
 

AD\1120486HU.docx  PE597.451v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Regionális Fejlesztési Bizottság 
 

2016/0287(COD) 

29.3.2017 

VÉLEMÉNY 

a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére 

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi 

közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

A vélemény előadója: Rosa D'Amato 

 



 

PE597.451v02-00 2/21 AD\1120486HU.docx 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1120486HU.docx 3/21 PE597.451v02-00 

 HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

2016 szeptemberében az Európai Bizottság az uniós távközlési szabályozási keret 

nagyszabású megváltoztatására, valamint új kezdeményezésekre tett javaslatot az európaiak 

összeköttetések iránti, egyre bővülő igényeinek kielégítése és Európa versenyképességének 

fellendítése érdekében. 

Az e célkitűzést támogató intézkedések között ez az új csomag elősegíti a helyi vezeték 

nélküli hozzáférési pontok kiépítését, egyszerűsített tervezési eljárások és kiemelt 

szabályozási kötelezettségek révén, többek között ott, ahol az ilyen hozzáférés nem 

kereskedelmi alapon biztosított, vagy más közszolgáltatások nyújtását egészíti ki. 

 

E jogalkotási vélemény tárgya ekképpen az Európai Bizottság azon javaslatának elemzése, 

amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében módosításokat tartalmaz a 

távközlési jogi keretre vonatkozóan, amelyet az 1316/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 

CEF-rendelet) és a 283/2014/EU rendelet (a továbbiakban: iránymutatási rendelet) tartalmaz, 

annak érdekében, hogy egy uniós finanszírozású rendszer, a „WiFi4EU” révén támogassa a 

helyi közösségekben az ingyenes internetelérést.   

 

A bizottsági javaslat 120 millió eurót irányoz elő a 2017 és 2019 közötti időszakra a 

WiFi4EU rendszer számára, amelynek célja a közösségi élet központjaiban a legkorszerűbb 

WiFi-berendezések felszerelésének támogatása. E tekintetben alapvetően fontos, hogy a 

biztosítandó berendezések és technológia a piacon elérhető legmagasabb szintű normáknak 

feleljenek meg, és hogy a nyújtott szolgáltatások felhasználóbarátok és a szerény digitális 

készségekkel rendelkező személyek számára is elérhetők legyenek.  

 

Az előadó alapvetően fontosnak tartja, hogy e kezdeményezés különösen a vidéki térségekre 

és az elnéptelenedés és elvándorlás kockázatának kitett övezetekre összpontosítson.  

 

A WiFi4EU rendszert egyszerű és kevés bürokráciával járó eljárások, például online 

kérelmek, kuponos fizetés és könnyített ellenőrzési előírások révén vezetik majd be. Az 

előadó ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a projekt teljes időtartama alatt megfelelő 

teljesítmény-ellenőrzést kell végezni a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, kellő 

egyensúlyt teremtve az egyszerűsítés és az ellenőrzés között.  

 

A beavatkozás várhatóan számos pozitív dominóhatást is ki fog váltani, amelyek a helyi kis- 

és középméretű gazdasági szereplők ikt-ágazatba való bevonásától és demokratikus életben 

való részvételétől kezdve az internetkapcsolathoz való hozzáférés terén egyébként 

nehézségekkel küzdő demográfiai csoportokra is kiterjedő részvételig terjednek, 

egyszersmind előmozdítva a „dolgok és szolgáltatások internete” koncepciót is.  

 

A projektek megkettőzésének és a pénzösszegek elaprózódásának elkerülése érdekében az 

előadó kitart továbbá amellett, hogy szinergiákat kell teremteni az ERFA által nyújtott 

finanszírozással, figyelembe véve a 2. tematikus célkitűzésen („az információs és 

kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és 

minőségének javítása”) belüli óriási beruházásokat a 2014 és 2020 közötti programozási 

időszakban.  

