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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szélessávú hozzáférésről Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt 
növekedésbe
(2010/2304(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az új generációs hálózatokhoz való szabályozott hozzáférésről szóló, 2010. 
szeptember 20-i bizottsági ajánlásra1,

– tekintettel a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című, 2010. szeptember 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0472),

– tekintettel az „Európai digitális menetrend ” című, 2010. augusztus 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0245),

– tekintettel a „Közösségi iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról” című, 2009. szeptember 
17-i bizottsági közleményre2,

– tekintettel a „Jelentés Európa digitális versenyképességéről: az i2010-stratégia 2005–2009 
közötti legfontosabb eredményei” című, 2009. augusztus 4-i bizottsági közleményre 
(COM(2009)0390),

– tekintettel „A tárgyak internete – cselekvési terv Európáért” című, 2009. június 18-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0278),

– tekintettel a „Ma beruházni a holnap Európájába” című, 2009. január 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0036),

– tekintettel „A szélessávú szakadék áthidalása” című, 2006. március 20-i bizottsági 
közleményre (COM(2006)0129),

– tekintettel az „i2010 eGovernment cselekvési terv: elektronikus kormányzat 
létrehozásának felgyorsítása a társadalom egészének javára” című, 2006. április 25-i 
bizottsági közleményre (COM(2006)0173),

– tekintettel az „e-egészségügy – az európai állampolgárok egészségvédelmének javítása: az 
Európai eEgészségügyi Térségre vonatkozó cselekvési terv” című, 2004. április 30-i 
bizottsági közleményre (COM(2004)0356),

– tekintettel a tárgyak internetéről szóló 2010. június 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel az „Új európai digitális menetrend: 2015.eu” című, 2010. május 5-i 

                                               
1 HL L 251., 2010.9.25., 35. o.
2 HL C 235., 2009.9.30., 7. o.
3 P7_TA(2010)0207.
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állásfoglalására1,

– tekintettel a biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítéséről 
szóló, 2009. március 26-i, a Tanácshoz intézett ajánlására2,

– tekintettel „A digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű kiaknázása 
Európában: a digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló frekvenciaspektrum 
felhasználásának közös koncepciója” tárgyú 2008. szeptember 24-i állásfoglalására3,

– tekintettel az európai szélessáv-politika kiépítéséről szóló 2007. június 19-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „A rádiófrekvenciás spektrummal foglalkozó európai politika felé” című, 2007. 
február 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel az „Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” 
című, 2006. március 14-i állásfoglalására6,

– tekintettel az információs társadalomról szóló 2005. június 23-i állásfoglalására7,

– tekintettel „A globalizáció és az információs társadalom: a fokozott nemzetközi 
együttműködés iránti igény” című, 1998. október 14-i állásfoglalására8,

– tekintettel a különösen a 2002/21/EK irányelvvel (keretirányelv), a 2002/20/EK 
irányelvvel (engedélyezési irányelv), a 2002/19/EK irányelvvel (hozzáférési irányelv), a 
2002/22/EK irányelvvel (egyetemes szolgáltatási irányelv), a 2002/58/EK irányelvvel 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) és az 1211/2009/EK rendelettel (BEREC-
rendelet) módosított elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós jogszabályi keretre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 
Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Kulturális és Oktatási 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a szélessávú hozzáférést számos (réz, kábel, üvegszálas, fix és mobil vezeték 
nélküli, műholdas stb.) technológián keresztül biztosítják, és az változatos felhasználókat 
(például fogyasztókat, vállalkozásokat, kormányzatokat, állami és közhasznú 
intézményeket, köztük iskolákat, könyvtárakat, kórházakat és közbiztonsági szerveket) 
vonz, akik a széles sávot számos szolgáltatásra használják (az elektronikus kereskedelem, 
egészségügyi ellátás, hang- és videokapcsolat, szórakoztatás, flottairányítás, kormányzati 
szolgáltatások, oktatás, munkahelyi képzés stb. során), illetve ez lehetőséget teremt a 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 HL C 117.E., 2010.5.6., 206. o.
3 HL C 8E, 2010.1.14., 60. o.
4 HL C 146. E, 2008.6.12., 87. o.
5 HL C 287E., 2007.11.29., 364. o.
6 HL C 291. E, 2006.11.30., 133. o.
7 HL C 133E., 2006.6.8., 140. o.
8 HL C 104., 1999.4.14., 128. o.
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gépek közötti alkalmazásokra (intelligens elektronikus mérőműszerek és intelligens 
hálózatok, vezeték nélküli szívmegfigyelő készülékek, segélyhívó szolgálatok, 
riasztórendszerek, járművek távmérése, készlet nyomon követése stb.),

