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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európa számára kialakítandó új digitális menetrendről: az i2010-től a digital.eu-ig
(2009/2225(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Jelentés Európa digitális 
versenyképességéről. Az i2010-stratégia 2005–2009 közötti legfontosabb eredményei” 
című közleményére (COM(2006)0390),

– tekintettel a növekedésért és a foglalkoztatásért tevékenykedő európai információs 
társadalomról szóló, 2006. március 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A rádiófrekvenciás spektrummal foglalkozó európai politika felé” című, 
2007. február 14-i állásfoglalására2,

– tekintettel „Az európai szélessáv-politika kiépítéséről” című 2007. június 19-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a fogyasztók digitális környezetbe vetett bizalmáról szóló 2007. június 21-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a … Bizottság, 
valamint a ... Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az információs és távközlési technológiák gyakorlatilag életünk minden területén 
jelen vannak, és elválaszthatatlanul kapcsolódnak a virágzó és versenyalapú gazdaságra, 
a környezet megóvására és egy demokratikusabb, nyitott és befogadó társadalomra 
irányuló törekvéseinkhez,

B. mivel Európa csak akkor élvezheti e digitális forradalom előnyeit, ha valamennyi uniós 
polgárt mobilizálja és lehetővé teszi teljes részvételüket az új digitális társadalomban, 
továbbá ha a politikai fellépés középpontjába az egyént helyezi; mivel e digitális 
forradalom többé nem tekinthető csupán az ipari múltból eredő fejlődésnek, hiszen az egy 
radikális átalakulási folyamat,

C. mivel Európa potenciálja lakosainak, munkaerejének és szervezeteinek képzettségeiben 
rejlik; mivel képzettség nélkül az információs és távközlési technológiákból és 
infrastruktúrákból csak korlátozott gazdasági és társadalmi érték nyerhető,

D. mivel a jogi kerettel és az új digitális térrel kapcsolatos megfelelő magabiztosság 

                                               
1 HL C 291 E, 2006.11.30., 133.o.
2 HL C 287 E, 2007.11.29., 364.o.
3 HL C 146. E, 2008.6.12., 87.o.
4 HL C 146. E, 2008.6.12., 370.o.
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hiányában a polgárok tartózkodni fognak a részvételtől, véleményük szabad 
kinyilvánításától és tranzakciók kezdeményezésétől; mivel a digitális jogok garantálása e 
magabiztosság alapfeltétele a polgárok szempontjából,

E. mivel még nem sikerült kialakítani az internetes szolgáltatások teljesen működőképes 
egységes európai piacát; mivel a digitális szolgáltatások szabad mozgását ma súlyosan 
hátráltatja a nemzeti szintű szabályok töredezettsége,

1. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy olyan átfogó stratégiára és 
cselekvési tervre, amely lehetővé teszi, hogy Európa nyitott és virágzó digitális 
társadalommá váljon; javasolja, hogy ezt az új keretet nevezzék „2015.e napirendnek”, és 
az előremutató 2015.eu modellre épüljön;

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vezetékes és mobilinternethez való hozzáférés 
előmozdítása, továbbá az új generációs infrastruktúrák kiaknázása segítségével folytassák 
az erőfeszítéseket az általános és nagysebességű hozzáférés biztosítására az összes polgár 
számára; hangsúlyozza, hogy ehhez olyan politikákra van szükség, amelyek helyüktől 
függetlenül, tisztességes feltétekkel és versenyképes áron biztosítanak hozzáférést 
minden közösség számára, ezáltal garantálva, hogy egyetlen európai polgárt se 
fenyegessen a kirekesztődés veszélye;

3. úgy véli, hogy 2013-ig minden uniós háztartásnak rendelkeznie kell szélessávú 
internethozzáféréssel, versenyképes áron; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja felül 
az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket, és felszólítja a tagállamokat, hogy adjanak 
új lendületet az európai nagysebességű szélessávú internethozzáféréssel kapcsolatos 
stratégiának, nevezetesen a szélessávú és nagysebességű lefedettségre vonatkozó nemzeti 
célkitűzések naprakésszé tételével;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Európa továbbra is a világ „mobil kontinense” 
maradjon, és hogy a mobiltelefon-előfizetők 75%-a 2015-re 3G (vagy annál fejlettebb) 
szolgáltatást használjon; emlékeztet a digitális frekvenciatöbblet gyorsabb és harmonizált 
felhasználásának szükségességére, a meglévő távközlési szolgáltatások veszélyeztetése 
nélkül;