 

Az előadó egyetért a földrajzi egyensúly Bizottság által javasolt elvével, mindazonáltal úgy 
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véli, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Szerződésekben rögzített elvét 

megfelelően figyelembe kell venni a WiFi4EU végrehajtása, illetve a helyi hatóságok által 

benyújtott kérelmekre vonatkozó kiválasztási kritériumok meghatározása során.  A 

rendszerben pályázó projekteknek olyan területek ellátására kell javaslatot tenniük, 

amelyeken hasonló jellemzőket kínáló nyilvános vagy magán-WiFi még nem létezik. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az „Európai digitális menetrend” 

című 2010. augusztus 26-i bizottsági 

közlemény megállapítja, hogy az Európa 

2020 stratégia kiemelte a széles sávú 

hálózatok bevezetésének a társadalmi 

befogadás és az Unió 

versenyképességének elősegítésében 

játszott fontos szerepét, megerősítve azt a 

célkitűzést, hogy 2013-ra valamennyi 

uniós polgár számára elérhetővé váljon az 

alapvető széles sávú internetkapcsolat, és 

törekedve arra, hogy 2020-ig minden 

európai polgár a 30 MB/s-ot meghaladó, 

jóval nagyobb sebességű 

internetkapcsolathoz is hozzáféréssel 

rendelkezzen, továbbá hogy az uniós 

háztartások legalább 50%-a előfizetéssel 

rendelkezzen a 100 MB/s-nál gyorsabb 

internet-hozzáférésre. 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az internetes összekapcsoltság 

európai jövőképét támogató intézkedések 

között a tervezési eljárások egyszerűsítése 

és a szabályozási akadályok csökkentése 

(2) Az internetes összekapcsoltság 

európai jövőképét támogató intézkedések 

között a tervezési eljárások egyszerűsítése 

és a szabályozási akadályok csökkentése 
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révén támogatja a helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a 

hozzáférési pontok, ideértve a más 

közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a 

nem kereskedelmi jellegű hozzáférési 

pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a 

jelenlegi vezeték nélküli hírközlési 

hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték 

nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli 

generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az 

igények alakulásának megfelelően 

előmozdítják a lefedettség granularitásának 

javulását. 

révén támogatja a helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a 

hozzáférési pontok, ideértve a más 

közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a 

nem kereskedelmi jellegű hozzáférési 

pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a 

jelenlegi vezeték nélküli hírközlési 

hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték 

nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli 

generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy a 

jelenlegi jövőbeli igényeknek megfelelően 

előmozdítják az Unió területét érintő 

lefedettség granularitásának javulását. 

Tekintettel a digitális technológia gyors 

fejlődésére rendszeres ellenőrzéseket és 

minőség-ellenőrzéseket kell végezni a 

helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok 

minőségének és megfelelő működésének 

biztosítása érdekében, abból a célból, hogy 

e kezdeményezés fenntarthatóbb és 

tartósabb legyen. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az internetes összekapcsoltság 

uniós jövőképét támogató további uniós 

intézkedésnek biztosítania kell, hogy a 

házankénti internetkapcsolat 

megkönnyítse az uniós polgárok számára 

az internet használatát, továbbá 

előmozdítsa a „dolgok és szolgáltatások 

internete” koncepciót is. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(3) A digitális egységes piacon az 

internetes összekapcsoltságának európai 

jövőképét meghatározó közleményt 

követve, valamint a digitális társadalmi 

befogadás elősegítése érdekében az 

Uniónak célzott támogatások útján 

támogatnia kell az ingyenes helyi vezeték 

nélküli internet-hozzáférés nyújtását a 

helyi közélet központjaiban, ideértve a 

nyilvánosság számára nyitva álló 

szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 

1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 

rendeletben ezidáig nem szerepelt. 

(3) A digitális egységes piacon az 

internetes összekapcsoltságának európai 

jövőképét meghatározó közleményt 

követve, valamint a digitális jártasság és 

befogadás elősegítése érdekében az 

Uniónak célzott támogatások útján 

támogatnia kell az ingyenes és gyors – 

legalább 100 Mb/s sebességű kapcsolatot 

biztosító, azaz a gigabitalapú 

társadalommal kapcsolatos, az ultragyors 

széles sávú internethálózat 2025-re való 

kiépítésére irányuló céloknak megfelelő –, 

minőségi helyi vezeték nélküli internet-

hozzáférés nyújtását a helyi közélet 

központjaiban, ideértve a nyilvánosság 

számára nyitva álló szabadtéri területeket 

is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 

283/2014/EU16 rendeletben ez idáig nem 

szerepelt. A digitális befogadás nem 

diszkriminálhatja a távoli és vidéki 

övezeteket. Az internetkapcsolat 

javulásának az információhoz és a 

hírközléshez való hozzáférés javulását kell 

eredményeznie, ezáltal pedig pozitív hatást 

kell gyakorolnia a régiók társadalmi 

haladási indexére (SPI). 