B. mivel a különböző technológiáknak, felhasználóknak és szolgáltatásoknak a szélessávú 
ökoszisztéma részeként történő elismerése és alkalmazása hozzá fog járulni a szélessávú 
hozzáférés 100%-os biztosításához, és meg fogja valósítani az ebből származó társadalmi 
előnyöket, amelyek így 100%-os szélessávú alkalmazást fognak előmozdítani,

C. mivel a nagy sebességű internetkapcsolat javításának a tényleges mozgatórugója a piaci 
kereslet; mivel a célok felülről lefelé történő kitűzése helyett a infrastruktúrához való 
fenntartható hozzáférés és a szolgáltatások versenye fogja a következő generációs 
internetkapcsolatot hatékonyan és a keresletnek megfelelően biztosítani, 

D. mivel alapvetően fontos, hogy az európai hozzáadott érték érdekében áthidaljuk a digitális 
szakadékot, és EU-szerte mindenki számára biztosítsuk a szélessávú internetkapcsolatot,

E. mivel a közszektor szereplői jelentős mértékben hozzájárulhatnak az új generációs 
hozzáférés kiépítéséhez a „fehér” és „szürke” zónákban, ugyanakkor a közfinanszírozású 
beruházások nem akadályozhatják a magánberuházásokat vagy torzíthatják a versenyt a 
már versenyképes területeken; mivel az új generációs hozzáférésbe beruházóknak 
megfelelő ösztönzőket kell fenntartaniuk a széles sávba történő beruházás folytatása 
érdekében, 

F. mivel a magánszektor az elmúlt évtizedben több százmilliárd eurót fektetett be a 
szélessávú eszközökbe, szolgáltatásokba, alkalmazásokba és tartalomba; mivel a 
szélessávú hozzáférés Unióban történő elterjedését továbbra is e beruházások 
előmozdítása kell, hogy hajtsa elsősorban,

1. Széles sáv mindenkinek

1. megjegyzi, hogy a széles sáv fogalma folyamatosan változik a technológiák számának 
növekedésével, illetve azzal, hogy a fogyasztói bázis és a felhasználás módja 
exponenciálisan megsokszorozódott; megjegyzi, hogy a széles sáv mára nem csupán az 
internetes hozzáférésről szól, s nem korlátozódik a közvetlen emberi kapcsolatokra, hiszen 
a gépek közötti kapcsolatok és alkalmazások gyors ütemben terjednek;

2. úgy véli, hogy az EU globális vezető szerepét kell kitűzni célul információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) infrastruktúrája terén 2013-ig 100%-os szélessávú 
lefedettség biztosításával, ahol a vidéki területeken élő felhasználók számára legalább 2, a 
jelentősebb városokban pedig 24 megabit/másodperc átviteli sebességű szolgáltatást 
nyújtanak; 

3. úgy véli, hogy a 100%-os szélessávú hozzáférés és alkalmazás elérése teljesen eltékozolt 
erőfeszítés lesz, amennyiben a prioritások között nem szerepel egy, a számítógépes és 
internetes biztonság garantálását célzó szilárd stratégia; 

4. kiemeli, hogy a vidéki területek szélessávú lefedettségének elérése érdekében ki kell 
aknázni a kiegészítő technológiákat, anélkül, hogy azok indokolatlan terheket rónának a 
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fogyasztókra vagy az ágazatra; 

5. megjegyzi, hogy a – terjedési jellemzői miatt széles területet lefedni képes – alacsony 
rádiófrekvencia-sávokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú ahhoz, hogy vidéken az összes 
elképzelhető internetes szolgáltatáshoz való általános hozzáférést megvalósító vezeték 
nélküli szélessávú lefedettség lehetővé váljon;

6. üdvözli a fix és mobil szélessávú hálózatok fejlesztésének ösztönzését olyan eszközökön 
keresztül, amelyek elősegítik a mélyépítés költségeinek csökkentését, és egyben 
hangsúlyozzák az innovatív szolgáltatások szükségességét a szélesebb körű alkalmazás 
előmozdítása érdekében;

7. kiemeli, hogy az EU 2020 stratégia széles sávra vonatkozó céljai eléréséhez a digitális 
menetrendnek nemzeti szintű helyett uniós szintű teljesítménymutatókat kell kialakítania a 
2015–2018 közötti időszakra;

8. megjegyzi, hogy a 100 megabit/másodperces célkitűzés érdekében 2015-re az uniós 
háztartások megközelítőleg 15%-ának kell már legalább ilyen sebességű előfizetéssel 
rendelkeznie;

9. javasolja a digitális frekvenciatöbblet időszerű alkalmazásának megkönnyítését az új 
mobil szélessávú szolgáltatások érdekében egy harmonizált és technológia-semleges 
páneurópai megközelítésen keresztül, a méretgazdaságosság megvalósításával és a 
határokon átnyúló káros interferenciaproblémák elkerülésével, és egyben a meglévő 
digitális televízió/HDTV vétel megzavarása nélkül;