5. úgy véli, hogy az internethozzáférés arányának növekedésével 2015-ig az uniós 
háztartások 50%-a kapcsolódik majd nagysebességű hálózatokhoz; 

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a kijelölt határidő előtti ültessék át nemzeti 
jogrendszerükbe a távközlési csomagot, különösen pedig az új generációs hozzáféréssel 
működő hálózatokkal és spektrumokkal kapcsolatos új rendelkezéseket, amelyek stabil 
szabályozási környezetet biztosítanak a beruházások ösztönzéséhez és a verseny 
fenntartásához;

7. emlékeztet, hogy az új elektronikus hírközlési keretszabályozás célja az előzetes 
ágazatspecifikus szabályoknak a piaci verseny fejlődésével párhuzamosan történő 
fokozatos felszámolása, végső soron pedig annak elérése, hogy az elektronikus 
hírközlésre kizárólag a versenyjog vonatkozzék;

8. határozott véleménye, hogy a digitális jártasság kulcsfontosságú a befogadó digitális 
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társadalom kialakítása szempontjából, és hogy a polgárokat fel kell vértezni megfelelő 
digitális ismeretekkel; hangsúlyozza, hogy komoly elkötelezettségre van szükség a 
digitális ismeretek és jártasság terén tapasztalható szakadékok 2015-ig történő 
áthidalására;

9. hangsúlyozza, hogy 2015-ig minden általános és középiskolának rendelkeznie kell 
nagysebességű internetkapcsolattal;

10. javasolja, hogy uniós és tagállami szinten egyaránt indítsanak cselekvési tervet a digitális 
jártasság fejlesztésére, amely a következőkből állna: célzott digitális képzési programok a 
kirekesztettség által fenyegetett csoportok számára, az összes alkalmazott digitális 
ismeretekkel való felvértezésére irányuló magánszektorbeli kezdeményezések 
ösztönzése; európai szintű „Be smart online!” kezdeményezés, amelynek célja a 
felsőoktatási hallgatók megismertetése az információs és távközlési technológiák és az 
internetes szolgáltatások biztonságos használatával; végül pedig közös uniós szintű 
tanúsítási rendszer az információs és távközlési technológiákkal kapcsolatban;

11. hangsúlyozza, hogy az összes uniós polgárt tájékoztatni kell alapvető digitális jogaikról, 
méghozzá egy, az európai polgárok által a digitális környezetben élvezett polgári és 
fogyasztói jogairól szóló charta segítségével, amely adott esetben összegezné és 
naprakésszé tenné az e téren elért közösségi vívmányokat;

12. határozott véleménye, hogy a magánélet védelme alapvető értéket képvisel, és hogy a 
felhasználóknak ellenőrzéssel kell rendelkezniük személyes adataik felett, beleértve a 
személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot („right to be forgotten”); kéri 
ezért az adatvédelmi irányelvnek a jelenlegi digitális környezethez való igazítását;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket az internetes bűnözés és a 
kéretlen e-mailek elleni küzdelem terén, és sürgeti a tagállamokat, hogy ratifikálják az 
internetes bűnözésről szóló egyezményt;

14. ragaszkodik az internet szabadságának megőrzéséhez, hogy a polgárok szabadon 
hozzáférhessenek információkhoz, közzétehessék azokat, illetve tetszésük szerinti 
alkalmazásokat futtathassanak és szolgáltatásokat vehessenek igénybe; felszólítja a 
Bizottságot, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületét 
(BEREC) és a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy szorosan kövessék figyelemmel és 
biztosítsák az internet semlegességére vonatkozó rendelkezések végrehajtását;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy 2013 előtt tegyen javaslatot a barangolás problémájának 
hosszú távú megoldására;

16. felszólítja az EU intézményeit, hogy 2015-ig számolják fel a határokon átnyúló internetes 
tranzakciók előtt álló legfontosabb szabályozási akadályokat; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül az egységes internetes piacra vonatkozó közösségi vívmányokat és 
tegyen javaslatot a főbb akadályok felszámolását célzó jogalkotási fellépésre;

17. úgy véli, hogy csaknem egy évtizeddel elfogadásuk után az információs társadalom jogi 
kereteiről szóló irányelvek (azaz az adatvédelmi irányelv, az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) meghaladottnak tűnnek az 
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internetes környezet bonyolultabbá válása és az új technológiák megjelenése miatt; úgy 
véli, hogy míg bizonyos irányelvek esetében a belőlük származó jogi kérdéseket 
jelentősebb módosítások segítségével meg lehet oldani, más irányelvek ennél mélyebb 
felülvizsgálatra szorulnak;

