantum-
számítástechnikai és adatinfrastruktúrák 
beszerzésére és ezek összekapcsolására 
fordítsák. Elengedhetetlen, hogy a közös 
vállalkozás igénybe vegye az esb-alapokat, 
valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt a 
világszínvonalú integrált, kiválóságon 
alapuló, 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, 
valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz forrásait a közös 
vállalkozás szuperszámítógépeinek és 
kvantumszámítógépeinek beszerzési 
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elszámolni nemzeti hozzájárulásként. 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, 
valamint a többi alapspecifikus rendeletet.

Or. en

Módosítás 156
Marisa Matias

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 
testületének (a továbbiakban: 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 szervezetet 
a részvételi szándék kifejezésére való nyílt, 
tisztességes és átlátható felhívás és 
független szakértők bírálata nyomán a 
közös vállalkozás irányító testületének (a 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 157
Marisa Matias

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 

(39) A közös vállalkozásnak a részt 
vevő államokkal közösen kell beszereznie 
a középkategóriás szuperszámítógépeket. 
Az egyes középkategóriás 
szuperszámítógépek üzemeltetésével 
üzemeltető szervezetet kell megbízni. Meg 
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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. 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.

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. 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 középkategóriás 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó résznek egyenes 
arányban kell lennie a Digitális Európa 
program pénzeszközeiből az említett 
középkategóriás 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.

Or. en

Módosítás 158
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Annak érdekében, hogy az 
EuroHPC szuperszámítógépei Unió-szerte 
könnyen hozzáférhetők legyenek, a közös 
vállalkozásnak egyesített infrastruktúra-
ökoszisztémán alapuló megközelítést kell 
létrehoznia, amelyhez minden részt vevő 
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államban könnyen hozzá lehet férni.

Or. en

Módosítás 159
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 

(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 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 
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magánpartnerek konzorciumával az ilyen 
szuperszámítógép más szervezetnek 
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.

magánszektorbeli tagokkal vagy a 
magánpartnerek konzorciumával az ilyen 
szuperszámítógép más szervezetnek 
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.

Or. en

Módosítás 160
Marisa Matias

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 

(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 
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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 
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.

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 nyílt, tisztességes és 
átlátható 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 
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.

Or. en
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Módosítás 161
Marisa Matias

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)  Az IKT-ágazat jelenlegi környezeti 
lábnyoma a becslések szerint a világ teljes 
villamosenergia-felhasználásának 5-9%-
át, az összes kibocsátásnak pedig több 
mint 2%-át teszi ki, ami nagyrészt az 
adatközpontok felhőalapú 
szolgáltatásainak és összekapcsoltságának 
tudható be. Ezért rendkívül fontos, hogy a 
közös vállalkozás által finanszírozott 
szuperszámítógépek tervezése és 
üzemeltetése összhangban legyen, a 
környezeti fenntarthatóságra és a 
körforgásos jellegre vonatkozó az első 
energiahatékonysági elvvel, és például 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energiát, alacsony energiaigényű 
technológiát, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat alkalmazzon, mint amilyen a 
fejlett hűtés és a hővisszaforgatás.

Or. en

Módosítás 162
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(42) A közös vállalkozás által 
finanszírozott szuperszámítógépek 
tervezésénél és üzemeltetésénél figyelembe 
kell venni az energiahatékonyság és a 
környezeti fenntarthatóság szempontjait, és 



PE691.126v01-00 64/173 AM\1227671HU.docx

HU

például alacsony energiaigényű 
technológiát, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat kell alkalmazni, mint amilyen 
a fejlett hűtés és a hővisszaforgatás.

például alacsony energiaigényű 
technológiát, dinamikus 
energiatakarékossági és újrafelhasználási 
technikákat kell alkalmazni, mint amilyen 
a fejlett hűtés és a hővisszaforgatás. Az 
energiahatékony szerverek és a fejlett 
munkaterhelés-kezelő eszközök 
kombinálásával az EuroHPC egyaránt 
javítja a telephelyi és a 
felhőhatékonyságot, ezáltal pedig 
csökkenti a költségeket és az 
adatközpontok szénlábnyomát.

Or. en

Módosítás 163
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 figyelembe 
kell venni legalább az energiahatékonyság 
és a környezeti fenntarthatóság 
szempontjait, beleértve a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó beszerzési 
megállapodásokat, és legalább alacsony 
energiaigényű technológiákat, valamint 
dinamikus energiatakarékossági és 
újrafelhasználási technikákat kell 
alkalmazni, mint amilyen a fejlett hűtés és 
a hővisszaforgatás.

Or. en

Indokolás

A zöld megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében kötelezővé kell tenni az 
energiahatékonyságot és a környezeti fenntarthatóságot.
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Módosítás 164
Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

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 a 
karbonsemlegességre törekedve 
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.

Or. en

Módosítás 165
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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.

Or. en

Módosítás 166
Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeinek használatát 
elsődlegesen polgári alkalmazások 
tekintetében kell engedélyezni valamely 
tagállamban vagy a Digitális Európa 
programhoz és az Európai horizonthoz 
társult országokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező, vagy ott található 
állami vagy magánfelhasználók számára. A 
felhasználóknak az irányító testület által 
meghatározott hozzáférési protokoll 
szabályai szerint kell hozzáférési időt 
biztosítani. E szuperszámítógépek 
használata során tiszteletben kell tartani az 
Unió által kötött nemzetközi 
megállapodásokat is.

(43) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeinek használatát 
kizárólag polgári alkalmazások 
tekintetében kell engedélyezni valamely 
tagállamban vagy a Digitális Európa 
programhoz és az Európai horizonthoz 
társult országokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező, vagy ott található 
állami vagy magánfelhasználók számára. A 
felhasználóknak az irányító testület által 
meghatározott hozzáférési protokoll 
szabályai szerint kell hozzáférési időt 
biztosítani. E szuperszámítógépek 
használata során tiszteletben kell tartani az 
Unió által kötött nemzetközi 
megállapodásokat is.

Or. en

Módosítás 167
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeinek használatát 
elsődlegesen polgári alkalmazások 
tekintetében kell engedélyezni valamely 
tagállamban vagy a Digitális Európa 
programhoz és az Európai horizonthoz 
társult országokban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező, vagy ott található 
állami vagy magánfelhasználók számára. A 
felhasználóknak az irányító testület által 
meghatározott hozzáférési protokoll 
szabályai szerint kell hozzáférési időt 
biztosítani. E szuperszámítógépek 

(43) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeinek használatát polgári 
alkalmazások tekintetében kell 
engedélyezni valamely tagállamban vagy a 
Digitális Európa programhoz és az Európai 
horizonthoz társult országokban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező, 
vagy ott található állami vagy 
magánfelhasználók számára. A 
felhasználóknak az irányító testület által 
meghatározott hozzáférési protokoll 
szabályai szerint kell hozzáférési időt 
biztosítani. E szuperszámítógépek 
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használata során tiszteletben kell tartani az 
Unió által kötött nemzetközi 
megállapodásokat is.

használata során tiszteletben kell tartani az 
Unió által kötött nemzetközi 
megállapodásokat is.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az EU alapító szerződéseinek polgári jellegére, valamint a célzottabb intézkedések 
érdekében a jelenlegi kezdeményezésnek kizárólag polgári irányultságúnak kell lennie.

Módosítás 168
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 

(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 
tevékenységekkel összefüggő 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá adott 
esetben a kkv-k és az induló vállalkozások 
innovációs magántevékenységei számára 
is. A hozzáférési időt elsődlegesen a 
részvételi szándék kifejezésére szolgáló, a 
közös vállalkozás által közzétett időszakos, 
konzultatív szakértői vizsgálatnak 
alávetett felhívás és független szakértők 
bírálata alapján kell kiosztani, a teljes 
felhasználói közösség figyelembevételével 
törekedve a felkínált HPC-források 
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 
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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 
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 

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 
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 
irányító testületnek kell 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, 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 
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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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

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 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.

Or. en

Módosítás 169
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított a 
magánfelhasználók, köztük a nem 
kormányzati szervezetek és a 
magánszemélyek számára is az Európa 
horizont és a Digitális Európa program 
által finanszírozott kutatási és innovációs 
projektek keretében használt 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá 
tisztességes és átlátható kritériumok és 
eljárások alapján a rendkívüli piaci 
hiányosságokkal küzdő kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. A 
hozzáférési időt elsődlegesen a részvételi 



PE691.126v01-00 70/173 AM\1227671HU.docx

HU

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 
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 

szándék kifejezésére szolgáló, a közös 
vállalkozás által közzétett nyílt felhívás és 
független szakértők bírálata alapján kell 
kiosztani. 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, átlátható 
használatalapú 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 
átlátható módon kell kiosztani. Adott 
esetben az irányító testületnek meg kell 
határoznia a hozzáférési idő ingyenes 
odaítélésének különös szabályait 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 
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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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
szempontjából, a polgáriveszélyhelyzetek 
vagy válságkezelés esetén. 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 egyes 
szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Or. en

Indokolás

A változtatások megerősítik a kutatás nyitott jellegét, és figyelembe veszik, hogy a stratégiai 
kezdeményezések korlátozott erőforrásokért versengenek, és szükség lehet bizonyos 
prioritások meghatározására.