_________________ _________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 

2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) 

módosítva. 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a 680/2007/EK és 

67/2010/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. 

o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 

2015/1017 európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) 

módosítva. 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete 

a távközlési infrastruktúrák területén 

működő transzeurópai hálózatokra 

vonatkozó iránymutatásokról és az 

1336/97/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.). 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete 

a távközlési infrastruktúrák területén 

működő transzeurópai hálózatokra 

vonatkozó iránymutatásokról és az 

1336/97/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.). 
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Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ilyen típusú támogatás 

várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot 

ellátó szervezeteket, például a 

közigazgatási szerveket és a 

közszolgáltatást nyújtókat, hogy a 

közfeladatuk ellátását kiegészítő 

szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték 

nélküli internetkapcsolatot kínáljanak 

annak érdekében, hogy a helyi közösségek 

a közélet központjaiban 

megtapasztalhassák a nagyon nagy 

sebességű széles sáv előnyeit. E 

szervezetek közé tartoznak a helyi 

önkormányzatok és más helyi 

közigazgatási szervek, valamint a 

könyvtárak és a kórházak. 

(4) Az ilyen típusú támogatás 

várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot 

ellátó szervezeteket, például a helyi 

közigazgatási szerveket, hogy a 

közfeladatuk ellátását kiegészítő 

szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték 

nélküli internetkapcsolatot kínáljanak, 

magas szintű kiberbiztonságot garantálva; 

e tekintetben e támogatásnak hozzá kell 

járulnia ahhoz, hogy a helyi közösségek a 

közélet központjaiban garantáltan 

hozzáférjenek az információkhoz és részt 

vehessenek a (digitális) közéletben, 

digitális készségeik fejlődjenek, és 

megtapasztalhassák a nagyon nagy 

sebességű széles sáv előnyeit. E 

szervezetek közé tartoznak a helyi 

önkormányzatok és más helyi 

közigazgatási szervek helyiségei és azok 

közvetlen környezete, valamint a 

közkönyvtárak, múzeumok, iskolák és 

egyetemek, közösségi központok, 

multifunkcionális létesítmények, 

kulturális, sport- és ifjúsági létesítmények, 

a közterek és -parkok, valamint az 

egészségügyi létesítmények, biztosítva 

ugyanakkor, hogy az e szervek és a helyi 

szolgáltatók közötti interakció a kkv-k 

számára tehermentesebbé és gyorsabbá, a 

folyamat egésze pedig kevésbé 

bürokratikussá váljon. A nagy sebességű 

ingyenes vezeték nélküli 

internetkapcsolatot a tömegközlekedés 

szabadon hozzáférhető tereiben, például 

várótermekben is biztosítani lehetne. A 

gyors és ultragyors széles sávhoz és az ikt-

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

– különösen a távoli térségekben – 

növelheti az emberek életminőségét 

azáltal, hogy megkönnyíti a szolgáltatások 



 

PE597.451v02-00 8/21 AD\1120486HU.docx 

HU 

(pl. az e-egészségügy és az e-kormányzat) 

elérését, valamint gazdasági lehetőségeket 

teremthet a helyi vállalkozások és induló 

vállalkozások számára, végső soron 

előmozdítva a társadalmi befogadást, a 

gazdasági növekedést és a 

versenyképességet. Az illetékes 

hatóságoknak ezért biztosítaniuk kell, 

hogy senkiről se feledkezzenek meg, és 

hogy az internettartalmak és az online 

szolgáltatások mindenki számára 

elérhetők legyenek, ideértve a digitális 

jártassággal nem rendelkező polgárokat 
és a fogyatékossággal élő személyeket is. 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Ez a helyi vezeték nélküli 

kapcsolódási pontok kiépítésére irányuló 

uniós kezdeményezés hivatott előkészíteni 

a közös páneurópai WiFi4EU (SSID)-

hálózat létrehozását, amely egyszersmind 

a gyors és biztonságos pánuniós WiFi-

kapcsolat védjegyéül szolgálna. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat csak akkor minősülhet 

ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés 

vagy más típusú ellentételezés – ideértve 

különösen a reklámot és a személyes 

adatok rendelkezésre bocsátását – révén 

biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják. 

