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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli, hogy a Bizottság javaslatot tett a távközlési transzeurópai 
hálózatokra vonatkozó iránymutatásokra, amelyek egybe esnek az Európa 2020 stratégia és az 
európai digitális stratégia kötelezettségvállalásaival.

Jelen javaslat iránymutatásokat határoz meg a transzeurópai távközlési hálózatokról. Ennek 
érdekében célkitűzéseket és prioritásokat javasol olyan közérdekű projektekre, amelyek 
elhárítják az egységes digitális piac megvalósítását gátló akadályokat azáltal, hogy biztosítják 
a hálózathoz való csatlakozást, illetve a nyilvános digitális szolgáltatási infrastruktúrához való 
(akár határokon átnyúló) hozzáférést.
A költségvetési szigor és a gyenge gazdasági növekedés ezen időszakában az előadó reméli, 
hogy a Bizottság által az európai összekapcsolódási mechanizmus terén javasolt új eszközök 
új piaci dinamikát váltanak ki az egységes digitális piac megvalósulásához. 

Az internetes gazdaság és annak a foglalkoztatásban jelentkező fontossága kiemelkedő; 
forgalma 2016-ra eléri a 800 milliárd eurót, ami az Európai Unió GDP-jének több, mint 5%-a. 
Az internet módosította életvitelünket és munkastílusunkat, az információhoz jutás, a 
másokkal való kapcsolatba lépés módját, és hatalmas lehetőségeket rejt magában életünk 
számos más területének megváltoztatásához, így akár az ismeretekhez és az oktatáshoz való 
hozzáféréshez. Az internet azt is átalakította, ahogyan termékeket és szolgáltatásokat 
összehasonlítunk, vásárolunk vagy értékesítünk, ahogyan információkat keresünk vagy 
közzéteszünk, illetve pénzügyeinkkel foglalkozunk és adatainkat kezeljük. Az elektronikus 
kereskedelem és általánosabban véve a digitális szolgáltatások a fogyasztók, vállalkozások és 
nagyobb általánosságban a polgárok életének középpontjába került. 

Manapság bizonyos akadályok azonban továbbra is az egységes digitális piac 
megvalósításának útjában állnak: hiányoznak ugyanis a szélessávú infrastruktúrákba –
különösen az EU vidéki területein – történő beruházások, valamint egy határokon átívelő 
digitális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó európai stratégiára is szükség 
lenne. Az ezek hiányából eredő elmaradt haszon a becslések szerint a mostantól 2020-ig 
terjedő időszakban legalább a GDP 4,1%-ára, azaz 500 milliárd euróra, avagy polgáronként 
1000 euróra tehető.1

A vélemény előadója úgy véli, hogy ez a helyzet különösen problémás a kkv-kre nézve, 
amelyek minőségi és kellő sebességű hálózatokhoz való hozzáférés hiányában nem tudják 
kihasználni az olyan új technológiák előnyeit, mint például a felhőalapú számítástechnika, 
amely innovatív kereskedelmi kínálatot és jelentős méretgazdaságosságot tesz lehetővé. 
A vélemény előadóját az is aggodalommal tölti el, hogy a szélessávhoz való hozzáférés 
hiánya pontosan a leginkább védendő fogyasztókat hozza hátrányos helyzetbe. A szélessáv 
nélkül e személyek meg vannak fosztva attól, hogy számos új alkalmazás és szolgáltatás –
például az online árösszehasonlítás – széles skálájához férjenek hozzá, és ezáltal olyan 
spirálba kerülnek, amely számukra hozzáférhetetlenné teszi a legkedvezőbb ajánlatokat.

                                               
1 The Economic Impact of a European Digital Single Market (Az egységes európai digitális piac gazdasági 
hatása), 2010.
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Következésképpen az előadó emlékeztet az Európára vonatkozó digitális stratégia 
fontosságára: biztosítani kell a szélessávú interneten alapuló egységes digitális piacnak 
köszönhető tartós gazdasági és társadalmi előnyöket. 