Módosítás 170
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
ingyenesen biztosított a magánfelhasználók 
számára is a kutatási és innovációs 
tevékenységekkel összefüggő 
alkalmazásaik tekintetében, továbbá adott 
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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 
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 

esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. A 
hozzáférési időt elsődlegesen a részvételi 
szándék kifejezésére szolgáló, a közös 
vállalkozás által közzétett nyílt 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 
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 
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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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Or. en

Módosítás 171
Marisa Matias

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 

(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 
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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 
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 

Digitális Európa program által 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységekkel 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 nyílt és átlátható 
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 
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 
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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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Or. en

Módosítás 172
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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 

(44) A közös vállalkozás 
szuperszámítógépeihez való hozzáférési 
időt ingyenesen osztják ki az állami 
felhasználók számára. E hozzáférési idő 
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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 
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 

ingyenesen biztosított a magánfelhasználók 
számára is az Európa horizont és a 
Digitális Európa program által 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységekkel 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 nyílt 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 költségeken alapuló 
használatalapú 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 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 
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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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

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 
egyes szuperszámítógép esetében meg kell 
határoznia és nyomon kell követnie a 
hozzáférési idő Unióra jutó részéhez 
kapcsolódó hozzáférési jogokat.

Or. en

Módosítás 173
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Mivel a szuperszámítógépek 
keresletorientáltak és 
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felhasználóközpontúak, az EuroHPC 
számára előnyös lenne a HPC-
infrastruktúrák felhasználóival folytatott 
állandó párbeszéd. Az ipar, a kkv-k, 
valamint az innovatív és az induló 
vállalkozások folyamatos bevonása 
jelentős hozzáadott értékkel és 
multiplikátorhatással járhat. 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 
felhasználók biztonsági követelményeinek 
azonosítását. A felhasználói fórumon 
jelen vannak a vállalati és az állami 
felhasználók képviselői.

Or. en

Módosítás 174
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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.

Or. en
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Módosítás 175
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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, 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. A 
közös vállalkozás figyelembe veszi a 
meglévő létesítmények korszerűsítésének 
lehetőségét a legkorszerűbb technológiák 
és a nagy teljesítményű számítástechnikai 
és kvantum-számítástechnikai 
technológiák és alkalmazások 
világszínvonalú ökoszisztémájának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 176
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A közös vállalkozásnak lehetővé 
kell tennie a visszatérítési ráták 
differenciálását a hozzáférés nyitottabbá 
és sokrétűbbé tétele érdekében. A kkv-
knak, az induló vállalkozásoknak és a 
nonprofit jogi személyeknek előnyhöz kell 
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jutniuk e differenciálás révén, amelynek 
alkalmazása nem növelheti a bürokráciát. 
A visszatérítési rátákat meg kell adni a 
munkaprogramban.

Or. en

Módosítás 177
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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.

Or. en

Módosítás 178
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A közös vállalkozásnak nyílt és 
átlátható módon kell működnie, és ennek 
keretében valamennyi releváns információt 
kellő időben rendelkezésre kell bocsátania, 

(57) A közös vállalkozásnak egyszerű, 
rugalmas, nyílt és átlátható módon kell 
működnie, és ennek keretében valamennyi 
releváns információt kellő időben 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 179
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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 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.

Or. en

Módosítás 180
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 181
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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 
úgy, hogy ennek során elkerülje a közös 
vállalkozásra és annak 
kedvezményezettjeire nehezedő 
adminisztratív terheket.

Or. en

Módosítás 182
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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.

Or. en

Módosítás 183
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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.

Or. en

Módosítás 184
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 és rendszerek 
fejlesztésére és a kritikus területeken az 
ellátási láncok védelmére irányuló 
kollaboratív és ismétlődő tervezési 
folyamatban részt vevő 
technológiaszolgáltatók és felhasználók 
közötti, az európaiak külföldi 
technológiáktól – különösen a 
létfontosságú infrastrukturális elemektől 
– való függőségének csökkentésére és az 
európai ipar versenyképességének 
növelésére irányuló kollektív 
megközelítés;

Or. en

Módosítás 185
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
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;

6. „kompetenciaközpont”: a nagy 
teljesítményű számítástechnika (HPC) 
terén valamely részt vevő államban 
létrehozott jogi személy, amely az ipari 
felhasználók – ideértve a kkv-kat és az 
induló vállalkozásokat 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;

Or. en
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Módosítás 186
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „EuroHPC hallgatói irányító 
testület”: különálló testület, amely az 
Unió HPC-khez való hozzáférési idejének 
10%-át osztja ki azzal a céllal, hogy a részt 
vevő államokban a hallgatók számára 
mérsékelt hozzáférést biztosítson a 
diszruptív és innovatív ötletek 
előmozdítása, valamint a bétaorientált 
pályaválasztás ösztönzése érdekében.

Or. en

Módosítás 187
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „közvetett tevékenységek”: olyan 
kutatási és innovációs tevékenységek, 
amelyekhez az Unió pénzügyi támogatást 
nyújt, és amelyeket a résztvevők hajtanak 
végre;

Or. en

Módosítás 188
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 középkategóriás 
szuperszámítógép, amely követelmények 
szigorúbbak, mint a tudományos használat 
esetében.

Or. en

Módosítás 189
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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, amely 
az ipari felhasználók – különösen kkv-k és 
induló 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;

Or. en

Módosítás 190
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri
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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, amely 
az ipari felhasználók – ideértve a kkv-kat 
és az induló vállalkozásokat 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;

Or. en

Módosítás 191
Miapetra Kumpula-Natri

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 

20. „nagy teljesítményű tagállami 
számítástechnikai kompetenciaközpont”: 
valamely részt vevő államban létrehozott, 
az adott részt vevő állam 
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 
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szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

szolgáltatásokhoz, ezenfelül pedig 
szakértelmet, készségeket, képzést, 
kapcsolatépítési lehetőségeket és 
tájékoztatást biztosít;

Or. en

Módosítás 192
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „egyszeri támogatási 
megállapodás”: két vagy több 
finanszírozási forrást egyesítő, közvetett 
cselekvésekre vonatkozó pénzügyi 
megállapodás a közös vállalkozás és egy 
résztvevő között;

Or. en

Módosítás 193
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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 fejlesztésének, kiépítésének és 
üzemeltetésének támogatása olyan ellátási 
lánc mentén, amely biztosítja, hogy a 
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korlátozzák a zavarok kockázatát, továbbá 
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.

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 
állami és magánfelhasználóra, a zöld 
megállapodás támogatása és a 
kulcsfontosságú készségek fejlesztése az 
európai társadalom, tudomány és ipar 
számára.

Or. en

Indokolás

A változtatások összhangba hozzák a szöveget a kívánt politikai célokkal.

Módosítás 194
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 
az e rendszerekre optimalizált 
alkalmazások széles skálája fejlesztésének 
támogatása; emellett e szuper-
számítástechnikai infrastruktúra 

(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 – ideális esetben az Európai 
Unióban történő – előállításának 
támogatása olyan ellátási lánc mentén, 
amely biztosítja, hogy az alkotóelemek, 
technológiák és ismeretek korlátozzák a 
zavarok kockázatát, továbbá az e 
rendszerekre optimalizált alkalmazások 
széles skálája fejlesztésének támogatása; 
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használatának kiterjesztése nagy számú 
állami és magánfelhasználóra, és a 
kulcsfontosságú készségek fejlesztése az 
európai tudomány és ipar számára.

emellett e szuper-számítástechnikai 
infrastruktúra használatának kiterjesztése 
nagy számú állami és magánfelhasználóra, 
ez utóbbiak között a kkv-kra és a K+F 
fázisban járó induló vállalkozásokra, és a 
kulcsfontosságú készségek fejlesztése az 
európai tudomány és ipar számára.

Or. en

Módosítás 195
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
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.

(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 
az e rendszerekre optimalizált 
alkalmazások széles skálája fejlesztésének 
támogatása; emellett e szuper-
számítástechnikai infrastruktúra 
használatának kiterjesztése nagy számú 
állami és magánfelhasználóra, és a fejlett 
digitális készségek, kompetenciák és tudás 
fejlesztése az európai tudomány és ipar 
számára.

Or. en

Módosítás 196
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Paolo Borchia

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 
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.

(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 belső előállításának támogatása 
olyan ellátási lánc mentén, amely 
biztosítja, hogy az alkotóelemek, 
technológiák és ismeretek korlátozzák a 
zavarok kockázatát, továbbá 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.

Or. en

Módosítás 197
Marisa Matias

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 

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 
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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.

technológiai alapjait;

Or. en

Módosítás 198
Paolo Borchia

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 és a globális kihívások 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 199
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) közreműködés a globális kihívások 
kezelésében, ideértve a fenntartható 
fejlődési célokat is, a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrend és a Párizsi 
Megállapodás elveinek betartásával, 
valamint a társadalmi, ökológiai és 
gazdasági átmenetek felgyorsítása az 
uniós prioritások szempontjából stratégiai 
fontosságú területeken és ágazatokban, 
különösen az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 2030-ig történő 
csökkentése érdekében, az európai zöld 
megállapodással összhangban 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 200
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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 koordináció biztosítása, többek között 
közös pályázati felhívásokon keresztül, 
valamint a megfelelő uniós, nemzeti és 
regionális szintű, különösen adott esetben 
az innovatív megoldások és modellezési 
platformok bevezetését, az oktatást és a 
regionális fejlődést támogató 
tevékenységekkel és programokkal 
fennálló szinergiák megtalálásával.

Or. en

Módosítás 201
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri
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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 koordináció biztosítása, többek között 
közös pályázati felhívásokon keresztül, 
valamint a megfelelő uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szintű, különösen adott 
esetben az innovatív megoldások 
bevezetését, az oktatást és a regionális 
fejlődést támogató tevékenységekkel és 
programokkal fennálló szinergiák 
megtalálásával.

Or. en

Módosítás 202
Marisa Matias

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 koordináció biztosítása, többek között 
közös pályázati felhívásokon keresztül, 
valamint a megfelelő uniós, nemzeti és 
regionális szintű, különösen az innovatív 
megoldások bevezetését, az oktatást és a 
regionális fejlődést támogató 
tevékenységekkel és programokkal 
fennálló szinergiák megtalálásával.

