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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság „5G Európa számára: cselekvési terv” című közleményét, amelynek 

célja Európa digitális gazdaságának és versenyképességének fellendítése a digitális 

egységes piac kialakítása érdekében; 

2. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi nemzetközi technológiai versenyben az Unió 

versenyképességének és prosperitásának fenntartása érdekében mindenképpen létre kell 

hozni egy dinamikus, gigabit alapú európai társadalmat, és fel kell szabadítani a 

közlekedési ágazatban rejlő innovációs és átalakulási potenciált; 

3. rámutat, hogy ahhoz, hogy az európai közlekedési ágazat versenyképes maradjon, gyorsan 

alkalmazkodnia kell a globalizáció, a változó mobilitási minták, a digitalizálódás és a 

növekvő fogyasztói elvárások jelentette kihívásokhoz; egyetért azzal, hogy az 5G-

hálózatok kiépítése elengedhetetlen feltétele a közlekedési és az idegenforgalmi ágazatban 

a meglévő, valamint az új és innovatív üzleti modellek fejlesztésének és a gazdasági és 

társadalmi lehetőségek megteremtésének, mindeközben erősítve a befogadást és 

lehetőségeket teremtve az Unió kevésbé fejlett területei számára; ennek kapcsán 

emlékeztet arra, hogy a nyilvánosság figyelmét jobban fel kell hívni az internet utasok 

általi használatának előnyeire;  

4. hangsúlyozza, hogy a nagyon nagy kapacitású és megszakítás nélküli internetes 

hálózatokban, többek között a határokon átnyúló hálózatokban rejlő lehetőségek hatékony 

kihasználása kulcsfontosságú a közlekedési és idegenforgalmi szolgáltatások digitalizálási 

folyamatában, az integrált jegyértékesítés bevezetésében, illetve az innovatív személy- és 

áruszállítási eszközök – például az egyre nagyobb mértékben összekapcsolt és autonóm 

járművek vagy drónok – széles körű használata szempontjából; megjegyzi, hogy az 5G 

hálózatok új szórakozási modellek kialakításához és ezáltal az uniós idegenforgalmi 

kínálat diverzifikálásához és vonzóbbá tételéhez is hozzájárulhatnak; megjegyzi, hogy az 

5G új, minőségi szolgáltatásokat fog lehetővé tenni, és a digitális felhasználók, például 

azok számára, akik online platformokat használnak közlekedési és idegenforgalmi 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, javítani fogja az utasélményt; 

5. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az Unió lemaradt Észak-Amerika és az 

ázsiai és csendes-óceáni térség egyes területei mögött az 5G-hozzáférés fejlesztése terén; 

aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az 

Unió 28 tagállama közül egyik sem érte el a digitális menetrend célkitűzései alapján 

előirányzott 100%-os gyors és ultragyors lefedettséget; rámutat arra, hogy egyes 

tagállamokban az új generációs hozzáférés átlagos lefedettsége 25% alatt van; 

6. sajnálja, hogy a 4G jelenlegi generációja még mindig nem elég elterjedt, különösen a 

vidéki területeken; megjegyzi, hogy az 5G-infrastruktúra elterjesztésére irányuló 

bizottsági cselekvési tervnek tartalmaznia kell a múltbéli hibák elkerülését lehetővé tevő 

eszközöket; 

7. úgy véli, hogy az információs és kommunikációs technológiák, valamint azok fejlődési 
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üteme óriási hatással voltak nem csak a gazdaságra, de a társadalom egészére is; úgy véli, 

hogy az ikt és a digitális technológiák nagy lehetőségeket kínálnak, mivel javíthatják az 

emberek hozzáférését az olyan közszolgáltatásokhoz, mint a közlekedés; fontosnak tartja 

ezért, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül az e terület hatalmas iramú és elkerülhetetlen 

fejlődése által az egész társadalom számára támasztott kihívásokat, elsősorban a 

munkaszervezés, a munkajogok és az emberek biztonsága szempontjából; 

