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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Francia Guyana Saint-Laurent-du-Maroni térségében található „route 
des chutes voltairesˮ (korábbi nevén: route de Paul Isnard) állapotáról számol be. A petíció 
benyújtója az eredeti petíció kiegészítéseként benyújtott jelentős dokumentációval 
egyértelműen bemutatja, hogy a fent említett területeken lakóhellyel rendelkezőket (a 
becslések szerint mintegy 12 km hosszú területen élő 160 családot) képviselő bizottság 2001 
óta kéri a helyi hatóságokat, hogy intézkedjenek megfelelő vezetékes telefon szolgáltatás és 
széles sávú összeköttetés biztosítása érdekében. Választ ugyan kaptak – konkrétan a 
prefektúrától 2004-ben, illetve a regionális adminisztrációtól 2009-ben –, a helyzet 12 évvel 
később továbbra sem oldódott meg, ezért arra kérik az Európai Parlamentet, hogy különös 
tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok 2002-es keretszabályozására 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
hu.htm) vizsgálja meg, miképpen lehetne határozottabb intézkedéseket hozni az ott élő 
természetes személyek alapvető jogait és szabadságait jelentős mértékben akadályozó kérdés 
végleges rendezése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei 

Az európai digitális menetrend 2010-ben a széles sávval kapcsolatban 2020-ig terjedő célokat 
határozott meg: hozzáférés a 30 Mbps sebességhez minden polgár és vállalkozás számára, 
továbbá 100 Mbps-nél nagyobb sebesség az internetkapcsolatra előfizető európai háztartások 
legalább 50%-a számára 2020-ig.

A Bizottság tudatában van annak, hogy az Unió egyes területei – főként a ritkán lakott 
területek – esetében még nem biztosított a vezetékes széles sávú összeköttetés. Például St. 
Laurent du Maroni városa háztartásainak 49%-a legalább 2 Mbps sebességű kapcsolattal 
rendelkezik, ám a háztartások 51%-ában még nincs ilyen összeköttetés1. A piac által nem 
lefedett területeken a közhatóságok fellépése elősegítheti a magánberuházások ösztönzését. 
Ez szabályozási intézkedésekkel érhető el: például a költségek csökkentéséről szóló irányelv2

lehetővé teszi és előmozdítja a nagy sebességű digitális hálózatok (azaz a gyors széles sávú 
internet) kiépítését. A beruházások ösztönzésére szolgáló fő uniós pénzügyi eszközök az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz3 és az európai strukturális és beruházási alapok4.

Ami az utóbbit illeti, az ERFA–ESZA Francia Guyanára vonatkozó 2014–2020 közötti 
operatív programját 2014. december 18-án fogadták el. Az ERFA-ból több mint 33 millió 
eurót különítenek el az IKT számára. E beruházások között 15 millió eurót fordítanak a nagy 
sebességű széles sávú hálózatot érintő beruházások támogatására, 6 millió eurót pedig a 
gerinc-/felhordó hálózatra. Emellett ezen operatív program keretében a területi fejlesztés 
tekintetében konkrét erőfeszítéseket tesznek Saint Laurent du Maroni javára. A várost érintő 
egyedi intézkedésekből álló csomagra összesen 30 millió eurós költségvetést biztosítanak –
ebből 15 millió eurót fordítanak az IKT-projektekre – az úgynevezett integrált területi 
beruházások (ITI) révén.

Ezenfelül Francia Guyana széles sávú kiépítési terve (SDTAN – Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique) szerint Saint Laurent du Maroni városa részt vesz abban a 
kísérleti projektben, amelynek célja az üvegszálas kábelek kiépítése a város egészében az 
EDF villamosenergia-hálózatok felhasználásával. A város végezetül szerepel a „1. kiemelt 
területben”, amelynek célja a helyi hurok fejlesztése annak érdekében, hogy az arra alkalmas 
vonalak 93%-a elérje a 8 Mbps sebességet.

Ami az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt illeti, az Európai Bizottság 2014 júliusában 
elindította a „Hálózatba kapcsolt közösségek” kezdeményezést egy projektportfólió 
létrehozása érdekében, és online közösséget hoz létre a projekteket támogatók számára a 
tapasztalatok, a tanácsok és a bevált gyakorlatok megvitatása és megosztása céljából. Az 
online közösségnek 2015 elejétől a Széles sávú Európa honlap ad majd otthont. A Széles sávú 
Európa honlap tájékoztatást nyújt továbbá a Bizottság nagy sebességű széles sávú kapcsolat 
európai fejlesztésére irányuló politikájáról, és országonkénti bontásban ismerteti a széles sáv 

                                               
1 SDTAN, Guyana, 2012. május, 50. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről.
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4 http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_hu.htm.
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fejlesztésével kapcsolatos bevált gyakorlatokat. Az alábbi címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Összegzés

A petíció benyújtója által említett területen a széles sávú rendszer kiépítésével kapcsolatos 
közvetlen szabályozói beavatkozás és/vagy közfinanszírozás elsődlegesen a nemzeti és a 
regionális hatóságok feladata. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak célja, hogy 2020-ra 
minden európai lakos hozzáférjen a legalább 30 Mbps sebességű digitális hálózatokhoz, így a 
Bizottság arra ösztönzi e hatóságokat, hogy e beruházások megvalósulását a közeljövőben 
biztosítsák. A petíció benyújtója mindaddig a Bizottság „Széles sávú Európa” honlapján 
tájékozódhat.