Or. en

Módosítás 203
Paolo Borchia

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1227671HU.docx 95/173 PE691.126v01-00

HU

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, 
stratégiailag független, keresletorientált és 
felhasználóközpontú, fokozottan 
összekapcsolt világszínvonalú szuper-
számítástechnikai és adatinfrastruktúra 
kifejlesztése, üzembe helyezése, bővítése 
és fenntartása.

Or. en

Módosítás 204
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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 
egyesítése és összekötése az európai 
adatterekkel és felhő-ökoszisztémával, 
hogy számítástechnikai és 
adatszolgáltatásokat nyújtson az állami és 
magánfelhasználók széles körének 
Európában, miközben megfelelő nagy 
sávszélességű hálózati infrastruktúrát 
biztosít az összes európai országban.

Or. en

Módosítás 205
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 
egyesítése és összekötése az európai 
adatterekkel és felhő-ökoszisztémával, 
hogy számítástechnikai és 
adatszolgáltatásokat nyújtson az állami és 
magánfelhasználók széles körének 
Európában a bizalom, nyitottság, 
biztonság, interoperabilitás és 
hordozhatóság elvei alapján.

Or. en

Indokolás

Az új infrastruktúrát szilárd elvekre kell építeni a piaci együttműködés és verseny 
előmozdítása érdekében.

Módosítás 206
Marisa Matias

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 
egyesítése és összekötése az európai 
adatterekkel és felhő-ökoszisztémával, 
hogy számítástechnikai és 
adatszolgáltatásokat nyújtson az állami és 
magánfelhasználók széles és földrajzilag 
kiegyensúlyozott körének Európában.

Or. en

Módosítás 207
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – i alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a nagy teljesítményű 
számítástechnikai infrastruktúráknak az 
európai egészségügyi adattérrel való 
összekapcsolásának és 
interoperabilitásának fejlesztése a nagy, 
kiváló minőségű egészségügyi 
adatkészletek rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében, amelyek 
létfontosságúak a patológiák, különösen a 
ritka betegségek és a gyermekgyógyászati 
állapotok kutatása és kezelése 
szempontjából, biztosítva ugyanakkor a 
GDPR és az EUDPR alkalmazhatóságát, 
valamint a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó elvek 
tiszteletben tartását (a GDPR 5. cikke és 
az EUDPR 4. cikke szerint).

Or. en

Módosítás 208
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

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 
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;

e) egy nagymértékben versenyképes, 
innovatív és biztonságos szuper-
számítástechnikai és adatökoszisztéma 
továbbfejlesztése és támogatása 
Európában, hozzájárulva ezáltal az Unió 
digitális gazdaságban betöltött állandó, 
önálló és nyitott digitális 
szuverenitásához, amelynek révén 
önállóan képes előállítani világszínvonalú 
számítástechnikai technológiákat és 
architektúrákat, beépíteni őket a vezető 
számítástechnikai rendszerekbe és az e 
rendszerekre optimalizált fejlett 
alkalmazásokat gyártani;

Or. en
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Módosítás 209
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
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;

e) egy nagymértékben versenyképes 
és innovatív szuper-számítástechnikai és 
adatökoszisztéma továbbfejlesztése és 
támogatása Európában, hozzájárulva 
ezáltal az Unió digitális gazdaságban 
betöltött állandó technológiai 
autonómiájához, megőrizve globális vezető 
szerepét a HPC-alkalmazások terén, 
amelynek révén önállóan képes előállítani 
számítástechnikai technológiákat és 
architektúrákat, beépíteni őket a vezető 
számítástechnikai rendszerekbe és az e 
rendszerekre optimalizált fejlett 
alkalmazásokat gyártani.

Or. en

Módosítás 210
Paolo Borchia

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 
betöltött állandó technológiai 
autonómiájához, amelynek révén önállóan 
képes előállítani számítástechnikai 
technológiákat és architektúrákat, beépíteni 
őket a vezető számítástechnikai 
rendszerekbe és az e rendszerekre 

e) egy nagymértékben versenyképes 
és innovatív szuper-számítástechnikai és 
adatökoszisztéma továbbfejlesztése és 
támogatása Európában, hozzájárulva 
ezáltal az Unió digitális gazdaságban 
betöltött állandó technológiai 
autonómiájához, amelynek révén önállóan 
képes előállítani globálisan versenyképes, 
világszínvonalú, vezető számítástechnikai 
technológiákat és architektúrákat, beépíteni 
őket a vezető számítástechnikai 
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optimalizált fejlett alkalmazásokat 
gyártani;

rendszerekbe és az e rendszerekre 
optimalizált fejlett alkalmazásokat 
gyártani;

Or. en

Módosítás 211
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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;

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

Or. en

Indokolás

Különösen az interoperabilitás kulcsfontosságú a méretgazdaságosság előnyeinek 
kiaknázásához.

Módosítás 212
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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e) egy nagymértékben versenyképes 
és innovatív szuper-számítástechnikai és 
adatökoszisztéma továbbfejlesztése és 
támogatása Európában, hozzájárulva 
ezáltal az Unió digitális gazdaságban 
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;

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

Or. en

Módosítás 213
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 
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;

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

Or. en

Módosítás 214
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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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) emellett e szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások használatának kiterjesztése, 
és a kulcsfontosságú készségek fejlesztése 
az európai tudomány és ipar számára, 
hangsúlyt fektetve a nők és lányok 
részvételének fokozására a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
területein, a digitális ágazatban a 
szerepvállaláson és foglalkoztatáson, 
valamint a nemek közötti szakadék 
csökkentésén keresztül.

Or. en

Indokolás

A nemek közötti szakadék jelentős a digitális ágazatban, ami olyan lehetőségek 
elszalasztásával jár, amelyeket ki lehetne aknázni a gyorsabb fejlődés érdekében.

Módosítás 215
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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) emellett e szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások használatának előmozdítása, 
megkönnyítése és kiterjesztése valamennyi 
ágazatban, és hozzájárulás a 
kulcsfontosságú készségek fejlesztéséhez 
az európai tudomány és ipar számára.

Or. en

Módosítás 216
Paolo Borchia
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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) emellett e szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások használatának kiterjesztése, 
és a kulcsfontosságú készségek fejlesztése 
az európai tudomány és ipar számára az 
autonómia és a globális vezető szerep 
elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 217
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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) emellett e szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások használatának kiterjesztése, 
és a fejlett digitális készségek, 
kompetenciák és tudás fejlesztése az 
európai tudomány és ipar számára.

Or. en

Módosítás 218
Marisa Matias

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) emellett e szuper-számítástechnikai 
szolgáltatások használatának kiterjesztése, 
és a kulcsfontosságú készségek fejlesztése 
az európai tudomány, társadalom, 
gazdaság, környezet és ipar számára.
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Or. en

Módosítás 219
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

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 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 
csökkenti az európaiak külföldi 
technológiától való függőségét, különösen 
a kritikus területeken, növeli az európai 
ipar versenyképességét, 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, és megerősíti Európa 
globális vezető szerepét a különböző 
iparágakban, különösen a magas 
hozzáadott értéket képviselő és 
technológiaigényes termékek és 
szolgáltatások terén, hogy kritikus 
fontosságú összetevőket, technológiát és 
készségeket biztosítson a harmadik 
országokkal fennálló technológiai 
szakadék áthidalása érdekében.

Or. en
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Módosítás 220
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

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 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. A közös 
vállalkozás biztosítja, hogy az Unióban 
található nagy teljesítményű 
számítógépekhez kizárólag az uniós 
adatvédelmi, magánéletvédelmi és 
biztonsági jogszabályokat betartó 
szervezetek férhessenek hozzá;

Or. en

Módosítás 221
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, valamint önálló és 
nyitott digitális szuverenitásának 
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 
kritikus fontosságú nyersanyagok, 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.

Or. en

Módosítás 222
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

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 

(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 



PE691.126v01-00 106/173 AM\1227671HU.docx

HU

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.

ellátási láncának biztonságát, és a 
szuperszámítógépekre vonatkozóan 
garantálja a legmagasabb szintű 
kiberbiztonságot. 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.

Or. en

Módosítás 223
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Különös figyelmet kell fordítani a 
személyes adatoknak a számítástechnikai 
infrastruktúrán az EU általános 
adatvédelmi rendeletével (GDPR) 
összhangban történő tárolásának és 
kezelésének módjára, valamint a kettős 
felhasználással kapcsolatos aggályok 
(például a szuperszámítógépeken 
kifejlesztett szoftverek) figyelemmel 
kísérésének legjobb módjára.
Szigorú felhasználási megállapodásokat 
és eljárásokat kell bevezetni a személyes 
adatok kezelésével járó kockázatok 
minimalizálása érdekében, és adatvédelmi 
tisztviselőt (DPO) kell kijelölni a GDPR-
nek való megfelelés felügyeletére.
Szabványosított biztonsági, magánélet-
védelmi és üzemeltetési eljárásokat kell 
kidolgozni, különösen azokra az esetekre, 
amikor harmadik felek szolgáltatnak 
olyan adatkészleteket, amelyek érzékeny 
információkat tartalmazhatnak.
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Az irányító testületnek az Európai 
Bizottsággal együttműködve ki kell 
dolgoznia adatfeldolgozási rendszereket és 
együttműködési eszközöket, az 
adatszolgáltatási kötelezettségek közösen 
elfogadott szókészletét, a biztonsági 
előírások közös értelmezését, szabványos 
működési eljárásokat és 
munkafolyamatokat, 
referenciaarchitektúrát és képzési 
eljárásokat. Az ilyen adatvédelmi 
keretrendszer felhasználható az érzékeny 
adatok – köztük a magánélet védelme, a 
védett információk és a létfontosságú 
infrastrukturális információk – 
tárolásának, továbbításának és 
kezelésének védelmére és naplózására. 
Egy ilyen adatkormányzási keretrendszer 
megköveteli egy új, megbízható 
infrastruktúra beépítését mind az elosztott 
adatszolgáltatások, mind a metaadat- és 
keresőszolgáltatások támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 224
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, 
Pernille Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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

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.