(5) A helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat csak akkor minősülhet 

ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés 

vagy más típusú ellentételezés – ideértve 

különösen a reklámot és a személyes 

adatok rendelkezésre bocsátását – révén 

biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják, 

összhangban az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel és az 

(EU) 2016/680 európai parlamenti és 
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tanácsi irányelvvel. Az Unió által 

társfinanszírozott, vezeték nélküli internet 

igénybevétele semmilyen körülmények 

között sem köthető áruk vagy 

szolgáltatások vásárlásához. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel annak konkrét céljára és 

a helyi szükségleteket célzó jellegére a 

beavatkozást az 1316/2013/EU és 

283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési 

szektorban végrehajtott elkülönült közös 

érdekű projektként kell értelmezni. 

(6) Tekintettel annak konkrét céljára és 

a helyi szükségleteket célzó jellegére és a 

leginkább rászoruló régiók, illetve a 

potenciális multiplikátorhatás 

meghatározását lehetővé tevő, közös uniós 

felmérési norma kidolgozásának 

szükségességére a beavatkozást az 

1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet 

szerinti, a távközlési szektorban 

végrehajtott elkülönült közös érdekű 

projektként kell értelmezni. 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Tekintettel a beavatkozás nem 

kereskedelmi jellegére és az egyedi 

projektek előreláthatólag kis léptékére, az 

adminisztratív terheket minimálisra kell 

szorítani. Következésképpen a 

beavatkozást a pénzügyi támogatás 

legmegfelelőbb formáival kell 

megvalósítani, nevezetesen a költségvetési 

rendelet alapján most vagy a jövőben 

nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásokkal. A beavatkozás nem 

alapozhat pénzügyi eszközök 

igénybevételére. 

(8) Tekintettel a beavatkozás nem 

kereskedelmi jellegére és az egyedi 

projektek előreláthatólag kis léptékére, az 

adminisztratív terheket minimálisra kell 

szorítani, figyelembe véve az 

elszámoltathatóság, illetve az 

egyszerűsítés és az ellenőrzés közötti 

megfelelő egyensúly szükségességét. 

Következésképpen a beavatkozást a 

pénzügyi támogatás legmegfelelőbb 

formáival kell megvalósítani, nevezetesen 

a költségvetési rendelet alapján most vagy 

a jövőben nyújtott vissza nem térítendő 

támogatásokkal. A beavatkozás nem 
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alapozhat pénzügyi eszközök 

igénybevételére. A hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás elvének 

érvényesülnie kell. 

 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) E kezdeményezés végrehajtása 

során figyelembe kell venni az egyéb 

uniós programokkal és alapokkal 

kialakítható esetleges szinergiákat. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az egyes helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és 

az érintett egyedi projektek kisebb értéke 

miatt az e rendelet alapján pénzügyi 

támogatásban részesülő hozzáférési pontok 

várhatóan nem jelentenek versenyt a 

kereskedelmi ajánlatok számára. Annak 

érdekében, hogy az ilyen pénzügyi 

támogatás ne torzítsa indokolatlanul a 

versenyt, ne szorítsa ki a 

magánberuházásokat és a 

magánszereplőket ne tántorítsa el a 

beruházástól, a beavatkozásnak olyan 

projektekre kell korlátozódnia, amelyek 

nem pusztán megkettőzik az ezen a 

területen már létező és hasonló jellegű 

magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez 

nem zárja ki a kiépítésekhez e 

kezdeményezés alapján állami vagy 

magánforrásokból nyújtott további 

támogatást. 

(9) Az egyes helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és 

az érintett egyedi projektek kisebb értéke 

miatt az e rendelet alapján pénzügyi 

támogatásban részesülő hozzáférési pontok 

várhatóan nem jelentenek versenyt a 

kereskedelmi ajánlatok számára. Annak 

érdekében, hogy az ilyen pénzügyi 

támogatás ne torzítsa indokolatlanul a 

versenyt, ne szorítsa ki a 

magánberuházásokat és a 

magánszereplőket ne tántorítsa el a 

beruházástól, a beavatkozásnak olyan 

projektekre kell korlátozódnia, amelyek 

nem pusztán megkettőzik az ezen a 

területen nyilvános WLAN-routerek révén 

már létező, hasonló jellegű és hasonló 

feltételekkel, ingyenesen igénybe vehető 
ajánlatokat. Ez nem zárja ki a 

kiépítésekhez e kezdeményezés alapján 

állami vagy magánforrásokból nyújtott 

további támogatást. A kettős finanszírozást 
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ki kell zárni, ugyanakkor az alacsony 

sebességű kapcsolatot már jelenleg is 

biztosító önkormányzatoknak továbbra is 

támogathatóaknak kell maradniuk a 

gyors internetkapcsolat széles körű 

elterjedésének elősegítése érdekében. 

