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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúlóan nyújtott internetszolgáltatásokra tekintettel az 
európai digitális menetrendnek megfelelően összehangolt fellépésre van szükség;

2. rámutat, hogy egy olyan európai piac, ahol megközelítőleg 500 millió ember nagy 
sebességű széles sávú hozzáféréssel rendelkezik, a belső piac fejlődésének elsődleges 
mozgatórugójaként működne; hangsúlyozza, hogy a digitális menetrendet össze kell 
kapcsolni új szolgáltatások – például az e-kereskedelmi, e-egészségügyi, e-tanulási, e-
bank- és e-kormányzati szolgáltatások – nyújtásával;

3. emlékeztet, hogy a digitális egységes piac, ahol a szolgáltatások szabadon áramolhatnak 
az 500 milliós fogyasztói piacon, a versenyképesség és a gazdasági növekedés döntő 
fontosságú motorja, amely magas szintű képzettséget igénylő munkahelyeket biztosít és 
elősegíti, hogy az Unió tudásvezérelt gazdasággá váljon;

4. hangsúlyozza, hogy a széles sáv és az internet a gazdasági növekedés, a tudásalapú 
társadalom, a munkahelyteremtés, az innováció és Európa versenyképességének fontos 
hajtóerejét képezi, ezenfelül ösztönzi az online kereskedelmet és szolgáltatásokat; kiemeli, 
hogy a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak hozzá kell férniük a széles sávhoz, hogy 
teljes mértékben kihasználhassák az internet kínálta előnyöket;

5. rámutat, hogy a fokozott verseny, az adatforgalom irányításának átláthatósága és a 
minőségi szolgáltatás, valamint a szolgáltatók közötti könnyű váltás a hálózati 
semlegesség biztosításának minimálisan szükséges feltételei; újra kijelenti, hogy 
támogatja a nyílt internetet, ahol nem blokkolható a tartalom és az egyéni kereskedelmi 
szolgáltatások; emlékeztet az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok 
Testületének (BEREC) legutóbbi megállapításaira, és úgy véli, hogy további 
intézkedésekre van szükség a hálózati semlegesség biztosítása érdekében;

6. újra kiemeli azokat a potenciális kihívásokat, amelyek a hálózatsemlegesség feladásából 
adódhatnak, ideértve a versenyellenes magatartást, az innováció akadályozását, a 
véleményszabadság és a médiapluralizmus korlátozását, a fogyasztók tudatosságának 
hiányát és a magánszféra megsértését, továbbá hogy a hálózatsemlegesség hiánya árt a 
vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és az egész társadalomnak;

7. hangsúlyozza az egységes európai digitális piac fejlesztésének fontosságát, hogy a 
vezetékes és mobilinternethez való hozzáférés előmozdításával és az új generációs 
infrastruktúrák kiaknázásával további erőfeszítésekre kerüljön sor a fogyasztók számára 
mindenütt elérhető, nagy sebességű hozzáférés megteremtése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy ehhez olyan politikákra van szükség, amelyek versenyképes feltételek mellett 
támogatják a hozzáférést;

8. hangsúlyozza, hogy a teljes mértékben működőképes digitális egységes piac 
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megvalósításához összehangolt erőfeszítés szükséges annak biztosítása érdekében, hogy 
korától, tartózkodási helyétől, iskolázottságától és nemétől függetlenül minden 
állampolgár hozzáférjen az internethez és a használatához szükséges készségekhez; 

9. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok új lendületet adjanak az európai gyors és 
szupergyors széles sávra vonatkozó stratégiának a megfelelő célok frissítésével;

10. kitart amellett, hogy a versenyképes digitális egységes piac fejlődése szempontjából döntő 
fontossággal bírnak a digitális jártasságok, és hogy minden európainak rendelkeznie kell a 
megfelelő digitális készségekkel; hangsúlyozza, hogy komoly elkötelezettségre van 
szükség a digitális ismeretek és jártasság terén tapasztalható szakadékok 2015-ig történő 
áthidalására;