Or. en
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Módosítás 225
Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

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 
kapcsolatos tevékenységre terjed ki, 
ideértve az Unióban előállított kutatási és 
innovációs eredmények bevezetésének és 
rendszerszintű használatának 
előmozdítását.

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

Or. en

Módosítás 226
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 
kapcsolatos tevékenységre terjed ki, 
ideértve az Unióban előállított kutatási és 
innovációs eredmények bevezetésének és 
rendszerszintű használatának 
előmozdítását.

b) Infrastrukturális pillér, amely a 
biztonságos, fokozottan összekapcsolt 
világszínvonalú szuper-számítástechnikai, 
kvantum-számítástechnikai és európai 
adatinfrastruktúra beszerzésével, üzembe 
helyezésével és működtetésével 
kapcsolatos tevékenységre terjed ki, 
ideértve meglévő infrastruktúra 
korszerűsítését, valamint az Unión belül 
előállított kutatási és innovációs 
eredmények bevezetésének és 
rendszerszintű használatának 
előmozdítását.
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Or. en

Módosítás 227
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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 
kapcsolatos tevékenységre terjed ki, 
ideértve az Unióban előállított kutatási és 
innovációs eredmények bevezetésének és 
rendszerszintű használatának 
előmozdítását.

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

Or. en

Módosítás 228
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az előmozdítás, az elterjesztés és a 
használat során figyelembe kell venni egy 
sor tényezőt, beleértve azt is, hogy hogyan 
látjuk el energiával ezeket a rendszereket 
fenntartható, környezettudatos és 
költséghatékony módon, hogyan tesszük 
azokat befogadóvá és hasznossá minden 
régió és polgár számára, hogyan kerüljük 
el a nem kívánt következményeket, 
beleértve az új fegyverkezési versenyt is..
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Or. en

Módosítás 229
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 felhőinfrastruktúrákkal való 
összekötésének és interoperabilitásának 
támogatása, beleértve a kiberbiztonságra, 
a nyílt adatokra és az 
adathordozhatóságra, valamint a nyílt 
forráskódú szoftverek és hardverek 
használatára vonatkozó különleges 
követelményeket;

Or. en

Indokolás

Különösen az új adatterek és az európai felhő esetében kulcsfontosságú az interoperabilitás.

Módosítás 230
Marisa Matias

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 
támogatása az adatvédelem és a magánélet 
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veszélyeztetése nélkül;

Or. en

Módosítás 231
Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

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 támogatása;

Or. en

Módosítás 232
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. Hatékony sebezhetőség-kezelési 
program létrehozása, amely szabályozza a 
felhasználóknak és az adminisztrációnak 
a környezethez való hozzáférését, az 
ellenőrzést és a naplózást, valamint olyan 
adatmegosztási erőforrást hoz létre, amely 
lehetővé teszi a közös vállalkozás nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
erőforrásainak felhasználói számára, 
hogy könnyen továbbítsák, megosszák és 
egyeztessék adataikat kutatócsoportjaikon 
belül és azokon kívül.

Or. en
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Módosítás 233
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 
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 és az Unió kutatási 
kapacitásainak megerősítését. Az 
energiahatékony nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológiákra kell 
összpontosítani. A tevékenységek többek 
között a következőkkel foglalkoznak:

A megbízható szuper-számítástechnika 
többek között 1. megvizsgálja, hogyan 
akadályozható meg az elfogultság 
beépülése a nagy teljesítményű 
számítástechnika alapszintjébe; 2. 
megvizsgálja a nyílt forráskódú 
ökoszisztémák szükségességét, az ilyen 
típusú számítástechnika 
demokratizálódását, beleértve a 
disztributív számítástechnika beágyazását, 
valamint a kötelező biztonsági, jogi, etikai, 
szilárd biztonsági és interoperabilitási 
szabványok létrehozását.

Or. en

Módosítás 234
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
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Muñoz

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 és innovatív 
szuper-számítástechnikai ökoszisztéma 
fejlesztésére irányuló ambiciózus kutatási 
és innovációs menetrend támogatását célzó 
tevékenységeket foglalja magában, 
amelyek a kutatástól a prototípus-
meghatározásig, a tesztelésig és a 
demonstrációig a teljes tudományos és 
ipari értékláncot lefedik és szem előtt 
tarják az Unió technológiai 
autonómiájának biztosítását. Az EuroHPC 
közös vállalkozás hozzájárul az érintett 
európai ipari ágazatok fejlődéséhez, hogy 
azok lefedhessék a teljes termelési láncot 
(tervezés, gyártás, végrehajtás és 
alkalmazás). Az energiahatékony nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
technológiákra kell összpontosítani. A 
tevékenységek többek között a 
következőkkel foglalkoznak:

Or. en

Módosítás 235
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen

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 

d) Technológiai pillér, amely a 
hardver- és szoftvertechnológiákkal és 
ezek számítástechnikai rendszerekbe 
történő beépítésével foglalkozó, 
világszínvonalú, versenyképes és innovatív 
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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:

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 önálló és nyitott digitális 
szuverenitásának biztosítását. Az 
energiahatékony nagy teljesítményű 
számítástechnikai technológiákra kell 
összpontosítani. A tevékenységek többek 
között a következőkkel foglalkoznak:

Or. en

Módosítás 236
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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

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 nanoelektronika és a 
kapcsolódó technológiák, köztük új 
algoritmusok, szoftverek, tudományos és 
ipari kódok, eszközök, köztes 
szoftvermegoldások, párhuzamos 
programozási és számítástechnikai 
erőforrás-optimalizálási megoldások és 
környezetek;

Or. en

Módosítás 237
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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i. alacsony energiaigényű 
mikroprocesszor-alkotóelemek és a 
kapcsolódó technológiák, köztük új 
algoritmusok, szoftverkódok, eszközök és 
környezetek;

i. alacsony energiaigényű 
mikroprocesszor-alkotóelemek, 
amennyiben növelik a szuperszámítógépek 
számítási teljesítményét, és a kapcsolódó 
technológiák, köztük új algoritmusok, 
szoftverkódok, eszközök és környezetek;

Or. en

Módosítás 238
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
vagy kvantum-számítástechnikai 
technológiákkal való összekapcsolásához 
és működtetéséhez szükséges technológiák 
és rendszerek, és hatékony, biztonságos és 
megbízható működtetésük biztosítása;

Or. en

Módosítás 239
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az alacsony energiafogyasztású 
szuper-számítástechnikai 
hardverrendszerek 
technológiafejlesztésére és a következő 
generációs chiptechnológia fejlesztésére 
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irányuló kutatási és innovációs 
tevékenységek.

Or. en

Módosítás 240
Paolo Borchia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a szuper-számítástechnikai 
hardverrendszer kapacitásának és 
válaszadási sebességének folyamatos 
javítását célzó kutatás és fejlesztés.

Or. en

Módosítás 241
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
(ideértve a kkv-kat és az induló 
vállalkozásokat) és a közszektor számára 
kulcsfontosságú számítástechnikai és 
adatalkalmazások és kódok terén az 
európai kiválóság elérésére és fenntartására 
törekednek, ideértve a következőket:

Or. en

Módosítás 242
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

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, amelyek 
kihasználják a magas színvonalú 
szuperszámítógépek képességeit és a fejlett 
digitális technológiákkal, például a 
mesterséges intelligenciával, a nagy 
teljesítményű adatelemzéssel, a magánélet 
jobb védelmét segítő alkalmazásokkal, 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, 
potenciálisan kihasználva az olyan nyílt 
együttműködési modelleket, mint a nyílt 
forráskód;

Or. en

Indokolás

A csúcstechnológiájú számítógépek is segíthetnek a magánélet védelmének javításában, de 
épp annyira kárt is okozhatnak benne.

Módosítás 243
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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

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 

i. köz- és magánfelhasználók számára 
nyújtott alkalmazások, amelyek 
kihasználják a magas színvonalú 
szuperszámítógépek képességeit és a fejlett 
digitális technológiákkal, például a 
mesterséges intelligenciával, a 
számítógépes modellezéssel és 
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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;

szimulációval, 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;

Or. en

Módosítás 244
Robert Roos, Evžen Tošenovský

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

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, amelyek 
kihasználják a magas színvonalú 
szuperszámítógépek képességeit és a fejlett 
digitális technológiákkal, például a 
mesterséges intelligenciával, a 
számítógépes modellezéssel és 
szimulációval, 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;

Or. en

Módosítás 245
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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, amelyek 
kihasználják a magas színvonalú 
szuperszámítógépek képességeit és a fejlett 
digitális technológiákkal, például a 
mesterséges intelligenciával, a nagy 
teljesítményű adatelemzéssel, a 
felhőtechnológiákkal, diszruptív 
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;

Or. en

Módosítás 246
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 és ipari ágazatok széles 
körében, kizárva ugyanakkor a személyes 
adatokat és az olyan tevékenységeket, 
amelyek a személyes adatok 
deanonimizálásához vezetnek;

Or. en

Indokolás

Az alapértelmezés szerint nem személyes jellegű ipari adatok korlátozásának feloldása 
érdekében a kizárás elősegíti a pontosabb fókuszt.
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Módosítás 247
Marisa Matias

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;

Or. en

Módosítás 248
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 
adatinfrastruktúrákhoz való ipari 
hozzáférés, illetve ezek ipari használatának 

f) a felhasználás és készségek 
bővítésének pillére, amelynek célja a 
kiválóság előmozdítása 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 
adatalkalmazások tudományos és ipari 
használatának bővítése, továbbá a szuper-
számítástechnikai és 
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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.