 

 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A rendelkezésre álló költségvetést 

szerte a tagállamokban földrajzilag 

kiegyensúlyozott módon kell elosztani a 

projektek között, a tartós digitális 

szakadék kockázatának kitett területekre 

összpontosítva, tagállamonként megfelelő 

minimális mennyiségű utalványt 

biztosítva. Amennyiben a helyi kkv-k 

előnyben részesülnének az e rendelet 

szerinti WLAN-szolgáltatásra vonatkozó 

közbeszerzés és a berendezések 

felszerelése során, az biztosítaná az 

önkormányzatok innovációs és 

munkahelyteremtési lehetőségeinek 

megőrzését. A földrajzi egyensúly 

biztosítását célzó elvet be kell építeni az 

1316/2013/EU rendelet alapján 

elfogadott, érintett munkaprogramokba, 

és szükség szerint a pályázati 

felhívásokban tovább kell pontosítani. 

 

 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Annak biztosítása érdekében, hogy (10) Annak biztosítása érdekében, hogy 
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a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat 

mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi 

támogatást olyan online eszközök lehető 

legnagyobb mértékű felhasználásával kell 

nyújtani, amelyek lehetővé teszik a 

kérelmek gyors benyújtását és kezelését, 

valamint támogatják a kiépített helyi 

vezeték nélküli hozzáférési pontok 

megvalósítását, nyomon követését és 

ellenőrzését. 

a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat 

mielőbb rendelkezésre álljon, alapvetően 

fontos, hogy a helyi és regionális 

hatóságok és a WiFi-berendezések 

szállítói, különösen a helyi közösségekben 

székhellyel rendelkező kkv-k megfelelő 

tájékoztatást kapjanak a szélessáv-

szakértői szolgálatoktól (BCO) a 

rendelkezésre álló kiemelt minőségű 

kapcsolatokról, és szükség esetén 

segítséget kapjanak a pályázáshoz. A 

pénzügyi támogatást olyan online eszközök 

lehető legnagyobb mértékű 

felhasználásával kell nyújtani, amelyek 

lehetővé teszik a kérelmek gyors 

benyújtását és kezelését, valamint 

támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli 

hozzáférési pontok megvalósítását, 

nyomon követését és hatékony 

ellenőrzését, a projekt teljes időtartama 

alatt megfelelő teljesítmény-ellenőrzést 

biztosítva, különös tekintettel az elfogadott 

új igazgatási eljárásokra 

(utalványrendszer révén). Figyelembe 

véve azokat a közös kihívásokat, 

amelyekkel a vidéki, távoli és ritkán lakott 

területek szembesülnek a városi 

területekhez képest, például a 

strukturálisan alacsonyabb és 

szétaprózódó keresletet és a magasabb 

egységnyi (azaz egy végfelhasználóra eső) 

kiépítési és infrastruktúra-karbantartási 

költségeket, intézkedéseket kell elfogadni 

arra nézve, hogy e területek is 

részesüljenek az ingyenes, nagy sebességű 

és jó minőségű, helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat előnyeiből. A helyi 

vezeték nélküli kapcsolódási pontokat a 

nagyközönséget célzó tájékoztatási 

kampányok révén láthatóvá kell tenni és 

népszerűsíteni kell. Ezenfelül az 

internetkapcsolat előmozdításának 

jelentőségével kapcsolatos tudatosság 

növelése érdekében a WiFi4EU-

rendszerben támogatásban nem részesülő, 

de pozitívan értékelt projektek számára is 

„kiválósági pecsét”jellegű minőségi 

címkét kell odaítélni, ami adott esetben 

más finanszírozási források keretében 
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gyorsabb forráshoz jutást eredményezhet. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Tekintettel az Unióban az 

internetcsatlakozás iránti igényekre és az 

olyan hozzáférési hálózatok 

előmozdításának sürgősségére, amelyek a 

nagyon nagy sebességű széles sávú 

szolgáltatások segítségével szerte az EU-

ban magas színvonalú internetes 

felhasználói élményt képesek biztosítani, a 

pénzügyi támogatásnak földrajzilag 

kiegyensúlyozottan kell megoszlania. 