10. felkéri a tagállamokat, hogy az érdekelt felekkel szoros együttműködésben állapítsanak 
meg nemzeti szélessávú terveket, és fogadjanak el konkrét intézkedéseket tartalmazó 
működési terveket az EU 2020 stratégia széles sávra vonatkozó céljainak megvalósítása 
érdekében;

2. Széles sáv a gazdasági növekedés, az innováció és a globális versenyképesség 
érdekében

11. úgy véli, hogy új nagy sebességű hálózatokra van szükség az EU nemzetközi 
versenyképességének előmozdításához;

12. hiszi, hogy mind az infrastruktúra, mind az azon keresztüli szolgáltatások terén kialakuló 
verseny a legjobb alapot teremti a fenntartható versenyképességhez, a beruházáshoz, az
innovációhoz és az elterjedéshez; 

13. hangsúlyozza, hogy a szélessávú szolgáltatások kulcsfontosságúak az EU iparának 
versenyképességéhez, és nagyban hozzájárulnak az EU gazdasági növekedéséhez és a 
foglalkoztatáshoz; 

14. úgy véli, hogy a nagy teljesítményű szélessávú hálózatok és a fényvezető szálak 
hozzáférési hálózatokban (FTTH) történő alkalmazása kívánatos célokat jelent a 
végfelhasználók és a gazdasági fejlődés szempontjából egyaránt;
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15. bátorítja a Bizottságot és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét arra, 
hogy 2013-ig találjanak megoldást egy közös megközelítésre az üzleti és elektronikus 
kommunikáció egységes piacának uniós szintű kialakítása érdekében;

16. kiemeli, hogy a versenyképes mobilpiacok megvalósítása szempontjából fontos, hogy a 
vezeték nélküli széles sávok számára a spektrumsávok – rádióspektrum-politikai 
programon keresztüli – kiosztása versenyképes és időszerű legyen, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy a meglévő szolgáltatások tiszteletben tartása mellett 2013-ig 
gondoskodjanak a 800 MHz frekvenciasáv eléréséről;

3. A beruházások és a verseny ösztönzése

17. kiemeli, hogy biztosítani kell, hogy a mindenki számára elérhető szélessávú hozzáférést 
célzó tagállami intézkedések ne torzítsák el a piacot vagy ne rójanak szükségtelen terheket 
az ágazatra; 

18. megjegyzi, hogy a széles sávra irányuló állami támogatási keret és a közösségi 
pénzeszközök célzott felhasználása lehet a leghaladóbb kiegészítő módja a szélessávú 
fejlesztések felgyorsításának;

19. elismeri, hogy szabályozási biztonságra van szükség a beruházások elősegítéséhez és a 
beruházások előtti akadályok felszámolásához a nagysebességű és nagyon nagy sebességű 
hálózatok terén; e tekintetben elismeri az új generációs hozzáférésről szóló, vezetékes 
hozzáféréssel kapcsolatos ajánlást;

20. tudomásul veszi, hogy az új generációs szélessávú infrastruktúra költséges kiépítésében 
rejlő potenciális kockázatok magasak, és a megtérülési időszak hosszú; megállapítja, hogy 
a szabályozásnak nem szabadna eltántorítania az ilyen infrastruktúrába irányuló 
beruházásokat és biztosítania kell, hogy az összes piaci szereplő elegendő ösztönzést 
kapjon a beruházáshoz;

21. felszólít egy új generációs és nagysebességű vezeték nélküli hozzáférésre irányuló 
beruházásbarát keret kialakítására, amely többek között biztosítja a jogbiztonságot, 
előmozdítja a beruházásokat, a versenyt és a technológiasemlegességet, amellett, hogy a 
piacra bízza a technológia megválasztását;

22. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megkülönböztetésmentes hozzáférést a 
mélyépítési munkálatokhoz, és könnyítsék meg az alépítményekhez való hozzáférést, 
amely jelentős mértékben csökkenti a befektetési küszöbértéket;

23. megjegyzi, hogy a szélessávú hozzáférés maximalizálása és alkalmazása érdekében az 
uniós politikának hatékony és megfizethető hálózatok, alkalmazások és tartalmak 
kiépítésére kell ösztönöznie;

24. hangsúlyozza, hogy amennyiben a piaci erők képesek versenyképes szélessávú hozzáférés 
biztosítására, a kormányzati politikának a kiépítés előtti akadályok felszámolásával elő 
kell mozdítania a magánszektor beruházásait és innovációját; 