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. Különös figyelmet kell 
fordítani a nemek közötti szakadékra az 
IKT-ágazatban, különösen a HPC és a 
kvantum-számítástechnika területén, és 
ösztönzi a nők jelenlétének előmozdítását 
és az előttük álló további akadályok 
csökkentését célzó egyedi programok 
létrehozását.

Or. en

Módosítás 249
Miapetra Kumpula-Natri

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 
adatinfrastruktúrákhoz való ipari 
hozzáférés, illetve ezek ipari használatának 

f) a felhasználás és készségek 
bővítésének pillére, amelynek célja a 
kiválóság előmozdítása a szuper-
számítástechnika, a kvantum-
számítástechnika, az adathasználat és 
készségek tekintetében, beleértve az e 
rendelet keretében végzett beszerzéseket 
előkészítők készségeit, 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 250
Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov

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 
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 

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 
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 
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tagállami számítástechnikai 
kompetenciaközpontok és a nagy 
teljesítményű számítástechnikai kiválósági 
központok támogatását és hálózatba 
szervezését.

tagállami számítástechnikai 
kompetenciaközpontok és a nagy 
teljesítményű számítástechnikai kiválósági 
központok támogatását és hálózatba 
szervezését, biztosítva ugyanakkor, hogy 
az alkalmazási ismeretek és szakértelem 
földrajzi lefedettsége és a nemek közötti 
sokféleség a legszélesebb legyen az 
Unióban. A fenti tevékenységekre 
vonatkozó konkrét intézkedések a 
következők lehetnek:

Or. en

Módosítás 251
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
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 

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 
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 
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teljesítményű számítástechnikai kiválósági 
központok támogatását és hálózatba 
szervezését.

teljesítményű számítástechnikai kiválósági 
központok támogatását és hálózatba 
szervezését, biztosítva ugyanakkor, hogy 
az alkalmazási ismeretek és szakértelem 
földrajzi lefedettsége az Unióban a 
legszélesebb legyen. A fenti 
tevékenységekre vonatkozó konkrét 
intézkedések a következők lehetnek:

Or. en

Módosítás 252
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 fellendítéséhez 
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 
ösztöndíjak (HPC és számítástudományi 
mesterképzések, az iparral és a 
tudományos körökkel létrehozott 
partnerségek) finanszírozásával.

Or. en

Módosítás 253
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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

ii. Együttműködés a tudományos 
körökkel és az üzleti szektor vezetőivel 
olyan tantervek leírásában és 
kidolgozásában, amelyek alapján 
képezhetők a szuper-számítástechnika és a 
kvantum-számítástechnika új, a szükséges 
készségekkel és mérnöki ismeretekkel 
rendelkező szakértői.

Or. en

Módosítás 254
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 a gyors tudásfejlődést és a HPC-hez 
kapcsolódó pozíciók adott pályafutáson 
belüli betöltését.

Or. en

Módosítás 255
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 256
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 
[XXXXX] EUR-t (4%) különítenek el 
igazgatási költségekre és technikai 
segítségnyújtásra; e hozzájárulás a 
következőképpen oszlik meg:

Or. en

Módosítás 257
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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.
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Or. en

Módosítás 258
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 
pénzügyi támogatást nyújtson az Európai 
horizontról szóló rendelet xxx. cikkében 
meghatározott közvetlen cselekvésekhez, a 
kutatási és innovációs menetrendnek 
megfelelően, nyílt és átlátható eljárás 
keretében.

Or. en

Módosítás 259
Paolo Borchia

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 
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.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást uniós 
szintű kapacitásépítésre kell felhasználni, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítógépek, kvantumszámítógépek vagy 
kvantumszimulátorok beszerzését és 
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 
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fejlesztését és a képzést, figyelembe véve, 
hogy javítani kell a nemi dimenziót.

Or. en

Módosítás 260
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

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 
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.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást uniós 
szintű kapacitásépítésre kell felhasználni, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítógépek, kvantumszámítógépek vagy 
kvantumszimulátorok beszerzését, 
működtetését és fejlesztését, a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra egyesítését, 
használatának bővítését, továbbá a 
magasabb szintű készségek fejlesztését és a 
képzést.

Or. en

Módosítás 261
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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 a nagy teljesítményű 
számítógépek, kvantumszámítógépek vagy 
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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.

kvantumszimulátorok beszerzését, 
fejlesztését és működtetését, a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra egyesítését, 
használatának bővítését, továbbá a 
magasabb szintű készségek fejlesztését és a 
képzést.

Or. en

Módosítás 262
Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

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 
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.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett uniós pénzügyi hozzájárulást uniós 
szintű kapacitásépítésre kell felhasználni, 
ideértve a nagy teljesítményű 
számítógépek, kvantumszámítógépek vagy 
kvantumszimulátorok beszerzését, 
működtetését és fejlesztését, a nagy 
teljesítményű számítástechnikai és 
kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és 
adatinfrastruktúra egyesítését, 
használatának bővítését, továbbá a 
magasabb szintű készségek fejlesztését és a 
képzést.

Or. en

Módosítás 263
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A részt vevő államok összesen (1) A részt vevő államok összesen 
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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.

legalább az e rendelet 5. cikkében említett 
uniós hozzájárulással megegyező összegű 
hozzájárulást fizetnek, amely tartalmaz 
legfeljebb 4% hozzájárulást a vállalkozás 
igazgatási költségeihez [ez az összeg 
megegyezik az e rendelet 5. cikkében 
említett, az igazgatási költségekhez fizetett 
uniós hozzájárulás összegével] és a 
technikai segítségnyújtáshoz. A részt vevő 
államok megegyeznek maguk között, hogy 
miként teljesítik kollektív 
hozzájárulásukat.

Or. en

Módosítás 264
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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 kapcsán figyelembe kell venni az 
EuroHPC közös vállalkozás sajátosságait 
és háromoldalú modelljét.

Or. en

Módosítás 265
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e cikk (2) bekezdésében említett (5) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
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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:

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:

Or. en

Módosítás 266
Miapetra Kumpula-Natri

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 
való összekapcsoltsága;

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

Or. en

Módosítás 267
Mauri Pekkarinen

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 
való összekapcsoltsága;

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

Or. en

Indokolás

Fontos figyelmet fordítani a nagy teljesítményű számítástechnika szénlábnyomára, és 
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törekedni kell az energiaigényes infrastruktúrák, például az adatközpontok és a 
szuperszámítógépek lehető legalacsonyabb környezeti lábnyomára.

Módosítás 268
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
való összekapcsoltsága;

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

Or. en

Indokolás

Az energiabiztonság és -forrás fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni.

Módosítás 269
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Különös figyelmet kell fordítani a 
nagy teljesítményű számítástechnika 
környezeti lábnyomára, amelynek 
magában kell foglalnia több száz gép, 
tárolórendszer, ezeknek a rendszereknek 
otthont adó létesítmény, valamint a 
hardverkomponensek gyártásának és 
szállításának környezeti vizsgálatát.

Or. en

Módosítás 270
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Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) energiagazdálkodási terv 
kidolgozása, amely magában foglalja a 
létesítmény energiahatékonyságának 
növelésére irányuló stratégiát, valamint a 
megújuló energiához való hozzáférést 
megújuló energia vásárlására irányuló 
megállapodások révén;

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó uniós politikákra építve ide is be kell illeszteni ezt a 
hivatkozást.

Módosítás 271
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – f pont – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Földrajzi egyensúly;

Or. en

Módosítás 272
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szuperszámítógép 
energiahatékonyságára és környezeti 

d) a szuperszámítógép 
energiahatékonyságát és környezeti 
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fenntarthatóságára vonatkozó tervek; fenntarthatóságát biztosító tervek;

Or. en

Módosítás 273
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a nagyobb átláthatóságot.

Módosítás 274
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 való 
megfelelést, érvényesíteni kell a kiválósági 
koncepciót, biztosítani kell az európai 
felhasználók igényeinek kielégítését és az 
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ellátási lánc biztonságának garantálását.

Or. en

Módosítás 275
Miapetra Kumpula-Natri

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 biztosítani kell az 
európai kutatás és innováció kiválóságát, 
továbbá foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Or. en

Módosítás 276
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 vagy 
kvantumszimulátorok beszállítóinak 
kiválasztása során értékelni kell az 
általános rendszerkövetelményeknek való 
megfelelést, érvényesíteni kell a kiválósági 
koncepciót, biztosítani kell az európai 
felhasználók igényeinek kielégítését és az 
ellátási lánc biztonságának garantálását.

Or. en

Módosítás 277
Miapetra Kumpula-Natri
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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 vagy 
kvantumszimulátorok beszállítóinak 
kiválasztása során biztosítani kell az 
európai kutatás és innováció kiválóságát, 
továbbá foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Or. en

Módosítás 278
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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.

Or. en

Módosítás 279
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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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 való 
megfelelést, érvényesíteni kell a kiválósági 
koncepciót, biztosítani kell az európai 
felhasználók igényeinek kielégítését és az 
ellátási lánc biztonságának garantálását.

Or. en

Módosítás 280
Miapetra Kumpula-Natri

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 biztosítani kell az 
európai kutatás és innováció kiválóságát, 
továbbá foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Or. en

Módosítás 281
Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

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 

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

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.

Or. en

Indokolás

Indokolás: A 10. cikk (2) bekezdésével és a 11. cikk (2) bekezdésével való összehangolás az 
EuroHPC által támogatott, az EU szuperszámítógépes kapacitásaihoz hozzájáruló 
valamennyi nemzeti létesítmény – felső kategóriás, középkategóriás vagy 
kvantumszámítógépek – beszerzésével és működtetésével kapcsolatos egyenlő és tisztességes 
bánásmód biztosítása érdekében.