Az előadó hangsúlyozza a fogyasztók védelmét biztosító internetes biztonság fontosságát. A 
digitális szolgáltatások mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepet játszanak és ennek 
során szintén mind több személyes vagy közérdekű adatot használnak.  Következésképpen 
kötelező egy biztos és biztonságos online környezet megteremtése. 
Az előadó jóváhagyja a Bizottság elemzését, amely szerint az a tény, hogy az egységes 
digitális piac még nem valósult meg, egyrészt kínálati, másrészt keresleti probléma. 
Ugyanakkor a közös érdekű projekteknél célkitűzésként kell megfogalmazni, hogy a széles-
és a szuperszéles-sávú szolgáltatások kereslete ösztönzést kapjon, mégpedig az online 
adminisztratív szolgáltatások révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A távközlési hálózatok és 
szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások 
és az üzleti élet meghatározó eszközévé 
válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors 
internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

(1) A távközlési hálózatok és 
szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások 
és az üzleti élet meghatározó eszközévé 
válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors 
internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és a belső piac 
szempontjából.

(Ez a módosítás a tárgykörbe tartozó 
minden jogszabályi szövegre vonatkozik; 
elfogadása technikai kiigazításokat tesz 
szükségessé az egész szövegben, tudniillik 
a „digitális egységes piac” fogalma 
helyébe a „belső digitális piac”fogalma 
lép).
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Or. fr

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A jelen rendeletben megfogalmazott 
közérdekű projekteknek hozzá kell 
járulniuk az Unió gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziójának megerősítéséhez 
is az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 174. cikkével összhangban. E 
tekintetben különös figyelmet kell 
szentelni a vidéki, elszigetelt vagy ritkán 
lakott területeknek.

Or. fr

Indokolás
Az Európai Uniónak mindenekelőtt ott kell eljárnia, ahol piaci hiányosságok állnak fenn. 
Területi kohéziójának megerősítése érdekében az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a 
legritkábban lakott vagy elszigetelt területek is jó minőségű távközlési infrastruktúrákhoz 
férjenek hozzá.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
gyorsabb hálózatok alkalmazása és 

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
gyorsabb hálózatok alkalmazása és 
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elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
mértékben optimalizálni lehessen.

elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
mértékben optimalizálni lehessen, 
különösen az internetes kapcsolattal 
rendelkező mobiltelefonok, okos telefonok 
és táblagépek megnövekedett számának 
figyelembe vételével.

Or. fr

Indokolás

Az új készülékek használata felerősíti a hatékony távközlési infrastruktúrák szükségességét.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és 
szupergyors szélessávú hálózatok Európa-
szerte történő telepítését, ami pedig 
elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és 
szupergyors szélessávú hálózatok Európa-
szerte történő telepítését, miközben a 
hangsúlyt a vidéki és a ritkán lakott 
népességű területekre helyezik, ami pedig 
elősegíti a transzeurópai digitális
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Uniónak mindenekelőtt ott kell eljárnia, ahol piaci hiányosságok állnak fenn. 
Területi kohéziójának megerősítése érdekében az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a 
legritkábban lakott vagy elszigetelt területek is jó minőségű távközlési infrastruktúrákhoz 
férjenek hozzá.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a szélessávot igénylő szolgáltatások 
keresletének élénkítésével, különösen az 
online adminisztratív szolgáltatások 
fejlesztése révén, amelyek egybeesnek a 
digitális belső piac kialakításával;

Or. fr

Indokolás

A manapság továbbra sem kielégítő keresletet élénkíteni kell olyan ideális állapot 
megteremtése érdekében, ahol a kialakult kereslet a fogyasztóknak nyújtandó új 
szolgáltatások fejlesztését támogatja.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz  – a pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az infrastrukturális munkák alatt 
az Unióban egy adott típusú (közlekedési, 
energia vagy távközlési) hálózatot 
alakítanak ki, ezzel egyidőben más 
hálózatok feltérképezése is 
megvalósítható.

Or. fr

Indokolás

Az a cél, hogy a térképészeti munkák rendkívül magas költsége miatt szinergiák jöjjenek létre, 
amelyek során talajfeltöréssel járó munkákat végeznek az egyes hálózatok átalakítása vagy 
modernizációja céljából; ezért hasznos lehet e munkálatok alapján más hálózatok térképeit is 
elkészíteni.