25. támogatja a Bizottság tevékenységét, hogy az Európai Beruházási Bankkal (EBB) 
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együttműködve javítsa a nagysebességű és nagyon nagy sebességű hálózatokra szánt 
finanszírozást, és hangsúlyozza, hogy ezt a finanszírozást a szolgáltatások sokféleségét 
támogató nyitott infrastruktúra-projektek felé kell irányítani; 

26. üdvözli a Bizottság új pénzügyi források feltérképezésére vonatkozó javaslatát, és 
támogatja az EBB-vel közösen kibocsátani tervezett EU-kötvény projektjét;

27. továbbra is buzdít a megfelelő közfinanszírozású beruházásokra, a köz- és magánszféra 
közötti partnerségekre és adókedvezményekre a nagysebességű és nagyon nagy sebességű 
hálózatok kiépítése érdekében; hangsúlyozza a kormányzati politikák minden szinten 
történő összehangolásának fontosságára; 

28. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a befektetési alapok, a strukturális alapok, 
a kohéziós alap, a regionális alapok, illetve az állami és magánberuházások megfelelő 
felhasználásával állapodjanak meg egy uniós szélessávú kiépítési egyezményben, amely 
elsősorban a fehér területeket célozza, és uniós szintű következetes eredménymutatókkal 
együtt biztosítja a szükséges összehangolást;

29. felszólít egy magas szintű uniós munkacsoport létrehozására az érdekelt felek 
részvételével, a jövőbeli IT-infrastruktúrára vonatkozó stratégia kidolgozása céljából;

4. Fogyasztói előnyök

30. tudomásul veszi a Bizottság szándékát egy, az uniós keretben kulcsfontosságú elveket 
jelentő költségekre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó iránymutatás 
készítésére, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy ez az útmutató a nagysebességű és 
nagyon nagy sebességű hálózatok és az ezen keresztül nyújtott szolgáltatások terén 
támogassa a megfizethető árakat, a fogyasztók választását és a versenyt, illetve ösztönözze 
a hatékony beruházásokat és az e hálózatokra történő gyors átállást; 

31. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamok támogatásával térképezze fel a rosszul lefedett 
és a lefedetlen területeket;

32. kéri a Bizottságot, hogy évente nyújtson be jelentést a Parlament részére az EU-ban 
ténylegesen elérhető szélessávú kínálatról és választékról, valamint az elektronikus 
hírközlés keretének és az új generációs hozzáférésről szóló ajánlás megvalósítása felé tett 
előrelépésről; 

33. felszólítja a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a széles sáv elterjedése előtti 
akadályokkal, különösen az alacsony jövedelmű közösségekben, és vonják be az összes 
érdekelt felet a képzés nyújtásába és a szélessávú szolgáltatásokhoz való nyilvános 
hozzáférés biztosításába, a gazdasági segítség nyújtásába a szélessávú szolgáltatások és 
berendezések beszerzéséhez, valamint az egyedi fogyasztói igényeket szolgáló 
technológiák és tartalmak fejlesztésének ösztönzésébe;

34. felszólítja a Bizottságot, hogy a megvalósítható interaktív szolgáltatások elérése és a 
széles sávra vonatkozó célok követése érdekében a szélessávú hozzáférés vonatkozásában 
határozzon meg több minőségi jellemzőt, mint amilyen például a fel-és letöltési sebesség, 
a várakozási idő és a felhasználók által tapasztalt sebesség; üdvözli a Bizottság munkáját a 
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tényleges felhasználói tapasztalat vonatkozó szempontjainak mérését szolgáló módszer 
kidolgozása terén;

5. E-kezdeményezések: a kereslet előmozdítása 

35. felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák a hiányos e-ismeretek felszámolása terén tett 
erőfeszítéseiket az oktatás minden szintjén és az élethosszig tartó oktatáson keresztül;

36. felszólítja a tagállamokat, hogy kövessék a Bizottság által az e-kormányzati cselekvési 
tervvel állított példát: alkalmazzanak e-közbeszerzést, fogadjanak el nyílt adatkezelési 
stratégiát, támogassák az elektronikus személyi azonosítást; 

37. támogatja az olyan kezdeményezéseket, mint például az e-egészségügy és egy páneurópai 
egészségügyi információs infrastruktúra, amely a betegeket az egészségükért való 
felelősségvállalásban támogató, betegközpontú szolgáltatásokat tesz lehetővé; 
megállapítja, hogy az ilyen szolgáltatásoknak mindenütt és mindenkor – akár 
mobilkészülékeken keresztül is – elérhetőnek kell lenniük;

38. hangsúlyozza egy, a magánélet védelmére vonatkozó szilárd uniós keret fontosságát és 
üdvözli az adatvédelmi irányelv jelenleg folyó felülvizsgálatát;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