11. elismeri, hogy meg kell találni a polgárok online környezetbe vetett bizalma erősítésének 
módjait és garantálni kell a személyes adatok és a magánélet, a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága védelmét, ideértve a földrajzi, műszaki és szervezeti akadályok 
lebontását is a jogorvoslati mechanizmusok tekintetében;

12. határozottan úgy véli, hogy a magánélet védelme nem pusztán az Európai Unió 
alapértéke, hanem központi szerepet játszik a felhasználók digitális környezet iránti 
szükséges bizalmának erősítésében, hogy teljes mértékben megvalósuljon a digitális 
egységes piac; üdvözli ezért az arra vonatkozó bizottsági javaslatot, hogy az adatvédelmi 
irányelvet igazítsák hozzá az aktuális digitális környezethez, elősegítve ezzel az online 
környezet innovatív jellegét, és fellendítve az olyan ígéretes új technológiák fejlesztését, 
mint a felhőalapú számítástechnika;

13. hangsúlyozza, hogy az online piacoknak a lehető legrugalmasabbnak kell lenniük annak 
érdekében, hogy jobb üzleti és fejlesztési lehetőségeket teremtsenek ebben a szektorban;

14. felszólít a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának 
megteremtésére; felszólít ugyanakkor az e-számlázás könnyített keretére; hangsúlyozza 
mindkét esetben az interoperabilitás és a nyílt szabványok jelentőségét a maximális piaci 
potenciál és verseny megkönnyítése érdekében;

15. hangsúlyozza, hogy a megfelelően működő digitális gazdaság elengedhetetlenül fontos az 
egész uniós gazdaság megfelelő működéséhez; megállapítja ugyanakkor, hogy a digitális 
szolgáltatások szabad mozgását jelenleg súlyosan hátráltatja a szabályok töredezettsége 
nemzeti szinten, ahol a vállalkozások számos akadállyal szembesülnek az Európai Unión 
belüli határokon átnyúló értékesítések terén, elsősorban azért, mert tagállami szinten 
eltérő szabályozások alkalmazandók az olyan területeken, mint a fogyasztóvédelem, a héa, 
termékspecifikus szabályozások és a kifizetési ügyletek; felszólítja az uniós 
intézményeket, hogy fokozzák arra irányuló elkötelezettségüket, hogy 2015-re 
felszámolják a határokon átnyúló ügyletek legfontosabb jogszabályi akadályait; felszólítja 
a Bizottságot, hogy továbbra is tegyen javaslatokat az alapvető akadályokat érintő célzott 
jogalkotási intézkedésekre;

16. hangsúlyozza a héával foglalkozó egyablakos ügyintézőhelyek fontosságát a határokon 
átnyúló elektronikus kereskedelem kkv-k számára történő megkönnyítése és az 
elektronikus számlázás előmozdítása érdekében; rámutat ugyanakkor, hogy az ilyen 
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„egyablakos ügyintézőhelyek” létrehozatalára csak a meglévő intézmények keretén belül 
van mód az adófizetőkre háruló teher növelése nélkül;

17. üdvözli az Európai Bizottság belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó 
elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló 
jogalkotási javaslatát, amely magában foglalva a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerek uniós szintű kölcsönös elismerését és elfogadását, lehetővé teszi a 
vállalkozások, a polgárok és a hatóságok közötti biztonságos és akadálymentes 
elektronikus interakciót, növelve ezáltal a közszféra és a magánszféra online 
szolgáltatásai, az e-business és az e-kereskedelem hatékonyságát az EU-ban;

18. hangsúlyozza a kivételek és korlátozások összehangolt megközelítésének jelentőségét a 
szerzői jog terén, valamint a márkajelzések és szabadalmak harmonizált törvényes 
kivételeit, amelyek gyakran a kutatók és fejlesztők javát szolgálják, annak érdekében, 
hogy könnyebbé váljon az új, innovatív szolgáltatások fejlesztése, alkalmazása és 
fogyasztók általi felhasználása, valamint javuljon a kutatócsoportok, újítók, művészek és 
felhasználók jogbiztonsága, amely szükséges a virágzó európai digitális környezet 
megvalósulásához;

19. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a vállalkozások és a fogyasztók számára sürgősen 
gondoskodnia kell a bizalomról és az online kereskedelmet lehetővé tevő eszközökről a 
határokon átnyúló kereskedelem fokozása érdekében; ezért felszólít az engedélyezési 
rendszerek egyszerűsítésére, továbbá a szerzői jog hatékony keretének kialakítására;

20. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az e-kereskedelemről szóló irányelv által biztosított 
jelenlegi jogi keret nem szorul felülvizsgálatra; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
illegális tartalmakra vonatkozó értesítési-cselekvési eljárások végrehajtása tekintetében 
további tisztázások szükségesek;

21. hangsúlyozza a digitális közszolgáltatásokra történő átállás potenciális értékét a 
fogyasztók és a vállalkozások számára, és felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
a digitális közszolgáltatásokra történő átállásra vonatkozó nemzeti terveket, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk az azt szolgáló célokat és intézkedéseket, hogy 2015-re minden 
közszolgáltatás digitális és hozzáférhető legyen;

22. rámutat, hogy az információs és kommunikációs technológiák közszféra általi 
alkalmazása a digitális és tudásalapú társadalom sarokköve, és ezért arra sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a biztonságos és hatékony e-
szolgáltatásokat; megjegyzi, hogy – különösen az e-személyazonosítás és az elektronikus 
aláírások tekintetében – a határokon átnyúló elektronikus számlázási megoldások 
elfogadásához elengedhetetlenül szükséges a határokon átnyúló interoperabilitás;

23. „A versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés” 
című 2012. április 20-i állásfoglalásában az Európai Parlament hangsúlyozza az e-
számlázás tekintetében a közös jogszabályi követelményeken, üzleti folyamatokon és 
műszaki szabványokon alapuló jogbiztonság, egyértelmű műszaki környezet és nyílt és 
interoperábilis megoldások fontosságát a tömeges elfogadás megkönnyítése érdekében;

24. rámutat, hogy a polgárok jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása mellett folytatni 
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kell a szellemituljadon-jogok jogszabályi harmonizációját a digitális egységes piac 
kiteljesítésének megvalósítása érdekében;

25. felszólítja a Bizottságot vizsgálja meg az egységes, nyílt európai uniós szabványok 
kidolgozásának szükségességé az e-személyazonosításra és az elektronikus aláírásokra 
vonatkozóan;

26. megállapítja, hogy a közigazgatások által nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz való 
határokon átnyúló hozzáférés legfőbb hátráltatói az elektronikus aláírások és az e-
személyazonosítás alkalmazásával vannak összefüggésben, továbbá azzal, hogy az e-
kormányzási rendszerek uniós szinten nem egyeztethetők össze; üdvözli a belső piacon 
történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható 
szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot

27. felszólítja a tagállamokat arra, hogy készítsenek a kiberbiztonsági incidensekkel 
kapcsolatos készenléti terveket, ideértve a kritikus információs infrastruktúrákra 
vonatkozó európai és nemzeti terveket, amelyek révén felvehető a küzdelem a határokon 
átnyúló vonatkozású hálózati zavarokkal és informatikai támadásokkal szemben, továbbá 
hogy a tagállamok dolgozzanak ki stratégiákat a rugalmasabb és megbízhatóbb 
infrastruktúrák szolgálatában;  hangsúlyozza, hogy ezen a területen erősíteni kell a 
nemzetközi együttműködést; hangsúlyozza, hogy a hálózat- és információbiztonság 
minden érdekelt fél, köztük az otthoni felhasználók, a szolgáltatók és a termékfejlesztők 
felelőssége; javasolja a polgárok, továbbá szakemberek számára szóló kiberbiztonsági 
képzések és oktatási programok ösztönzését;

28. hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb mértékben használnak internet-hozzáférést biztosító 
mobil eszközöket, és felszólít arra, hogy tegyenek lépéseket a mobilinternet 
rendelkezésére álló rádiófrekvencia-spektrum szélesítése, valamint az ezen mobil 
eszközökkel nyújtott e-szolgáltatások minőségének javítása érdekében; a rádiófrekvencia-
spektrum jövőbeni kiosztása kikövezheti az utat ahhoz, hogy Európa vezető szerephez 
jusson a vezeték nélküli alkalmazások és új szolgáltatások terén annak érdekében, hogy 
fellendüljön az európai növekedés és a globális versenyképesség;