Módosítás 282
Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

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 középkategóriás 
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 
középkategóriás szuperszámítógép 
beszerzési költségének legfeljebb 50%-át 
és működési költségének legfeljebb 50%-
át fedezi. A középkategóriás 
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.

Or. en

Módosítás 283
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer
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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 középkategóriás 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során értékelni kell az 
általános rendszerkövetelményeknek való 
megfelelést, érvényesíteni kell a kiválósági 
koncepciót, biztosítani kell az európai 
felhasználók igényeinek kielégítését és az 
ellátási lánc biztonságának garantálását.

Or. en

Módosítás 284
Miapetra Kumpula-Natri

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 középkategóriás 
szuperszámítógép beszállítóinak 
kiválasztása során biztosítani kell az 
európai kutatás és innováció kiválóságát, 
továbbá foglalkozni kell az ellátási lánc 
biztonságával is.

Or. en

Módosítás 285
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EuroHPC szuperszámítógépek 
használata nyitva áll köz- vagy 
magánszektorbeli felhasználók előtt, és 

(1) Az EuroHPC szuperszámítógépek 
használata nyitva áll köz- vagy 
magánszektorbeli felhasználók előtt, és 
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elsődlegesen polgári alkalmazásokra 
összpontosít. Az ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógépek kivételével, e 
szuperszámítógépek használata elsősorban 
a közfinanszírozású programok kutatási és 
innovációs céljait, a közszektorbeli 
alkalmazásokat, valamint adott esetben a 
kkv-k innovációs magántevékenységeit 
szolgálja.

kizárólag polgári alkalmazásokra 
összpontosít. Az ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógépek kivételével, e 
szuperszámítógépek használata elsősorban 
a közfinanszírozású programok kutatási és 
innovációs céljait, a közszektorbeli 
alkalmazásokat, valamint adott esetben a 
kkv-k innovációs magántevékenységeit 
szolgálja.

Or. en

Módosítás 286
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EuroHPC szuperszámítógépek 
használata nyitva áll köz- vagy 
magánszektorbeli felhasználók előtt, és 
elsődlegesen polgári alkalmazásokra 
összpontosít. Az ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógépek kivételével, e 
szuperszámítógépek használata elsősorban 
a közfinanszírozású programok kutatási és 
innovációs céljait, a közszektorbeli 
alkalmazásokat, valamint adott esetben a 
kkv-k innovációs magántevékenységeit 
szolgálja.

(1) Az EuroHPC szuperszámítógépek 
használata nyitva áll köz- vagy 
magánszektorbeli felhasználók előtt 
polgári alkalmazások céljára. Az ipari 
léptékű EuroHPC szuperszámítógépek 
kivételével, e szuperszámítógépek 
használata elsősorban a közfinanszírozású 
programok kutatási és innovációs céljait, a 
közszektorbeli alkalmazásokat, valamint 
adott esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységeit szolgálja.

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangba került a Horizont Európa rendelkezéseivel.

Módosítás 287
Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Beata Szydło

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

(2) Az egyes középkategóriás 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban áll az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós pénzügyi hozzájárulásnak a 
szuperszámítógép beszerzési költségéhez 
viszonyított arányával, és nem haladhatja 
meg a szuperszámítógéphez rendelt teljes 
hozzáférési idő 35 %-át.

törölve

Or. en

Indokolás

Az egyenlő és tisztességes bánásmód biztosítása érdekében az (1) bekezdésnek ki kell terjednie 
az EuroHPC által támogatott valamennyi nemzeti létesítményre (felső kategóriás, 
középkategóriás vagy kvantumszámítógépek).

Módosítás 288
Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban áll az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós pénzügyi hozzájárulásnak a 
szuperszámítógép beszerzési költségéhez 
viszonyított arányával, és nem haladhatja 
meg a szuperszámítógéphez rendelt teljes 
hozzáférési idő 35 %-át.

(3) E cikk (1) bekezdésétől eltérve az 
egyes ipari léptékű EuroHPC 
szuperszámítógépekhez való hozzáférési 
időből az Unióra jutó rész egyenes 
arányban áll az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett uniós pénzügyi hozzájárulásnak a 
szuperszámítógép beszerzési költségéhez 
viszonyított arányával, és nem haladhatja 
meg a szuperszámítógéphez rendelt teljes 
hozzáférési idő 35 %-át.

Or. en

Módosítás 289
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás a fokozott átláthatóság célját szolgálja.

Módosítás 290
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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 
számára is az Európai horizont vagy a 
Digitális Európa program által 
finanszírozott kutatási és innovációs 
tevékenységekkel összefüggő 
alkalmazások tekintetében, továbbá adott 
esetben a kkv-k innovációs 
magántevékenységei számára is. Az 
EuroHPC által biztosított források 
állampolgárságuktól függetlenül minden 
tudós számára hozzáférhetőek, feltéve, 
hogy a projektek megfelelnek az uniós 
jogszabályoknak. Vezérelv, hogy az ilyen 
tevékenységekhez az irányító testület által 
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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.

Or. en

Módosítás 291
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 vehetik igénybe 
az EuroHPC szuperszámítógéphez rendelt 
hozzáférési idő Unióra jutó részét. E 
hozzáférési idő ingyenesen biztosított az 
ipari felhasználók, a nem kormányzati 
szervezetek és a magánszemélyek számára 
is az Európai horizont vagy a Digitális 
Európa program által finanszírozott 
kutatási és innovációs projektek 
alkalmazásai számára is, továbbá adott 
esetben a rendkívüli piaci 
hiányosságokkal küzdő 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.

Or. en

Indokolás

A korlátozott források alapján a változások lehetséges rangsorolási kritériumokat jeleznek.
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Módosítás 292
Ivo Hristov, Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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.

Or. en

Módosítás 293
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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 vagy a környezettel 
összefüggő vagy más döntő fontosságú 
szükséghelyzeti támogatási szolgáltatások 
nyújtása szempontjából, valamint polgári 
veszélyhelyzetek vagy válságkezelés 
esetén. Az ilyen hozzáférés 
megvalósításának szabályait és feltételeit 
az irányító testület által elfogadott 
hozzáférési feltételek között kell 



AM\1227671HU.docx 145/173 PE691.126v01-00

HU

által elfogadott hozzáférési feltételek 
között kell meghatározni.

meghatározni.

Or. en

Indokolás

A Horizont Európával összhangban a pénzeszközök felhasználásának polgári célúnak kell 
lennie.

Módosítás 294
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 11 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az irányító testület rendszeresen 
nyomon követi a kiosztott uniós 
hozzáférési időt, mégpedig részt vevő 
államonkénti, valamint felhasználói 
kategóriánkénti bontásban, ideértve a 
kereskedelmi célú felhasználást is. Az 
irányító testület dönthet arról, hogy:

(11) Az irányító testület rendszeresen 
nyomon követi a kiosztott uniós és 
tagállami hozzáférési időt, mégpedig részt 
vevő államonkénti, valamint felhasználói 
kategóriánkénti bontásban, ideértve a 
kereskedelmi célú felhasználást is, továbbá 
évente jelentést tesz a szuperszámítógépek 
használatáról kategóriánkénti és földrajzi 
felhasználási területenkénti bontásban. 
Az irányító testület dönthet arról, hogy:

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság növeléséhez szükséges változtatás.

Módosítás 295
Robert Roos

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
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Hallgatói irányító testület
(1) Az irányító testületen kívül külön 
irányító testület jön létre; minden részt 
vevő állam jogosult évente egy hallgatót 
kinevezni az EuroHPC hallgatói irányító 
testületébe; az EuroHPC hallgatói 
irányító testületének tagjai legfeljebb 
kétéves időtartamra látják el feladataikat; 
(2) Az EuroHPC hallgatói irányító 
testülete az EuroHPC 
szuperszámítógéphez rendelt hozzáférési 
idő Unióra jutó részének 10%-át osztja ki;
(3) Az EuroHPC hallgatói irányító 
testülete saját belátása szerint osztja ki az 
EuroHPC szuperszámítógéphez rendelt 
hozzáférési idő;
(4) Az EuroHPC hallgatói irányító 
testülete elnököt és alelnököt választ saját 
tagjai közül;
(5) Az elnök egy évig tölti be az EuroHPC 
hallgatói irányító testületének elnöki 
tisztét, ezt követően az elnököt az alelnök 
váltja fel;
(6) A részt vevő állam minden alap- vagy 
mesterszakos hallgatója jogosult kérelmet 
benyújtani az EuroHPC hallgatói irányító 
testületéhez az EuroHPC 
szuperszámítógép hozzáférési ideje iránt;
(7) Az EuroHPC hallgatói irányító 
testülete konszenzussal osztja ki a 
hozzáférési időt;

Or. en

Módosítás 296
Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió hozzáférési idejének 
kereskedelmi felhasználásából keletkező 

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

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.

Or. en

Módosítás 297
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 298
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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 

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

megfelelően tükrözniük kell az adott 
területen a legmagasabb szintű 
munkaerő-felvétel biztosításához 
szükséges létszámot és besorolási 
fokozatokat, feltüntetve besorolási 
csoportok és besorolási fokozatok szerinti 
bontásban az ideiglenes álláshelyek 
számát, valamint a szerződéses 
alkalmazottak teljes munkaidős 
egyenértékben kifejezett létszámát.

Or. en

Módosítás 299
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
vonatkozó szabályokat. A közös 
vállalkozás a kirendelt nemzeti 
szakértőket az uniós szabályoknak 
megfelelően díjazza, és tilos a díjmentes 
alkalmazás.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a legjobb személyzet álljon rendelkezésre, különösen ezen a rendkívül 
versengő területen, garantálni kell a versenyképes bérezést.