8. felhívja a tagállamokat, hogy az 5G cselekvési tervet tekintsék iránymutatásnak az 

Elektronikus Hírközlési Kódex kidolgozásához, elsősorban a spektrummenedzsmenttel 

kapcsolatos együttműködés és a hálózati infrastruktúrába való további beruházások 

vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy a gigabitalapú európai társadalom kiépítése terén 

való bármilyen jelentős előrelépés csak akkor valósítható meg, ha valamennyi 

tagállamban kellően magas szintű a hálózati infrastruktúrába történő beruházás, stabil, 

biztonságos és megbízható digitális infrastruktúrát hozva létre valamennyi közlekedési 

mód számára, tekintet nélkül méretükre vagy elhelyezkedésükre; kétségei vannak afelől, 

hogy a kizárólag vagy elsődlegesen befektetési alapokra épülő finanszírozási modellek 

elegendőek-e az infrastruktúra szükséges fejlesztéséhez, illetve hozzájárulnak-e a hálózati 

infrastruktúra fejlesztése terén meglévő hiányosságok pótlásához, valamint a nagy 

kapacitású internetkapcsolatok határ menti, peremterületeken és legkülső régiókban, 

valamint nem városi területeken való rendelkezésre állása terén mutatkozó különbségek 

kiegyenlítéséhez; 

9. szorgalmazza egy nagyra törő és átfogó 5G finanszírozási stratégia elindításának 

fokozottabb támogatását, valamint az új beruházások ösztönzése érdekében a meglévő 

alapokban rejlő lehetőségek és szinergiák maradéktalan kihasználását; üdvözli az Európai 

Szélessávfejlesztési Alap létrehozását, és felhívja a Bizottságot, hogy a következő, 2020–

2027-es többéves pénzügyi keretben biztosítsa, tartsa fenn és fejlessze tovább az 5G 

cselekvési terv finanszírozását; 

10. úgy véli, hogy a hálózati infrastruktúra fejlesztésének legjobb módja a tisztességes és 

hatékony versenykörnyezet biztosítása; megjegyzi, hogy minden rendelkezésre álló 

frekvenciasávot ténylegesen ki kell használni; hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy támogatni 

lehessen egyrészt az Unió versenyképességét a globális piacon, másrészt az új innovációs 

lehetőségeket a közlekedés és az idegenforgalom területén, nagy jelentőséget kell 

tulajdonítani az 5G-PPP (köz- és magánszféra közötti partnerség) kezdeményezésnek, 

valamint sürgősen új magánberuházási forrásokat kell találni; 

11. szorgalmazza, hogy az uniós régiók internetelérésének homogénebbé tétele érdekében 

nagyobb mértékben vegyék igénybe a kohéziós politika alapjait; hangsúlyozza, hogy nem 

csak a kínálati, hanem a keresleti oldalon is ki kell alakítani ösztönzőket, hogy fokozni 

lehessen a polgárok érdeklődését az 5G iránt a közlekedési és idegenforgalmi 

szolgáltatások terén, és fel lehessen gyorsítani a fejlődést; egyetért azzal a kiemelt céllal, 

hogy a növekedés, a versenyképesség és a kohézió érdekében támogatni kell az 

internetelérést; elismeri a technológiasemleges megközelítés értékét, melynek révén 

maximalizálni lehet az innovációban, az infrastrukturális versenyben és a 

költségcsökkentésben rejlő lehetőségeket az újonnan megjelenő közlekedési technológiák 

és infrastruktúrák terén; 

12. ösztönzi a Bizottságot, hogy a gigabitalapú európai társadalom fejlesztése terén fordítson 
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nagyobb figyelmet az adatvédelemre, a kiberbiztonságra és a számítástechnikai bűnözésre, 

valamint azoknak a közlekedési ágazatban megjelenő sajátosságaira; megjegyzi, hogy 

ezen a területen nem lehet semmilyen előrelépést elérni anélkül, hogy megfelelő 

jelentőséget tulajdonítanának a digitalizált közlekedési rendszereket felhasználók 

biztonságának, és meghatároznák e technológiák kezelésének szabályait a piaci 

versenyképességgel kapcsolatos viták megelőzése érdekében; 