(11) Tekintettel az Unióban az 

internetcsatlakozás iránti igényekre és 

figyelembe véve a város és vidék közötti, 

az új technológiai fejlődés nyomán 

szélesedő digitális szakadékot és az olyan 

hozzáférési hálózatok előmozdításának 

ebből eredő sürgősségére, amelyek a 

nagyon nagy sebességű széles sávú 

szolgáltatások és soknyelvű elérési oldalak 

segítségével szerte az EU-ban – az 

elszigetelt régiókat, a korlátozottan 

elérhető területeket, szigeteket és a 

legkülső régiókat is beleértve – magas 

színvonalú internetes felhasználói élményt 

képesek biztosítani, a pénzügyi 

támogatásnak földrajzilag 

kiegyensúlyozottan kell megoszlania, 

figyelemmel a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió elvére és az ikt-

infrastruktúra fejlettségi szintjében 

mutatkozó eltérésekre. Természeti 

katasztrófák (pl. áradások, földrengések) 

esetén az ingyenes WiFi-hálózatnak 

korlátozásmentesnek, biztonságosnak és 

nagysebességűnek kell lennie a sürgősségi 

segélyszolgálatok és a polgárok közötti 

gyors kommunikáció elősegítése 

érdekében. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A beavatkozások elosztása során 

figyelembe kell venni az Unió régiói 
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közötti társadalmi-gazdasági eltéréseket, 

és céljukként az életfeltételek javítását, a 

munkakörnyezet jobbá tételét, valamint a 

munkanélküliség és az elnéptelenedés 

kockázatának csökkentését kell kitűzniük. 

Különös figyelmet kell fordítani a vidéki 

térségekre, az ipari átalakulás által 

érintett térségekre és azokra a régiókra, 

amelyek súlyos és tartós természeti vagy 

demográfiai hátrányokkal küzdenek. E 

program helyi közösségek gazdasági és 

társadalmi fejlődésével kapcsolatos 

előnyeit figyelembe véve és az ezen 

intézkedés végrehajtásának első 

szakaszára vonatkozó, az Európai 

Parlament és a Tanács rendelkezésére 

bocsátandó előzetes értékelő jelentés 

alapján e kezdeményezés arra 

szolgálhatna, hogy előkészítse a program 

jövőbeli fenntartható kiterjesztését. 

 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

283/2014/EU rendelet 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a helyi közösségekben támogatják 

az ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolat 

biztosítását. 

c) a helyi közösségekben támogatják 

az ingyenes, korlátozásmentes, 

biztonságos és nagysebességű helyi 

vezeték nélküli kapcsolat biztosítását, 

amelynek meg kell közelítenie a piacon 

elérhető legmagasabb szintű összeköttetési 

normákat. 

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

283/2014/EU rendelet 

6 cikk – 8 a bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8a) A helyi közösségekben ingyenes 

helyi vezeték nélküli internetkapcsolat 

biztosítása terén a közös érdekű 

projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek 

teljesíteniük kell a melléklet 4. 

szakaszában meghatározott feltételeket. 

(8a) A helyi közösségekben ingyenes és 

nagysebességű helyi vezeték nélküli 

internetkapcsolat biztosítása terén a közös 

érdekű projektekhez hozzájáruló 

intézkedéseknek teljesíteniük kell a 

melléklet 4. szakaszában meghatározott 

feltételeket. 

 

 

 

Módosítás   18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A helyi közélet központjaiban – ezen belül 

a helyi közösségek közéletében jelentős 

szerepet játszó, a nyilvánosság számára 

nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes 

helyi vezeték nélküli internetkapcsolat 

biztosítására irányuló intézkedések 

pénzügyi támogatásra jogosultak. 

A helyi közélet központjaiban – ezen belül 

a helyi közösségek közéletében jelentős 

szerepet játszó, a nyilvánosság számára 

nyitva álló szabadtéri helyeken és ingyenes 

hozzáférhetőség esetén a helyi 

tömegközlekedésben – ingyenes és 

nagysebességű, jó minőségű, helyi vezeték 

nélküli internetkapcsolat biztosítására 

irányuló intézkedések pénzügyi 

támogatásra jogosultak. Annak érdekében, 

hogy a nagyközönség teljes mértékben 

használni tudja, az esetleges nyelvi 

akadályokat el kell hárítani. Ez azt jelenti, 

hogy javasolt a teljes összeköttetési 

rendszert több nyelven is elérhetővé kell 

tenni. 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – -1 pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. az alábbiakon alapul: 

