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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. tudomásul veszi, hogy valamennyi tagállam rendelkezik széles sávú internet-
hozzáféréssel kapcsolatos nemzeti stratégiával, de csak néhányan olyan teljes körű 
működési tervvel, amely tartalmazza az Európa 2020 stratégiában megállapított 
európai digitális menetrend kiemelt kezdeményezésének teljes megvalósításához 
szükséges meghatározott célokat;

2. felhívja a tagállamokat, hogy az új távközlési keretszabályok értelmében teljes 
mértékben nyissák meg a hálózatok közötti versenyt; felszólítja a nemzeti 
szabályozókat, hogy éljenek hatáskörükkel annak érdekében, hogy elkerülhetőek 
legyenek a piactorzító támogatások és a piaci erőfölénnyel való visszaélések, valamint 
annak érdekében, hogy a tisztességes verseny biztosítása céljából tartsák be a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályokat;

3. kiemeli a versenyképes piacok fontosságát az elérhető árú széles sávú szolgáltatások 
biztosítása szempontjából, és hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gyorsan és teljes körűen végre kell hajtaniuk a felülvizsgált 
uniós távközlési keretszabályokat és az újgenerációs hozzáférési hálózatokhoz (NGA) 
való hozzáférésre vonatkozó ajánlást;

4. hangsúlyozza, hogy a széles sávú szolgáltatások lényegesek a gazdaság 
versenyképessége szempontjából és előfeltételei annak, hogy valamennyi régió és 
társadalmi csoport részt vegyen az EU digitális életében;

5. úgy véli, hogy az új hálózatok kiépítésével járó beruházási kockázat csökkenthető 
olyan intézkedések révén, amelyek a kereslet serkentését szolgálják, különösen az 
elektronikus közbeszerzés, az elektronikus kereskedelem, az elektronikus kormányzás, 
az elektronikus egészségügyi szolgáltatások, az interaktív elektronikus oktatás és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, interaktív energiatakarékos eszközök terén;

6. kiemeli a kutatáson és fejlesztésen alapuló, a kereskedelemben nem forgalmazott 
megoldások ezen ágazatok számára történő állami beszerzésének fontosságát, hiszen 
ez a technológiai fejlődés és a nagy sebességű széles sávú szolgáltatások iránti kereslet 
hathatós ösztönzésének eszköze lehet;

7. megállapítja, hogy a támogatási eljárás egyszerűsítése és ésszerűsítése elősegítené a 
széles sávú technika bevezetésének felgyorsítást; felhívja a Bizottságot, hogy 
pontosítsa az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat, és gondoskodjon arról, 
hogy az állami támogatás a kereslet serkentésére vagy megszilárdítására irányuló 
intézkedésekre összpontosuljon;

8. külön intézkedések meghozatalát kéri annak biztosítására, hogy a kkv-k teljes 
mértékben élvezhessék a széles sávú technológiával járó lehetőségeket az elektronikus 
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kereskedelem és az elektronikus közbeszerzés területén; felhívja a Bizottságot a bevált 
gyakorlatok cseréjére és annak megfontolására, hogy külön programot indítson a kkv-
k számára és a széles sávú összeköttetés megvalósítása céljából a digitális 
menetrenddel kapcsolatos kiemelt kezdeményezésén belül;

9. felhívja a tagállamokat, hogy a közszolgáltatások javításának és a nagy sebességű 
összeköttetés távoli régiókba való eljuttatásának eszközeként ösztönözzék és 
terjesszék ki a széles sávú, nyílt hozzáférésű összeköttetést a távoli területeken 
működő nyilvános infrastruktúra jelentősebb elemeire (iskolák, kórházak, egyéb 
közintézmények), ezáltal csökkentve a helyi, magánkézben lévő hálózat kiépítésének 
befektetési költségeit;

10. hangsúlyozza, hogy a hatás és a társadalmi előny optimalizálása érdekében a széles 
sávú szolgáltatások beindításának együtt kell járnia a kereslet tudatosítására irányuló 
tájékoztató és oktatási programokkal;

11. megállapítja, hogy az Európa 2020 stratégia széles sávú hozzáférésre vonatkozó céljait 
– a fogyasztók, a vállalkozások és a közszféra pénzügyi erőforrásait tekintve – nehéz 
lesz teljesíteni; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy érvényesítsék a 
megkülönböztetés tilalmát, biztosítsák a rendelkezésre álló technológiák 
népszerűsítését, valamint gondoskodjanak arról, hogy az infrastruktúrát harmadik 
felek is használhassák, és arról, hogy az intézkedések nyomán ne háruljon 
méltánytalan teher a fogyasztókra és a vállalkozásokra, különösen az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek tekintetében; úgy véli, hogy szükség esetén köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket és – többek között a strukturális alapokból 
támogatott – közberuházásokat kell alkalmazni a széles sávú hálózat kiépítése és a 
nagy sebességű internet-hozzáférés terjesztése érdekében;

12. felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületét (BEREC), hogy az illetékes állami hatóságokkal folytatott 
konzultáció alapján segítsék elő a köz- és magánszféra közötti partnerségeket, és 
használják fel az egyéb európai pénzügyi eszközöket, köztük az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank nyújtotta eszközöket; üdvözli a Bizottság arra irányuló 
terveit, hogy az Európai Beruházási Bank kedvező kamatú kölcsöneit a támogatásokra 
vonatkozó szabályozás hatáskörébe tartozó eszközökhöz sorolja;