18. hangsúlyozza a közszolgáltatások digitálissá tételében rejlő potenciális értékeket a 
polgárok és a vállalkozások számára, és felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
nemzeti terveket a közszolgáltatások digitálissá tételére, amelyek célkitűzéseket és 
intézkedéseket is tartalmaznak a fogyatékkal élők számára is hozzáférhető, internetes, 
digitális közszolgáltatások 2015-ig történő kiépítésére;

19. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a tartalmak és az ismeretek szabad áramlását, és hogy 
2015-ig egyszerű, fogyasztóbarát jogi keretet kell kidolgozni a digitális tartalmakhoz való 
hozzáférésre vonatkozólag Európában, amely biztonságot nyújtana a fogyasztóknak, 
továbbá megbízható, kiegyensúlyozott és vonzó megoldásokat nyújtana a felhasználók és 
a jogbirtokosok számára; sürgeti az EU-t, hogy gyorsítsa fel a szerzői jogokról szóló 
vitát, és az EU működéséről szóló szerződés 118. cikke alapján 2013-ig hozzon létre 
uniós szerzői jogi jogszabályt;

20. úgy véli, hogy az információs és távközlési technológiák következetes kiaknázásával 
párhuzamosan fontos az ezzel kapcsolatos kutatások előmozdítása, valamint a magán- és 
állami befektetések ösztönzése a magas kockázattal járó, együttműködésre épülő 
információs és távközlési kutatás és innováció területén; hangsúlyozza, hogy Európának 
élen kell járnia az internetes technológiák és az alacsony széndioxid-kibocsátású 
információs és távközlési alkalmazások kidolgozásában; javasolja, hogy a következő 
pénzügyi tervben duplázzák meg az ezzel kapcsolatos kutatásokra fordított uniós 
költségvetést, a technológiák átvételére szolgáló költségvetést pedig négyszerezzék meg;

21. aggodalmát fejezi ki az EU keretprogramjában tapasztalható bürokrácia miatt; felszólítja 
a Bizottságot, hogy a keretprogram eljárásainak újrafogalmazásával és egy felhasználói 
tanács létrehozásával szüntesse meg a felesleges bürokráciát;

22. úgy véli, hogy a 2015.eu napirendnek az információs és távközlési technológiákat kellene 
az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság középpontjába állítania; kéri az információs 
és távközlési technológiák kiaknázását annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú 
ágazatokban 2020-ra 15%-kal csökkenthessék a széndioxid-kibocsátást és kéri a felelős 
energiafelhasználás népszerűsítését, nevezetesen azáltal, hogy 2015-ig az otthonok 50%-
át fogyasztásmérőkkel szerelik fel; rámutat továbbá, hogy az informatikai ágazat 
ökológiai lábnyomát 2015-re 50%-kal kell csökkenteni;

23. úgy véli, hogy a 2015.eu napirend hatékony végrehajtása szempontjából 
felelősségvállalásra, valamint politikai láthatóságra van szükség minden politikai szinten
(EU, nemzeti és regionális); e tekintetben javasolja, hogy rendszeresen szervezzenek 
csúcstalálkozókat a digitális napirenddel kapcsolatban, az uniós és tagállami szinten elért 
előrelépés áttekintésére és a politikai lendület megújítására;

24. külön felhívja a Bizottság figyelmét annak, hogy „intelligens” (egyértelmű, mérhető, 
megfelelő, reális és időalapú) célokat kell kitűzni, valamint hogy cselekvési tervet kell 
elfogadni el az összes vonatkozó uniós eszköz, a finanszírozás, a soft law, a 
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jogérvényesítés és szükség esetén a célzott jogalkotás igénybe vételére;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Az információs és távközlési technológiák gyakorlatilag életünk minden területén jelen 
vannak. Elválaszthatatlanul kapcsolódnak a virágzó és versenyalapú gazdaságra, a környezet 
megóvására és egy demokratikusabb, nyitott és befogadó társadalomra vonatkozó 
törekvéseinkhez. A most bekövetkező változások nem tekinthetők többé az ipari múltból eredő 
fejlődésnek, hanem radikális átalakulás követelnek. A „minden marad a régiben” ezért nem 
választási lehetőség. Európa csak akkor élvezheti e digitális forradalom előnyeit, ha 
valamennyi uniós polgárt mobilizálja és lehetővé teszi teljes részvételüket az új digitális 
társadalomban.