 a)  költség-haszon elemzés, amely a 

vidéki térségekre és az elnéptelenedés és 

elvándorlás kockázatának kitett 

övezetekre, valamint ezen övezetekben a 

vezeték nélküli kapcsolat társadalmi 

hozzáadott értékére összpontosít, és a 

leginkább rászoruló régiók, illetve a 

potenciális multiplikátorhatás 

meghatározását lehetővé tevő, közös 

európai felmérési norma kidolgozásához 

vezet, és 

 b)  ajánlati felhívás; 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. azt olyan közfeladatot ellátó szerv 

valósítja meg, amely alkalmas a közösségi 

terekben a beltéri vagy kültéri helyi 

vezeték nélküli hozzáférési pontok 

kiépítésének megtervezésére és 

felügyeletére; 

1. azt olyan közfeladatot ellátó szerv 

valósítja meg, amely alkalmas a közösségi 

terekben a beltéri vagy kültéri helyi 

vezeték nélküli hozzáférési pontok 

kiépítésének megtervezésére és külön 

minőség-ellenőrzés általi felügyeletére; 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ingyenes, könnyen hozzáférhető és 

a legkorszerűbb berendezéseket 

alkalmazza, valamint 

a) ingyenes, biztonságos, könnyen 

hozzáférhető és a legkorszerűbb 

berendezéseket alkalmazza, valamint a 
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piac uniós szintű felaprózódásának és a 

nagy vállalatok monopóliumának 

elkerülése érdekében magában foglal 

minden határokon átnyúló 

internethasználati lehetőséget; 

 

 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) támogatja az olyan innovatív 

digitális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív 

digitális szolgáltatások; 

b) támogatja az olyan innovatív 

digitális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív 

digitális szolgáltatások, valamint a 

sürgősségi és a válsághelyzetekben való 

kommunikációt; 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) amennyiben egyidejűleg túl nagy 

számú felhasználó veszi igénybe, a 

kapcsolat sebessége nem csökken egy 

adott szint alá; 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

1234/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ugyanazon a területen a minőséget is 

beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, 

már létező magán- vagy állami ajánlatokat 

pusztán megkettőző projektek nem 

részesülhetnek támogatásban. 

Az ugyanazon a területen a minőséget is 

beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, 

hasonló feltételekkel ingyenesen igénybe 

vehető, meglévő WLAN-routerek révén 

már létező magán- vagy állami ajánlatokat 

pusztán megkettőző projektek a meglévő 

nyilvános WiFi-szolgáltatások közötti 

integráció biztosítása és a források nem 

megfelelő felhasználásának elkerülése 

érdekében nem részesülhetnek 

támogatásban. Ennek érdekében a 

(támogatásban részesülő) projekteket 

össze kell hangolni az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap által finanszírozott 

hasonló projektekkel. Az alacsony 

sebességű kapcsolatot már jelenleg is 

biztosító önkormányzatok támogathatóak 

lehetnek a gyors internetkapcsolat széles 

körű elterjedésének elősegítése érdekében; 

a javasolt helyi internetkapcsolat-projekt 

helyén díj ellenében hozzáférhető mobil 

internetszolgáltatások nem minősülnek az 

ajánlat megkettőzésének. 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

283/2014/EU rendelet 

Melléklet – 4 szakasz – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendelkezésre álló költségvetési keretet 

földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell 

elosztani a beérkezett ajánlatok alapján a 

fenti feltételeknek megfelelő projektek 

között, főszabály érkezési sorrendben. 

A rendelkezésre álló költségvetési keretet a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

EUMSZ 174. cikkében rögzített elveit és a 

gyors internetkapcsolathoz való 

hozzáférés tekintetében az Unión belül 

fennálló regionális eltéréseket figyelembe 

véve kell elosztani a beérkezett javaslatok 

alapján a fenti feltételeknek megfelelő 

projektek között. A költségvetés megfelelő 

részét gazdaságilag és digitális értelemben 

kevésbé fejlett területeken kell elosztani, 

ideértve az elszigetelt régiókat, a 
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szigeteket, valamint a hegyvidéki, határ 

menti és periférikus térségeket, továbbá a 

természeti katasztrófák által sújtott 

területeket, annak érdekében, hogy az 

erőforrásokat a leginkább rászoruló 

térségekre fordítsuk. 
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