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az EUMSZ 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseinek 

az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján történő kiigazítását annak 

érdekében, hogy elősegítse a nagy sebességű internetes hálózatok kiépítését, és hogy 

távoli fekvésük és a megfelelő 5G-kompatibilis hálózati infrastruktúrával kapcsolatos 

költségek miatt fordítson kiemelt figyelmet az EUMSZ 349. cikkében szereplő legkülső 

régiókra; 

14. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden egyes tagállam feltérképezze 

hálózatát, hogy az általános 5G-lefedettség megvalósításának érdekében azonosítani 

lehessen a digitális kirekesztettséggel küzdő területeket; 

15. javasolja, hogy a Bizottság tegyen meg minden tőle telhetőt a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió elvét tiszteletben tartó, gigabitalapú európai társadalom megvalósítása 

érdekében; 

16. elismeri, hogy sűrű hálózati infrastruktúrára van szükség az 5G-hálózat nagy 

kapacitásának és alacsony késleltetési szükségleteinek biztosítása érdekében; tudomásul 

veszi annak előnyeit, hogy az 5G standardú új hálózati infrastruktúrák kiépítésére irányuló 

projekteket és terveket összekapcsolják a tagállamokon belüli közúti és vasúti útvonalak 

már tervezett építésével és korszerűsítésével és városi infrastrukturális projektekkel, 

tekintettel például az összekapcsolt és autonóm járművekben rejlő lehetőségekre a városi 

környezetben való mobilitás javítása terén; egyetért azzal, hogy az építési munkálatok 

ilyen jellegű észszerű összehangolása hozzájárul az erőforrások megtakarításához, a 

munkálatok megvalósíthatóságának növeléséhez és a szükséges nagysebességű 

infrastruktúra kiépítésének és rendelkezésre bocsátásának felgyorsításához; 

17. hangsúlyozza, hogy a sugárzást kibocsátó eszközökből többet használó, sűrűbb 

hálózatokat megfelelően tesztelni kell és jóvá kell hagyni, hogy ne alakulhassanak ki 

közegészségügyi kockázatok; 

18. elismeri, hogy az uniós városokban nagy lehetőségek rejlenek a valós idejű információkon 

alapuló, intelligens közlekedésszervezés, valamint a parkolási és fizetési rendszerek 

fejlesztésében; felhívja az üzemeltetőket, hogy fektessenek be többet az internetelérés 

fejlesztésébe és az 5G-lefedettség bővítésébe az Unió valamennyi városi, periférikus és 

vidéki területén; 

19. hangsúlyozza, hogy az 5G fejlesztésével párhuzamosan a dolgok internetének általános 

bevezetése nagy hatást fog gyakorolni többek között az áruszállításra és a logisztikára is, 

ideértve a postai tevékenységeket és általánosabban a tárgyak (levelek, csomagok) 

forgalmát is; 
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20. megjegyzi, hogy a hálózatba kötött járművek biztonságosabbak (kevesebb baleset), 

környezetbarátabbak (kevesebb kibocsátás) és kiszámíthatóbb utazási mintákat tesznek 

lehetővé; ezért támogatja egy uniós szintű cél kitűzésének ötletét arra vonatkozóan, hogy 

az uniós piacon elérhető valamennyi jármű képes legyen 5G-kapcsolatra és rendelkezzen 

fedélzeti információs rendszerrel; határozottan támogatja az 5G-kapcsolatra képes 

alapállomásokkal összekapcsolt mentőautók és más vészhelyzeti járművek (rendőrautók, 

tűzoltóautók) kialakítására irányuló célkitűzést, hogy a beavatkozások során folyamatos és 

megszakítás nélküli kapcsolatot lehessen biztosítani; 