A következő öt évre a jelentésben azonosított politikaterületek és a végrehajtást lehetővé tevő 
tényezők képezik az EU átfogó politikakeretét az információs és távközlési technológiák terén, 
amely keretet az előadó javaslata szerint „2015.eu napirendnek” kellene nevezni. Ezt a megújított 
napirendet grafikailag egy spirálként lehet ábrázolni, amelyet előremutató 2015.eu spirálnak 
nevezünk. A spirál központjában az egyén (a polgár és a fogyasztó) áll. Minden egyént fel kel 
vértezni a megfelelő képzettségekkel, valamint általános és nagysebességű hozzáférést kell 
számukra biztosítani. A polgároknak emellett a jogaik védelmét garantáló egyértelmű jogi keretre 
van szükségük, amely biztosítja számukra a szükséges bizalmat és biztonságot. Ez alapvető annak 
érdekében, hogy a polgárok az egész belső piacon szabadon élvezhessék a digitális szolgáltatásokhoz 
és tartalmakhoz való akadálymentes hozzáférést („ötödik szabadság”). Végül, a tudás és a 
technológiák elengedhetetlenek gazdaságunk versenyképességének előmozdítása és egy virágzóbb 
társadalom érdekében.

Ezen jelentés célja, hogy iránymutatást és ösztönzést adjon a Bizottságnak a 2015-ig 
követendő átfogó stratégiáról és az összes megfelelő uniós eszközt (finanszírozás, soft law, a 
jogérvényesítés és szükség esetén a célzott jogalkotás) mozgósító cselekvési tervről szóló 
javaslathoz.

I. A POLGÁROK ÉS A FOGYASZTÓK FELVÉRTEZÉSE
Európa csak akkor élvezheti e digitális forradalom előnyeit, ha valamennyi uniós polgárt 
mobilizálja, és lehetővé teszi teljes részvételüket az új digitális társadalomban. Ehhez a 
hosszú távú kötelezettségvállalást lehetővé tevő befektetői bizalomra, valamint az e-
kormányzat erőteljesebb kiépítése felé mutató kormányzati bizalomra van szükség, továbbá 
a polgárok bizalmára a digitális szolgáltatások használata iránt.

1. Általános és nagysebességű hozzáférés biztosítása
Az európai tudásalapú társadalom megteremtésének előfeltétele, hogy az összes felhasználó 
rendelkezzen rugalmas és megbízható hozzáféréssel a vezetékes és vezeték nélküli 
szélessávú hálózatokhoz. A vezetékes és vezeték nélküli technológiáknak széles körben 
rendelkezésre kell állniuk és interoperábilisnak kell lenniük a zavartalan nagysebességű 
internethozzáférés biztosítása érdekében.

1.1 Az internethozzáférés teljes körű biztosítása a társadalom minden tagjának
Ehhez olyan politikákra van szükség, amelyek helyüktől függetlenül, tisztességes feltétekkel 
és versenyképes áron biztosítanak hozzáférést minden közösség számára, ezáltal 
garantálva, hogy egyetlen európai polgárt se fenyegessen a kirekesztődés veszélye. A 
teljes mértékben „internetessé” tett társadalom egyúttal mobil társadalmat is jelent. A 
mobilszolgáltatások gazdaságossága nagymértékben függ a spektrumköltségektől és a 
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rendelkezésre állástól, és nagyon fontos, hogy a digitális frekvenciatöbbletet a gyakorlatilag 
lehetséges legkorábbi időpontban rendelkezésre bocsássák, a meglévő műsorszórási és 
egyéb szolgáltatások veszélyeztetése nélkül.

Politikai célkitűzések:
 2013-ig minden uniós háztartásnak rendelkeznie kell szélessávú 

internethozzáféréssel, versenyképes áron.
 Európának továbbra is a világ „mobil kontinensének” kell maradnia: a 

mobiltelefon-előfizetők 75%-ának 2015-re 3G (vagy annál fejlettebb) szolgáltatást 
kell használnia.

Politikai fellépések:
 Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek felülvizsgálata a Bizottság által 2010-ig.
 Európai nagysebességű szélessávú stratégia kialakítása, a tagállamok 

célkitűzéseinek naprakésszé tételével (2010-2015).
 A digitális frekvenciatöbblet harmonizált kiaknázásának felgyorsítása (2010–

2015), valamint a szélessávú lefedettség kiterjesztésének és minősége javításának 
támogatása annak kiosztásával.