Módosítás 300
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
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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. A 
nyomon követés és felülvizsgálat nem 
róhat további adminisztratív terheket sem 
a közös vállalkozásra, sem annak 
kedvezményezettjeire. A nyomon követés 
és időszakos felülvizsgálat eredményeit 
beépítik a közös vállalkozásnak az Európai 
horizont kapcsán végzett értékelések részét 
képező értékelésébe.

Or. en

Módosítás 301
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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.

Or. en
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Módosítás 302
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

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 

(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 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 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 
alaposan felmérik a közös vállalkozás 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági és szakpolitikai vonatkozású 
hatásait, valamint a jövőbeni cselekvések 
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tekintetében a leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módot, továbbá 
a közös vállalkozás esetleges 
megújításának az európai partnerségek 
átfogó keretében és annak szakpolitikai 
prioritásaiban való elhelyezését.

tekintetében a leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módot, továbbá 
a közös vállalkozás esetleges 
megújításának az európai partnerségek 
átfogó keretében és annak szakpolitikai 
prioritásaiban való elhelyezését.

Megfelelő jelentéstételi rendszereket kell 
bevezetni a folyamatos és átlátható 
jelentéstétel támogatására. 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 összehangolásának 
és összehangolásának biztosítása 
érdekében, beleértve az adatgyűjtési és 
jelentéstételi feladatok megosztását is. A 
projektszintű jelentéstételi rendszernek 
részletes információkat kell tartalmaznia 
a finanszírozott projektekről, azok 
eredményeiről, azok fő célcsoportok általi 
terjesztéséről és felhasználásáról, 
valamint arról, hogy ez milyen általános 
különbséget jelent a tudomány, a 
gazdaság, a társadalom és/vagy a 
környezet számára, összhangban a 
projektek célkitűzéseivel és célzott 
hatásaival. Biztosítani kell a megfelelő 
adatmegosztási mechanizmust a Horizont 
Európa közös nyomonkövetési és 
jelentéstételi adatbázisaival.

Or. en

Módosítás 303
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer, Nicola Danti

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE691.126v01-00 152/173 AM\1227671HU.docx

HU

(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. 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, a 
tájékoztatás és a figyelemfelkeltés terén 
elért előrehaladást (például a 
felhasználók számát) 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.
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Or. en

Módosítás 304
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

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 

(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 további 
adminisztratív terheket róna a közös 
vállalkozásra. 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 305
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

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, 

(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, 
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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.

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, 
környezeti 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.

Or. en

Módosítás 306
Paolo Borchia

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

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 

(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 
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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.

gazdasági, technológiai, tudományos, 
társadalmi és politikai célkitűzéseinek 
megfelelően, 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.

Or. en

Módosítás 307
Eva Kaili, Ivo Hristov

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 

(6) A Bizottság átlátható eljárásban 
kiválasztott, független külső szakértők 
segítségével további értékeléseket végezhet 
stratégiai és társadalmi szempontból 
releváns témákról annak érdekében, hogy 
megvizsgálja, mennyire haladt előre a 
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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.

közös vállalkozás a kitűzött célok 
elérésében, meghatározza a végrehajtással 
szembeni kihívásokat és a tevékenységek 
végrehajtásához hozzájáruló tényezőket, 
azonosítsa a bevált gyakorlatokat, és 
stratégiai iránymutatást dolgozzon ki. E 
további értékelések elvégzése során a 
Bizottság teljes mértékben figyelembe 
veszi a közös vállalkozásra gyakorolt 
adminisztratív hatást.

Az e területen végzett értékeléseknek a 
politikai lehetőségeknek az irányítás 
szempontjából történő megbízható 
értékelésén kell alapulniuk, beleértve 
különösen a megfelelő biztosítékok 
megállapításának lehetőségét annak 
biztosítása érdekében, hogy a közérdeket 
minden művelet során megfelelően 
tiszteletben tartsák. Az értékeléseknek 
arra kell összpontosítaniuk, hogy a közös 
vállalkozás hogyan és milyen mértékben 
képes kezelni a megoldandó probléma 
nagyságrendjének meghatározása 
szempontjából rendkívül kritikus 
memóriakockázatot; az ellenálló 
képességgel kapcsolatos kihívás, amely a 
rendszer azon képességét jelenti, hogy 
hibák esetén tovább működjön; 
programozási kihívás, amely új 
programozási környezetek létrehozását 
teszi szükségessé.

Or. en

Módosítás 308
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság átlátható eljárásban 
kiválasztott, független külső szakértők 

(6) Anélkül, hogy súlyosbítaná a közös 
vállalkozás adminisztratív terheit, a 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 309
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

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.

Or. en

Módosítás 310
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
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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 
említett rendelet 48. cikkének (2) 
bekezdésében szereplő ellenőrzési 
stratégiával összhangban.

(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) 
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.

Or. en

Módosítás 311
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler

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.

Or. en

Módosítás 312
Maria da Graça Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Angelika Winzig, 
Aldo Patriciello, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Isabel Wiseler-Lima, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Christian Ehler
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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.

Or. en

Módosítás 313
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértők által végzett 
értékeléseknek a közzétett kiválasztási 
kritériumokon, fellebbezési 
mechanizmusokon és az érdekeltségek 
teljes körű bejelentésén kell alapulniuk, 
az irányító testületnek szabályokat kell 
elfogadnia a közös vállalkozáson belüli 
összeférhetetlenségek megelőzésére, 
elkerülésére és kezelésére vonatkozóan, a 
közös vállalkozás pénzügyi szabályaival és 
a személyzeti szabályzattal összhangban a 
közös vállalkozásnak etikai és szervezeti 
értékeket kell megállapítania és őriznie, 
valamint a Bizottságnak nyomon kell 
követnie azokat.

Or. en
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Módosítás 314
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös vállalkozás hozzáférést 
enged az uniós intézmények, szervek, 
hivatalok vagy ügynökségek számára az 
általa finanszírozott közvetett 
cselekvésekkel kapcsolatos minden 
információhoz. Ezen információ magában 
foglalja a közös vállalkozás közvetett 
cselekvéseiben részt vevő 
kedvezményezettek eredményeit, vagy 
bármely más információt, amelyet az uniós 
szakpolitikák vagy programok 
kidolgozásához, végrehajtásához, 
figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez 
szükségesnek ítélnek. E hozzáférési jogok 
a nem kereskedelmi és nem versenyalapú 
használatra korlátozódnak, és meg kell 
felelniük az alkalmazandó titoktartási 
szabályoknak.

(1) A közös vállalkozás hozzáférést 
enged az uniós intézmények, szervek, 
hivatalok vagy ügynökségek számára az 
általa finanszírozott közvetett 
cselekvésekkel kapcsolatos minden 
információhoz. Ezen információ magában 
foglalja a közös vállalkozás közvetett 
cselekvéseiben részt vevő 
kedvezményezettek eredményeit, vagy 
bármely más információt, amelyet az uniós 
szakpolitikák vagy programok 
kidolgozásához, végrehajtásához, 
figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez 
szükségesnek ítélnek.

Or. en

Indokolás

A költségvetés végrehajtása alkalmazásában, továbbá figyelembe véve e javaslat hatályát, az 
értékelés köréből semmilyen információ nem vonható ki.

Módosítás 315
Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2018/1488 rendelet 10., 11., 13. 
és 14. cikke, valamint az említett 
rendelethez mellékelt alapokmány 6. és 7. 

Az (EU) 2018/1488 rendelet 10., 11., 13. 
és 14. cikke, valamint az említett 
rendelethez mellékelt alapokmány 6. és 7. 
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cikke szerint kezdeményezett 
cselekvéseket lezárultukig és a szükséges 
mértékben továbbra is alkalmazni kell.

cikke szerint kezdeményezett 
cselekvéseket lezárultukig és a szükséges 
mértékben továbbra is alkalmazni kell.

Az (EU) 2018/1488 rendelet és ezen új 
rendelet értelmében valamennyi 
szuperszámítógép azonos kezelése 
érdekében az (EU) 2018/1488 rendelet 11. 
cikkének (2) bekezdésében említett uniós 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb a 
beszerzési költség 50%-át és legfeljebb a 
működési költség 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.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében a petaszintű szuperszámítógépek 
működési költségeit (az új rendelet szerinti középkategóriát) nem fedezik, ellentétben az 
exaflophoz közeli (felső kategóriás) szuperszámítógépek működési költségeivel, így az Unió 
hozzáférési idejével kapcsolatos működési költségeket a részt vevő állam de facto 
finanszírozza. A módosítás célja, hogy valamennyi szuperszámítógépre vonatkozóan egyenlő 
és tisztességes szabályokat biztosítson.

Módosítás 316
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az EuroHPC-szuperszámítógépek 
elhelyezésére irányuló, részvételi szándék 
kifejezésére való felhívások 
kezdeményezése és kezelése, valamint a 
beérkezett ajánlatok értékelése, független 
külső szakértők támogatásával;

c) az EuroHPC-szuperszámítógépek 
elhelyezésére irányuló, részvételi szándék 
kifejezésére való felhívások 
kezdeményezése és kezelése, valamint a 
beérkezett ajánlatok nyílt és átlátható 
értékelése, független külső szakértők 
támogatásával;

Or. en
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Módosítás 317
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyílt pályázati felhívások 
kezdeményezése és a Horizont Európa 
létrehozásáról szóló xxx/EU rendeletnek 
megfelelően, valamint a rendelkezésre álló 
források keretein belül finanszírozási 
szerződések kötése közvetett cselekvések 
céljára, főként vissza nem térítendő 
támogatások formájában;

h) nyílt pályázati felhívások 
kezdeményezése és a Horizont Európa 
létrehozásáról szóló xxx/EU rendeletnek 
megfelelően, valamint a rendelkezésre álló 
források keretein belül finanszírozási 
szerződések kötése közvetett cselekvések 
céljára, főként vissza nem térítendő 
támogatások formájában, a nemek 
kiegyensúlyozott részvételének 
előmozdításával;

Or. en

Módosítás 318
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai kezdeményezés 
hatékonyságának biztosítása megfelelő 
intézkedések alapján;

k) az  európai nagy teljesítményű 
számítástechnikai kezdeményezés 
energiahatékonyságának és környezeti 
fenntarthatóságának biztosítása megfelelő 
intézkedések alapján;

Or. en

Módosítás 319
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – k pont – 1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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— megvizsgálja az (EU) 2020/852 
rendelet 17. cikke szerinti, a jelentős 
károkozás elkerülését célzó elvet, és adott 
esetben figyelembe veszi az említett 
rendelet rendelkezéseit a fenntartható 
finanszírozáshoz való hozzáférés javítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 320
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) 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.