13. fenntartja, hogy az összeköttetés iránti erőteljes keresletet, amely egyidejűleg fellendíti 
az uniós online gazdaságot, hozzájárul az EU hálózati felkészültségéhez, és reagál az 
egységes piacon belüli társadalmi változásokra, megfelelő finanszírozással és az 
európai széles sávú projekt megvalósításához szükséges szilárd 
versenyinfrastruktúrával kellene támogatni;

14. elismeri a széles sávú infrastruktúrába való beruházások lassú felvevőképességét a 
strukturális alapok tekintetében, és azt, hogy iránymutatást kell adni ezen 
finanszírozási eszközök felhasználásához; e finanszírozási eszközök alapos elemzését 
kéri azon szűk keresztmetszetek meghatározásához és kiküszöböléséhez, amelyek 
eltérítik a tagállamokat és a régiókat igénybevételüktől;
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15. úgy véli, hogy a széles sávú hozzáférésnek a piaci ösztönzőket kevésbé kínáló vidéki 
és távoli területekre való kiterjesztése fontos szerepet játszik a földrajzi és társadalmi 
kohézió szempontjából, növelve e területek vonzerejét és a vállalatok 
versenyképességét; úgy ítéli meg, hogy a közpénzekből történő támogatásnak a széles 
sávú infrastruktúra ilyen helyeken történő kiépítését kellene előtérbe helyeznie;

16. kéri a Bizottságot és a BEREC-et, hogy évente gyűjtsék össze és vessék egybe az 
adatokat a különböző tagállamokban a fogyasztók és a vállalkozások rendelkezésére 
álló széles sávú ajánlatok és választék jellemzőiről (sebesség és minőség), valamint 
kövessék nyomon az uniós távközlési keretszabályok és az újgenerációs hozzáférési 
hálózatokhoz (NGA) való hozzáférésre vonatkozó ajánlás végrehajtása terén elért 
előrelépést;

17. megállapítja, hogy az új optikai hálózatok jó minőségű, egyenletesen nagyobb 
sebességű hozzáférést kínálnak a fogyasztók számára, mint a létező technológiák;
véleménye szerint az optikai kábeleken alapuló széles sávú hozzáférés kiépítésének ott 
érdemes elsőbbséget adni, ahol hosszú távon a leggazdaságosabb és legtartósabb 
megoldást jelenti; kéri ezért a BEREC-et annak biztosítására, hogy a széles sávú 
hozzáférés jellemző, fogyasztók által tapasztalható sebességét a hirdetésekben 
tisztességesen mutassák be az új technológia feltöltéshez és letöltéshez nyújtott 
előnyeinek átláthatósága érdekében; kéri, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
foganatosítsanak intézkedéseket azon szolgáltatókkal szemben, amelyek nem tartják 
be a BEREC ajánlásait;

18. megállapítja, hogy egy nagyra törő, előretekintő többéves rádióspektrum-politikai 
program fontos szerepet tölt be a nagy sebességű, széles sávú hozzáférés Európában 
történő megteremtésében, amely megfelel az Európa 2020 stratégia céljainak, és 
biztosítja, hogy Európa világszinten vezető szerepet töltsön be az innovációt és 
csúcstechnológiát alkalmazó ipari fejlesztés terén;

19. technológiai szempontból semleges megközelítést követel, amely egyaránt figyelembe 
veszi a rögzített, vezeték nélküli, műholdas és rádiófrekvenciás technológiákat is; kéri 
a távközlési keretszabályok, köztük az internet semlegességére vonatkozó 
intézkedések tényleges átültetését annak biztosítása érdekében, hogy a széles sávú 
hálózatok kiépítése ne korlátozza az innovációt;

20. felhívja a Bizottságot, hogy hangolja össze a tagállamok között a bevált gyakorlatokat 
a tömegközlekedésben nyilvánosan hozzáférhető, ingyenes, nagy sebességű WiFi-
hálózatok területén;

21. megállapítja, hogy az új generációs mobiltelefon-technológia szintén jelentős szerepet 
játszhat a széles sávú szolgáltatások kiterjesztésében, különösen a földrajzi 
szempontból távoli területeken; úgy ítéli meg, hogy az új frekvenciatartomány közelgő 
kiosztása során a kormányok és a távközlési szabályozók a frekvenciák felszabadítását 
összeköthetnék a mobiltelefon-szolgáltatók lefedettségre vonatkozó kötelezettségeinek 
szigorításával;

22. hangsúlyozza, hogy az Európai Unión belül fenn kell tartani a jövőbeli vezetékes és 
hordozható kommunikációs technológiák kutatásába történő befektetések szintjét; 
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felhívja a Bizottságot, hogy a továbbiakban is dolgozzon ki közös technológiai 
kezdeményezéseket ezeken a területeken egyetemek, kutatóintézetek, az eszközök 
gyártói, szolgáltatók és tartalomszolgáltatók bevonásával; úgy ítéli meg, hogy ezek a 
platformok az új technológia kifejlesztésének és kihasználásának optimális eszközei, 
és jelentős versenyelőnyt fognak biztosítani az Unió számára.
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