1.2 Az új generációs infrastruktúra kiaknázása
A nagysebességű hálózatok kiaknázásához EU-szerte esetlegesen szükséges beruházási 
kiadások nyilvánvalóan jelentősek. A távközlési csomag új generációs hozzáférésre 
vonatkozó új rendelkezései stabil és kiszámítható szabályozási környezetet biztosítanak a 
beruházások ösztönzésére, a verseny biztosításával és a kockázatvállalás jutalmazásával.

Politikai célkitűzések:
 Az uniós háztartások 50%-át 2015-ig össze kell kapcsolni nagysebességű 

hálózatokkal.

Politikai fellépések:
 A telekommunikációs csomag gyors átültetése (2011 közepe előtt).

2. Digitális jártasság a befogadó digitális társadalom kialakítása érdekében
Európa potenciálja lakosainak, munkaerejének és szervezeteinek képzettségeiben rejlik. 
Kiterjedt infrastruktúra nélkül az információs és távközlési technológiáknak csak korlátozott 
mértékben lehet hasznát venni, és megfelelő képzettség nélkül ebből csak korlátozott 
gazdasági és társadalmi érték nyerhető. Elhanyagolása esetén az információs és távközlési 
technológiákkal kapcsolatos képzettség hiánya csökkentheti az EU versenyképességét a 
világgazdaságban. A képzettségekkel és az eszközökkel kapcsolatos követelmények 
korcsoportonként eltérőek lesznek, de ezekre minden korcsoportban nagy szükség van.

Politikai célkitűzések:
 A digitális jártasság és képzettség terén tapasztalható különbségek felére történő 

csökkentése 2015-ig.
 2015-ig minden általános és középiskolának rendelkeznie kell nagysebességű 

internetkapcsolattal.



PE438.179v01-00 10/16 PR\801523HU.doc

HU

 2012-ig az összes általános- és középiskolai tanulót képzésben kell részesíteni az 
internet veszélyeiről, valamint annak biztonságos és felelősségteljes 
használatáról.

 Minden munkaképes korú felnőtt számára képzési lehetőséget kell kínálni az 
információs és távközlési technológiákkal kapcsolatban (2010–2015).

Politikai fellépések:
 Cselekvési terv a digitális jártassággal és kompetenciákkal kapcsolatban (2010–

2015), amely a következőkből áll:
- Célzott képzési intézkedések a digitális jártasság fejlesztésére (utalványok 

alkalmazásával) a kirekesztődés által fenyegetett csoportok számára.
- A köz- és magánszféra közötti partnerség és a magánszektor 

kezdeményezéseinek ösztönzése az összes alkalmazott képzésével 
kapcsolatban.

- A „Be smart online!” a felsőoktatási hallgatók megismertetésére az 
információs és távközlési technológiák biztonságos használatával.

- Uniós szintű IKT-oklevél a rendes oktatás részeként és uniós tanúsítási 
rendszer a formális oktatási rendszeren kívül szerzett digitális képzettségek 
elismerésére.

3. Digitális jogok
Ha a polgárok nem bíznak eléggé a jogi keretben, akkor tartózkodni fognak a részvételtől, 
véleményük szabad kinyilvánításától és tranzakciók kezdeményezésétől. Európa csak 
polgárainak megfelelő felvértezésével és tájékoztatásával lehet képes az új internetes 
környezetben rejlő társadalmi és gazdasági potenciál teljes kiaknázására.

A polgárokat fel kell világosítani internetes viselkedésük magánéletre gyakorolt hatásairól, 
és fel kell őket jogosítani arra, hogy személyes adataik eltávolítását kérhessék még akkor is, 
ha az adatokat eredetileg az ő felhatalmazásával gyűjtötték össze. Az internetes bűnözés 
elleni harc szintén komoly kihívást jelent. Az uniós jogszabályok hatékony érvényesítését e 
területen gyakran akadályozzák határokon átnyúló jogi kérdések, például az illetékes 
bíróság, vagy az alkalmazandó jog kérdése. 

Politikai célkitűzések:
 Minden polgárnak tisztában kell lennie alapvető digitális jogaival.
 Minden polgárnak rendelkeznie kell ellenőrzéssel saját adatai felett („right to be 

forgotten”).

Politikai fellépések:
 Az európai polgárok által a digitális környezetben élvezett polgári és fogyasztói 

jogairól szóló charta megalkotása 2012-ig.
 Az internetes bűnözésről szóló egyezmény ratifikálása valamennyi tagállam által 

(2010–2015).