Or. en

Módosítás 321
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a kkv-k tevékenységeikbe való 
bevonásának előmozdítása, valamint a 
kkv-k tájékoztatását biztosító intézkedések 
meghozatala a Horizont Európa 
keretprogram célkitűzéseivel 
összhangban;

Or. en
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Módosítás 322
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Unió a szavazati jogok 50%-
ával rendelkezik. Az Unió szavazati joga 
nem osztható meg.

2. Az Unió a szavazati jogok 25%-
ával rendelkezik. Az Unió szavazati joga 
nem osztható meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak nem lehet de facto vétójoga az irányító testület határozatait illetően.

Módosítás 323
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 7. cikk (3) bekezdésében említett 
feladatok tekintetében a szavazati jogok 
fennmaradó 50%-át egyenlő mértékben el 
kell osztani a részt vevő államok között.

3. A 7. cikk (3) bekezdésében említett 
feladatok tekintetében a szavazati jogok 
fennmaradó 75%-át egyenlő mértékben el 
kell osztani a részt vevő államok között.

Or. en

Módosítás 324
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 7. cikk (4) bekezdésében – a g), a 
h) és az i) pont kivételével – említett 
feladatok tekintetében a szavazati jogok 

4. A 7. cikk (4) bekezdésében – a g), a 
h) és az i) pont kivételével – említett 
feladatok tekintetében a szavazati jogok 
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fennmaradó 50%-ával azok a részt vevő 
államok rendelkeznek, amelyek egyúttal 
uniós tagállamok is.

fennmaradó 75%-ával azok a részt vevő 
államok rendelkeznek, amelyek egyúttal 
uniós tagállamok is.

Or. en

Módosítás 325
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Bizottságnak a kialakítandó 
jelentési rendszer segítségével, valamint az 
uniós támogatásban részesülő személyek 
körében végzett utólagos ellenőrzések 
eredményei alapján kell nyomon követnie 
a megfelelési problémák kockázatát; ez 
utóbbiakra a Horizont Európa 
keretprogram egészét lefedő utólagos 
ellenőrzések részeként kerül sor. Erősebb 
elkötelezettségre van szükség az ipar 
részéről, célzottabb és ambiciózusabb 
célkitűzésekre, világosabban 
meghatározott hatásra és elvárt mérhető 
eredményekre, valamint az eljárások 
ellenőrizhetőségét megkönnyítő 
tevékenységek szorosabb nyomon 
követésére és értékelésére.

Or. en

Módosítás 326
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első szakaszban a szavazati jogok 
fennmaradó 50%-át egyenlő mértékben el 
kell osztani a részt vevő államok között. 

Az első szakaszban a szavazati jogok 
fennmaradó 75%-át egyenlő mértékben el 
kell osztani a részt vevő államok között. 
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Az irányító testületnek a határozatait 
szavazattöbbséggel kell meghoznia; ez a 
többség az Unió szavazatából és a részt 
vevő államok szavazatainak legalább 55%-
ából áll, a távollévő tagok szavazatait is 
beleértve.

Az irányító testületnek a határozatait 
szavazattöbbséggel kell meghoznia; ez a 
többség az Unió szavazatából és a részt 
vevő államok szavazatainak legalább 55%-
ából áll, a távollévő tagok szavazatait is 
beleértve.

Or. en

Módosítás 327
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. adott esetben szabályok 
megállapítása a nemzeti szakértők közös 
vállalkozáshoz való kirendelésére és a 
gyakornokok igénybevételére vonatkozóan, 
e rendelet 19. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően;

i. adott esetben szabályok 
megállapítása a nemzeti szakértők közös 
vállalkozáshoz való kirendelésére, 
valamint javadalmazásukra és a 
gyakornokok igénybevételére vonatkozóan, 
e rendelet 19. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 328
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja. Ezeknek a csoportoknak 
folyamatosan meg kell vizsgálniuk az új 
processzorokat, a memóriahierarchiát, a 
nagy teljesítményű rendszerek 
tervezésekor és algoritmusok, 
programozási modellek, adathozzáférés, 
elemzés és vizualizációs eszközök 
újratervezésekor pedig figyelembe kell 
venni az összekapcsolódásokat.
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Or. en

Módosítás 329
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 pont – 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.

Or. en

Módosítás 330
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 pont

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 
az irányító testület nevez ki. Az irányító 
testület megállapítja az általa kinevezendő 
tagokra vonatkozó konkrét kritériumokat 
és a kiválasztási eljárást.

Or. en
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Módosítás 331
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 pont

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, 
akiket legfeljebb felerészben – a közös 
vállalkozás tekintetében tett 
kötelezettségvállalásaik 
figyelembevételével – a magánszektorbeli 
tagok neveznek ki, legfeljebb felerészben 
pedig az irányító testület nevez ki.

Or. en

Indokolás

A kutatási és innovációs tanácsadó csoport, valamint az infrastrukturális tanácsadó csoport 
által tárgyalandó témák változatosak, és különböző témakörökben szakértőket igényelnek. 
Ugyanakkor szükséges, hogy minden témához legalább két, mélyreható ismeretekkel 
rendelkező szakértő álljon rendelkezésre, hogy a különböző véleményeket össze lehessen 
vetni, ha vannak ilyenek. A tizenkét tag elegendő szakértőt biztosítana az egyes témák 
megfelelő értékeléséhez, de nem annyit, hogy az akadályozná a csoportok működését.

Módosítás 332
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A kutatási és innovációs tanácsadó 
csoport, valamint az infrastrukturális 
tanácsadó csoport egyaránt tíz tagból áll; .

Or. en
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Módosítás 333
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az infrastrukturális tanácsadó 
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.

3. Az infrastrukturális tanácsadó 
csoport tizenkét tagból áll. Az irányító 
testület meghatározza a csoportra 
vonatkozó konkrét kritériumokat és a 
kiválasztási eljárást, valamint kinevezi a 
csoport tagjait.

Or. en

Módosítás 334
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az infrastrukturális tanácsadó 
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.

3. Az irányító testület meghatározza 
azokat az egyedi kritériumokat, amelyeket 
e csoportok tagjainak kiválasztásakor 
figyelembe kell venni. E csoportok tagjait 
az irányító testület elnöke és alelnöke 
nevezi ki az irányító testület és az 
ügyvezető igazgató észrevételei alapján, 
valamint a kutatási és innovációs 
tanácsadó csoport esetében a 
magánszektorbeli ajánlásainak 
figyelembevételével;

Or. en
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Módosítás 335
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az infrastrukturális tanácsadó 
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.

3. Az infrastrukturális tanácsadó 
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.

Or. en

Indokolás

Ugyanaz az indokolás, mint a kutatási és innovációs tanácsadó csoport esetében.

Módosítás 336
Eva Kaili, Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Meg kell fontolni a rendszerek és 
funkciók egyesítését egy következetes 
kommunikációs és irányítási 
mechanizmussal, amelynek 
eredményeként számítástechnikai 
„kontinuum” jön létre.

Or. en

Módosítás 337
Miapetra Kumpula-Natri
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes részt vevő államoknak a közös 
vállalkozás igazgatási költségeihez való 
hozzájárulása arányos a bruttó hazai 
termékükkel.  A hozzájárulásokat minden 
évben az előző naptári év EUROSTAT 
által meghatározott GDP-je alapján 
számítják ki.

Az egyes részt vevő államoknak a közös 
vállalkozás igazgatási költségeihez való 
hozzájárulása arányos a bruttó hazai 
termékükkel. A hozzájárulásokat minden 
évben az előző naptári év EUROSTAT 
által meghatározott GDP-je alapján 
számítják ki. A közös vállalkozás 
igazgatási költségeihez való 
hozzájárulásként el kell fogadni a részt 
vevő államnak az EuroHPC-
szuperszámítógép beszerzési projektjének 
költségeihez való hozzájárulását.

Or. en

Módosítás 338
Robert Roos, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A részt vevő államok a közös 
vállalkozást bízzák meg azzal, hogy az 
ezen alapokmány 15. cikke (3) 
bekezdésének f) pontjában említett 
hozzájárulásaikat a közös vállalkozás által 
kötött támogatási megállapodásokon 
keresztül teljesítsék a közös cselekvések 
országukban található résztvevői felé. 
Megbízzák emellett a közös vállalkozást a 
hozzájárulásaik e résztvevőknek történő 
kifizetésével.  A részt vevő államok 
meghatározzák a közvetett cselekvésekre 
szánt összegeket.

1. A részt vevő államok a közös 
vállalkozás által kötött egységes 
támogatási megállapodáson keresztül 
társfinanszírozzák az ezen alapokmány 
15. cikke (3) bekezdésének f) pontjában 
említett, a közös cselekvések országukban 
található résztvevőit. Megbízzák emellett a 
közös vállalkozást a hozzájárulásaik e 
résztvevőknek történő kifizetésével. A 
részt vevő államok meghatározzák a 
közvetett cselekvésekre szánt összegeket.

Or. en
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