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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a nagy teljesítményű, széles sávú hálózatokkal való ellátás az Európa 2020 stratégia 
céljainak megvalósítása érdekében létfontosságú, hogy lehetővé tegyük a gazdasági 
növekedés előmozdítását, Európa versenyképességének megerősítését és minden régió és 
társadalmi réteg részvételét a digitális életben,

1. úgy véli, hogy a teljes széles sávú lefedettségnek egyetemes szolgáltatásnak kell lennie, 
mivel elengedhetetlen az Európán belüli egyenértékű életkörülmények megteremtéséhez; 

2. megállapítja, hogy a nemzeti és európai széles sávú hálózatok fejlesztésére szolgáló 
programok megvalósításával kapcsolatos igazgatási és tervezési költségek igen jelentősek; 
ezért kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok, amennyire csak lehet, egyszerűsítsék a 
támogatási feltételeket és eljárási folyamatokat, hogy az eszközök kiáramlását fokozzák;

3. megállapítja, hogy a segélyekről szóló jelenlegi európai jog a gyakorlatban gyakran 
eredményez jogi bizonytalanságot, ami hátráltatja a tervezett beruházásokat; ezért 
felszólítja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy mennyire lehet egyszerűsíteni és 
még inkább beruházásbaráttá tenni az előírásokat; 

4. rámutat, hogy az alapvető szolgáltatásnyújtás meghatározását a jövőben módosítani kell a 
megváltozott feltételek tükrében; ennélfogva felszólítja a Bizottságot, hogy mivel a piac 
várhatóan nem tudja ellátni a vidéki területeket új generációs hozzáférési hálózatokkal, a 
széles sávú hálózatokról szóló iránymutatások között alternatívaként tüntesse fel a gyors 
és rendkívül gyors hálózatok támogatását;

5. úgy véli, hogy az új generációs hozzáférési hálózatok hiánya jelentette problémát hosszú 
távon még a jelenlegi alapvető szolgáltatásnyújtás mellett sem oldja meg a digitális 
frekvenciatöbblet alkalmazása; ezért helyénvalónak tartja e területeken is lehetővé tenni 
az új generációs hálózatokat szolgáló vezetékek támogatását.