II. A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYITOTT, VERSENYKÉPES ÉS EGYSÉGES PIACA
A digitális gazdaság megfelelő működése kulcsfontosságú az egész uniós gazdaság 
megfelelő működése szempontjából. Ugyanakkor a digitális szolgáltatások szabad mozgását 
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ma súlyosan hátráltatja a nemzeti szintű szabályok töredezettsége. A vállalatok számos 
akadállyal szembesülnek a határokon átnyúló értékesítés során, főleg tagállami szinten 
például a fogyasztóvédelem, a HÉA, az elektromos és elektronikus berendezések 
újrahasznosítása, az egyes termékek sajátos szabályozása, valamint a kifizetési ügyletek 
terén alkalmazandó szabályozások különbözősége miatt. E probléma megoldásáig a 
vállalatok és a fogyasztók nem élvezhetik teljesen a digitális gazdaságban rejlő 
lehetőségeket.

4. Az új szabályozási keret hatékony alkalmazása
A szakértők becslése szerint a távközlési ágazatra vonatkozó szabályozás töredezettsége 
évente 20 milliárd eurós költséggel jár az európai vállalatok számára. Ezt a költségtényezőt a 
reformok életbe léptetésével, valamint az új szabályok hatékony alkalmazásával a lehető 
leggyorsabban fel kell számolni. 

Politikai célkitűzések:
 Az elektronikus kommunikáció teljes mértékben versenyalapú piacának 

kialakítása.
 Az internet szabadságának megőrzése, ahol a polgárok szabadon hozzáférhetnek 

információkhoz, közzétehetik azokat, illetve tetszésük szerinti alkalmazásokat 
futtathatnak és szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Politikai fellépések:
 A felülvizsgált szabályozási keret mihamarabbi átültetése és alkalmazása (2011 

közepe előtt).
 A BEREC munkájának mihamarabbi megkezdése.
 Az internet semlegességére vonatkozó intézkedések harmonizált alkalmazása a 

tagállamokban.
 A barangolás problémájának 2013-ig történő megoldása annak elkerülésével, 

hogy a kiskereskedelmi árakat folyamatosan szabályozni kelljen.

5. A digitális szolgáltatások piacának fellendítése
Még nem sikerült az internetes szolgáltatások teljesen működőképes egységes európai 
piacának kialakítása. A számok önmagukért beszélnek: az elmúlt 3 hónapban az európai 
fogyasztók által kezdeményezett internetes tranzakcióknak csupán 7%-a volt nemzetközi 
jellegű, és az EU összlakosságának mindössze 35%-a használt fejlett internetes 
szolgáltatásokat.

A digitális szolgáltatások piacának működése előtt álló akadályok felszámolása
Az 500 millió fogyasztót számláló európai piac tagoltsága méretgazdaságossági 
szempontból kedvezőtlen, és ennek a vállalkozások és a fogyasztók látják kárát. Az EU 
információs társadalommal kapcsolatos szabályozási keretét elemenként hozták létre egy 
többéves időszakban (főként 2000–2005 között), ami egy sor, az információs társadalom egy 
vagy több területére kiterjedő uniós irányelvet eredményezett (az 1995-ös adatvédelmi 
irányelvet, az elektronikus aláírásról szóló 1999. évi irányelvet és a 2000-es elektronikus 
kereskedelemről szóló 2000. évi irányelvet). Csaknem egy évtizeddel elfogadásuk után ezek 
az irányelvek meghaladottnak tűnnek az internetes környezet bonyolultabbá válása miatt. 
Míg bizonyos irányelvek esetében a belőlük származó jogi kérdéseket kisebb módosítások 
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segítségével meg lehet oldani, más irányelvek ennél mélyebb felülvizsgálatra szorulnak.

Politikai célkitűzések:
 A határokon átnyúló internetes tranzakciók előtt álló legfontosabb szabályozási 

akadályok 2015-ig történő felszámolása.
 Minden mobilfelhasználónak 2015-ig képesnek kell lennie arra, hogy készülékét 

mobil pénztárcaként használja.

Politikai fellépések:
 Az egységes internetes piacra vonatkozó közösségi vívmányok felülvizsgálata: a 

főbb akadályok felmérése, és a felszámolásukat célzó jogalkotási fellépés.
 Közös uniós szabványok és szabályok kidolgozása a mobilfizetésekre vonatkozólag 

(„m-készpénz”).