29. megállapítja, hogy mind a vezetékes, mind pedig a mobil adatforgalom exponenciálisan 
növekszik, valamint hogy számos intézkedés – úgy mint a vezeték nélküli széles sávú 
hozzáférés tekintetében a további, harmonizált spektrumkiosztás, a fokozott 
spektrumhatékonyság, valamint az újgenerációs hozzáférési hálózatok gyors kiépítése –
alapvető fontosságú lesz az említett adatforgalom-növekedés kezeléséhez;

30. megállapítja, hogy a jövőbeni kapacitásigények kielégítése érdekében fontos első lépés a 
700 MHz-es frekvenciasáv mobil adatforgalom számára történő megnyitása 
szükségességének vizsgálata;

31. elismeri, hogy az online szolgáltatások fejlesztésének és a gazdasági növekedésnek 
előfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a nagy sebességű hálózatok; felszólítja az 
Európai Bizottságot, hogy a digitális menetrenden belül dolgozzon ki világviszonylatban 
vezető helyen álló célokat annak biztosítása érdekében, hogy Európa az internet 
gyorsasága és az összekapcsolhatóság tekintetében globális vezető szerepet töltsön be; 
felszólítja a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a széles sávval kapcsolatos nemzeti 
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terveket, valamint fogadjanak el konkrét intézkedéseket tartalmazó operatív terveket a 
széles sávra vonatkozó, nagyratörő célok végrehajtása érdekében, továbbá hangsúlyozza 
az Európai Bizottság által az európai összekapcsolódási eszköz keretében javasolt 
eszközök döntő jelentőségét;

32. sajnálatának ad hangot, amiért az EU lemaradt az üvegszálas internetkapcsolatok 
tekintetében; ezért felszólítja a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel 
az ultra-nagysebességű széles sáv terjedését és bevezetését, és az üvegszálas hozzáférési 
hálózat (FTTx) széles körű alkalmazását célul kitűző európai stratégia kidolgozását kéri

33. úgy véli, hogy az ikt következetes alkalmazása mellett a digitális egységes piac fejlődése 
szempontjából fontos az ikt-kutatási kiválóság támogatása, valamint a köz- és a magán 
szféra magas kockázatú, együttműködésre épülő ikt-kutatásba és innovációba való 
befektetéseinek elősegítése; hangsúlyozza, hogy Európának élen kell járnia az internetes 
technológiák és szabványok fejlesztésében; javasolja, hogy a soron következő pénzügyi 
tervek és a Horizont 2020 program jelentős mértékben növelje meg az uniós ikt-kutatás 
költségvetését;

34. megállapítja, hogy az ultra-nagysebességű széles sáv gyors kiépítése létfontosságú Európa 
globális versenyképessége, az európai termelékenység fejlődése és az olyan új és 
kisvállalkozások megjelenése szempontjából, amelyek vezető szerepet tölthetnek be a 
különböző ágazatokban, például az egészségügy, a feldolgozó- és a szolgáltatóipar 
területén;

35. külön intézkedések meghozatalát kéri annak biztosítására, hogy a kkv-k teljes mértékben 
élvezhessék a széles sávú technológiával járó lehetőségeket az elektronikus kereskedelem 
és az elektronikus közbeszerzés területén; felszólítja a Bizottságot a tagállamok arra 
irányuló kezdeményezéseinek támogatására, hogy fejlesszék a kkv-k esetében az e-
készségeket és ösztönözzék az innovatív, internetalapú üzleti modelleket a 
versenyképességi és innovációs programon (CIP), illetve annak jövőbeni utódján, a 
vállalkozások és a kkv-k versenyképességét elősegítő programon (COSME) keresztül;

36. elismeri a számítási felhőben rejlő óriási potenciált, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
késedelem nélkül tegyen a számítási felhőre vonatkozó európai stratégiára irányuló 
javaslatot.

37. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki az információs 
technológiáról szóló képzési programokat a belső digitális piaccal kapcsolatos fogyasztói 
jogok, kötelezettségek és kockázatok tekintetében.
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