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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. felhívja a tagállamokat, hogy az új távközlési keretszabályok értelmében teljes mértékben 
nyissák meg a hálózatok közötti versenyt;

2. 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 és az intelligens mérőberendezések terén; felhívja a 
Bizottságot, hogy tisztázza a keresletet esetleg hátrányosan érintő állami támogatásokkal 
kapcsolatos szabályokat;

3. 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 gondoskodjanak arról, hogy 
az intézkedések nyomán ne háruljon méltánytalan teher a fogyasztókra és a 
vállalkozásokra, különösen az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek tekintetében; 

4. felhívja a Bizottságot és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét 
(BEREC), hogy az állami hatóságokkal folytatott konzultáció alapján segítsék elő a köz-
és magánszféra közötti partnerségeket, és használják fel az egyéb európai pénzügyi
eszközöket, mint az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank nyújtotta eszközöket;

5. hangsúlyozza a hálózati kapacitás és a tényleges felhasználói tapasztalat közötti 
különbséget, mivel az internet gyorsasága az internetes oldalak kapacitásával és a hálózat 
túlterheléséből adódó torlódással is összefügg; felhívja a Bizottságot, hogy a BEREC-cel 
közösen tökéletesítse a széles sávú hozzáférés biztosított sebességének mérését, és ennek 
megfelelően igazítsa ki a célkitűzéseket;

6. megállapítja, hogy az új optikai hálózatok jó minőségű, egyenletesen nagyobb sebességű 
hozzáférést kínálnak a fogyasztók számára, mint a létező technológiák; 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;

7. 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.