21. határozottan támogatja az 5G-hálózathoz való hozzáférés 2025-ig történő biztosítására 

irányuló erőfeszítéseket az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (CEF) és a 

transzeurópai közlekedési hálózatokkal (TEN-T) összekapcsolt tömegközlekedési 

hálózatokon alapuló intermodális szállítási útvonalak mentén, és arra számít, hogy ezt 

majd mind a városi, mind a vidéki területeken, valamint a fontosabb idegenforgalmi 

központokban és a turisztikai látványosságok közelében az egész Unióra kiterjedő, teljes 

hozzáférés követi; 

22. megállapítja, hogy az internetes technológiák és a dolgok internete fontos szerepet 

játszanak nemcsak a multimodális, felhasználóbarát és biztonságos infrastruktúrák és 

közlekedési szolgáltatások, hanem a fedélzeti segélyhívó technológiák fejlesztésében is; 

rámutat arra, hogy figyelembe kell venni a különféle ágazatok, például az elektronika, a 

távközlés, a közlekedés és az idegenforgalom valamennyi egymásra ható tényezőjét; 

23. üdvözli a Bizottság „WIFI4EU” kezdeményezését; megjegyzi, hogy a stratégiai 

közterületeken, például a közlekedési csomópontokban a nyilvánosan hozzáférhető és 

ingyenes wifi-kapcsolat lehetővé teheti valamennyi európai polgár számára, hogy 

egyforma mértékben hozzáférjen a digitális eszközökhöz és élvezze azok előnyeit; 

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy álljanak elő a WiFi4EU programhoz 

hasonló kezdeményezésekkel, hogy társadalmi-gazdasági hátterüktől vagy életkoruktól 

függetlenül minden utast ösztönözzenek az új technológiák használatára, hogy fel lehessen 

számolni az emberek és/vagy generációk közti digitális szakadékot; hangsúlyozza, hogy e 

fejlesztések hozzáadott értéket biztosítanak az idegenforgalmi ágazatban, és erősítik 

Európa vonzerejét a vállalkozások és a látogatók számára; 

25. hangsúlyozza, hogy az internet-hozzáférés biztosítása, valamint a nagysebességű, 

megbízható, alacsony késleltetésű és alacsony dzsitterrel rendelkező internetkapcsolat 

garantálása kulcsfontosságú a digitalizálási folyamatok és az idegenforgalmi ágazat 

értéklánca, valamint az olyan közlekedési technológiák kifejlesztése és bevezetése 

szempontjából, mint a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS), a folyami 

információs szolgáltatások (RIS) és az európai vasúti forgalomirányítási rendszerek 

(ERTMS); 

26. rámutat arra, hogy a fentiekhez hasonló rendszerek fejlesztése elősegíti a mobilitás és a 

közlekedés digitalizálásának és automatizálásának folyamatát, ami cserébe javítja majd a 

biztonságot, optimalizálja az erőforrásokat, lehetővé teszi a már meglévő kapacitások jobb 

kihasználását, fokozza a hatékonyságot, a hozzáférhetőséget és az energiamegtakarítást, 

javítja a környezeti teljesítményt, és erősíti az idegenforgalmi ágazatban működő kkv-k 

versenyképességét; elismeri, hogy az európai iparban megfigyelhető széleskörű 

digitalizálási folyamattal összhangban számos vállalkozásnak mobilitással kell támogatnia 
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átalakulási stratégiáját, jelentős lehetőséget biztosítva a közlekedési ágazatban 

tevékenykedő kkv-k és kezdő vállalkozások számára, és ezt a fejleményt támogatni kell; 

27. elismeri a megbízható és megszakítás nélküli 5G-lefedettség hasznát a közúti biztonság 

tekintetében, hiszen lehetővé teszi összekapcsolt és digitális ellenőrző eszközök, például 

intelligens menetíró készülékek és e-dokumentumok használatát a nehéz 

tehergépjárművekben. 
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