5.2 A digitális közszolgáltatásokra történő átállás
Az IKT-eszközök javítják az állami kötelezettségvállalást, a közérdekű információkhoz való 
hozzáférést és az átláthatóságot. Az egységes piacon belüli mobilitás javítható a vállalatok 
létrehozását és működtetését, valamint az EU bármely pontján való tanulási, munkavállalási, 
letelepedési és nyugdíjba vonulási lehetőséget biztosító, akadálymentes e-kormányzati 
szolgáltatások révén.

Politikai célkitűzések:
 2015-re összes közszolgáltatást elérhetővé kell tenni az interneten és a fogyatékkal 

élők számára.
 A közszolgáltatások ökológiai lábnyomának 50%-os csökkentése 2015-ig.

Politikai fellépések:
 Nemzeti tervek kidolgozása a közszolgáltatások digitálissá tételére, amelyek az 

alábbiakra is kiterjednek:
- Célok meghatározása és intézkedések a kormányzati, egészségügyi és oktatási 

szolgáltatások 2015-ig történő internetessé tételére, valamint az állampolgári 
és vállalati szerepvállalás előmozdítására.

6. Az ötödik szabadság kialakítása: a tartalmak és a tudás szabad áramlása
A digitális tartalomszolgáltatás terén Európa nem nevezhető a világ legnagyobb piacának, 
hiszen 27 külön piacból áll. A tartalomszolgáltatók túlzottan bonyolult és nemzeti alapú 
licenszrendszerekkel szembesülnek, ami megnehezíti a digitális vállalatok számára, hogy 
vonzó legális tartalmakat kínáljanak. Ez nem csak a legális tartalmak internetes 
elérhetőségét korlátozza, hanem az új médiaszolgáltatások fejlődését is megnehezíti. Ezek a 
kérdések egy nehéz és sürgős vita részét képezik, ugyanakkor azt is illusztrálják, hogy egyre 
inkább szükség van az internetes szerzői jogok jelenlegi helyzetének alapvető 
felülvizsgálatára. Fel kell gyorsítanunk ezt a vitát annak érdekében, hogy a felhasználók és 
a szerzőijog-tulajdonosok számára megbízható és kiegyensúlyozott megoldásokat 
találjunk.

Politikai célkitűzések:
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 2015-ig egyszerű, fogyasztóbarát jogi keretet kell kidolgozni a digitális 
tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozólag Európában.

Politikai fellépések:
 Az EU működéséről szóló szerződés 118. cikke alapján 2013-ig uniós szerzői jogi 

jogszabály létrehozása.
 Közös uniós szabványok és szabályok kidolgozása az online fizetési módokra 

vonatkozólag („m-készpénz”, 2012-ig).

III. VIRÁGZÓ GAZDASÁG, VIRÁGZÓ TÁRSADALOM
Széles körben elfogadott tény, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn az információs és 
távközlési technológiákba eszközölt beruházások mértéke és a gazdaság teljesítménye 
között, mivel e beruházások az összes iparágban horizontálisan növelik az innovációs 
képességet, javítják a termelékenységet és segítenek a természeti erőforrások optimális 
kiaknázásában. A kutatási és innovációs képességek létfontosságúak az informatikai és 
távközlési technológiák formálása, elsajátítása és alakítása, valamint gazdasági társadalmi és 
kulturális előnyök érdekében történő kiaknázása szempontjából.

7. A világszínvonalú kutatás és innováció előmozdítása
A nyitott innovációhoz világméretű együttműködésre van szükség a kutatási értéklánc teljes 
hosszában, és az Európán kívüli kutatóintézetekkel folytatott együttműködés 
megkönnyítésére. Ebben az összefüggésben az információs és távközlési technológiákkal 
kapcsolatos kutatásnak és innovációnak elő kell segítenie e köz- és magánfinanszírozás 
egyesítését és azokra a területekre történő összpontosítását, amelyeken Európa világelső, 
vagy azzá válhat. A kutatási erőfeszítéseket nem szabad megnehezíteni az állami 
finanszírozású programok felesleges bürokráciájával.

Politikai célkitűzések:
 Európának élen kell járnia az internetes technológiák kidolgozásában.
 Technológiai vezető szerep az alacsony széndioxid-kibocsátású információs és 

távközlési alkalmazások kidolgozásában.
 Az uniós keretprogramokkal kapcsolatos bürokrácia radikális csökkentése.

Politikai fellépések:
 Az informatikai kutatásokra fordított uniós költségvetés megduplázása és az 

információs és távközlési technológiák átvételére szolgáló költségvetés 
megnégyszerezése a következő pénzügyi tervben.

 Az állami és magánszféra közötti jövőbeli partnerség kialakítása az internet terén.
 A keretprogramok eljárásainak átdolgozása a bürokrácia felszámolása 

érdekében, valamint egy felhasználói tanács létrehozása a felhasználóbarát jelleg 
biztosítására.

8. Az uniós gazdaság versenyképességének támogatása
Európa jövőbeli versenyképessége és a jelenlegi gazdasági válságból való kilábalási 
képessége nagymértékben függ attól, hogy milyen mértékben képes megkönnyíteni az 
információs és távközlési technológiák széles körű és hatásos alkalmazását a vállalkozások 
számára. A kkv-k jelenthetik Európa gazdasági fellendülésének mozgatórugóját. 
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Ugyanakkor a termelékenységet növelő információs és távközlési eszközök alkalmazása 
terén komoly lemaradásban vannak a nagyvállalatok mögött.

Politikai célkitűzések:
 Az információs és távközlési technológiákkal kapcsolatos áruk és szolgáltatások 

kereskedelme terén az EU mérlegének 2015-ig pozitív tartományba kell fordulnia.
 2015-re a kkv-k 80%-ának fejlett üzleti eszközöket kell alkalmaznia.

Politikai fellépések:
 Az internetalapú szolgáltatások, például a számítási felhő vagy a szoftveres 

szolgáltatási modellek kidolgozásának és a kkv-k általi alkalmazásának 
előmozdítása.

9. Az információs és távközlési technológiák általános alkalmazása az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság elérése érdekében
Az információs és távközlési technológiák fontos szerepet játszhatnak a felelős 
energiafelhasználás népszerűsítése terén a háztartásokban, valamint a közlekedés, az energia 
előállítása és a gyártás terén. Az intelligens fogyasztásmérők, az energiatakarékos 
világítórendszerek, a számítási felhő és a megosztott szoftverek átalakíthatják az 
energiaforrások felhasználásának mintáit.

Politikai célkitűzések:
 A szén-dioxid-kibocsátás 15%-os csökkentése a legfontosabb ágazatokban 2020-

ig az információs és távközlési technológiák segítségével.
 Az információs és távközlési technológiák ágazatához köthető ökológiai lábnyom 

50%-os csökkentése 2015-ig.
 A fogyasztók energiatudatos viselkedésének előmozdítása: az otthonok 50%-ának 

felszerelése intelligens mérőkkel 2015-ig.

A politikai fellépésekkel kapcsolatban külön saját kezdeményezésű jelentés készül.

IV. A VÉGRHAJTÁST LEHETŐVÉ TEVŐ TÉNYEZŐK
Annak érdekében, hogy a 2015.eu napirend stratégiai keretté váljon, és meghozza a remélt 
eredményeket, erőteljes politikai felelősségvállalásra és hatásos végrehajtási 
mechanizmusokra van szükség.

10. Politikai vezető szerep

Többszintű irányítás és felelősségvállalás
A 2015.eu csak akkor lehet hatásos, ha minden politikai szinten felelősséget vállalnak érte, 
továbbá közös felelősséggel hajtják végre uniós, nemzeti és regionális szinten egyaránt. 

Politikai láthatóság
A digitális napirendről szóló csúcstalálkozók segítenek majd a folyamat felülvizsgálatában, 
az érintett szereplők elkötelezettségének megerősítésében, az információs és távközlési 
technológiák fontosságának és szerepének erősítésében, valamint a politikai lendület 
megújításában.
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11. Hatékony végrehajtás

Intelligens célok és célkitűzések
Egy „intelligens” (egyértelmű, mérhető, megfelelő, reális és ütemezett) célkitűzések nélküli 
stratégia nem más, mint szándékok kinyilvánítása. A tagállamoknak saját helyzetüknek 
megfelelő nemzeti célkitűzéseket kell megállapítaniuk.

Uniós fellépés és jogalkotási program
Az uniós szinten követendő célkitűzéseket cselekvési terv, majd szükség esetén célzott 
jogalkotás formájában kell megfogalmazni. Minden szükséges végrehajtási mechanizmust és 
az összes uniós eszközt mozgósítani kell.

Nyomon követés és teljesítménymutatók
A Bizottságnak és a tagállamoknak a 2015.eu eredménytábla segítségével minden évben 
rendszeresen teljesítménymutatókat kell megállapítaniuk az előrelépésre vonatkozólag, 
értékelniük kell és nyomon kell követniük azt.
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MELLÉKLET
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


