
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: „Az Európai
Bizottság Közleménye az Európai Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság és a Régiók Bizottsága részére – Európa nagy sebességű összekapcsolása: új fejlemények

az elektronikus hírközlési ágazatban”

COM(2004) 61 végleges

(2005/C 120/05)

2004. március 29-én az Európai Bizottság elhatározta, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés
262 cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fent említett témában.

A „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” szekció, amely a Bizottság tárgybeli
munkájának előkészítéséért felelt 2004. október 5-én fogadta el véleményét. Az előadó Thomas MCDO-
NOGH volt.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. október 27-én és 28-án megtartott 412. plenáris ülésén
(2004. október 27-i ülés) 163 szavazattal, 1 ellenében és 3 tartózkodás mellett a következő véleményt elfo-
gadta.

1. Bevezetés

1.1 A Bizottság üdvözli az Európai Bizottság COM(2004)
61 végleges „Európa nagy sebességű összekapcsolása: új fejlemények
az elektronikus hírközlési ágazatban” című közleményében talál-
ható elemzést és ajánlásokat. Előrelátó és időszerű ez a jelentés,
amely a stratégiai megközelítést és a vezetői elszántságot
ötvözve kívánja átvezetni következő növekedési szakaszába az
európai hírközlési ágazatot.

1.2 Jelen vélemény támogatásáról biztosítja az elemzést és
kiáll a közlemény mellett, ugyanakkor kiemeli az EGSZB
számára különös aggodalomra okot adó területeket is.

2. Háttér

2.1 2004. február 3-án a Bizottság elfogadta a következő
közleményét: „Európa nagy sebességű összekapcsolása: új fejlemények
az elektronikus hírközlési ágazatban”. Ez a közlemény egy 2003
tavaszi Európai Tanácsülésen megfogalmazott igényt elégít ki,
mely szerint a Tanács 2004-es tavaszi ülése előtt jelentés útján
kívánt tájékozódni az ágazatban bekövetkezett fejleményekről.
Ez egy áttekintő jelentés az európai hírközlési ágazatról a lissza-
boni stratégia fényében, ideértve a jövőbeli növekedést befolyá-
soló kulcstényezők elemzését is. A jelentés egyben felhívás az
ágazat további fejlődése szempontjából szükséges intézkedések
meghozatalának politikai támogatására is.

2.2 A Lisszaboni Stratégia elismeri, hogy az információs és
kommunikációs technológiák (IKT) kulcselemei a növeke-
désnek, a termelékenység és a versenyképesség javulásának.
Segítségükkel mind a gazdasági teljesítmény, mind a társadalmi
kohézió erősödik. A közlemény kiemeli az elektronikus hírköz-
lési ágazat fontosságát – annak mind szolgáltatási, mind eszköz
oldali megközelítésében – az európai gazdaság egészsége és a
termelékenység felfutásában játszott kulcsszerepe okán. Az
ágazat mérete, dinamikája, és majdnem minden gazdasági tevé-
kenységre gyakorolt hatása miatt képes betölteni ezt a szerepet.
A legújabb adatok tanúsága szerint ez az ágazat járul hozzá

legnagyobb mértékben a munka termelékenységének növelé-
séhez Európában.

2.3 Az 1990-es évek első felében tapasztalt erőteljes növe-
kedés és a lisszaboni stratégia becsvágyó célkitűzései ellenére az
információs és kommunikációs technológia (IKT) kialakításának
és alkalmazásának ütemében Európa elmaradt az USA és egyes
ázsiai államok mögött, és az IKT ágazat beruházásban tapasztalt
lemaradása árt az európai versenyképességnek (1). Az elektro-
nikus hírközlés ágazatában az elkövetkező 18 hónap fejlemé-
nyei kritikusak az eEurópa 2005 Akcióterv sikere és a lissza-
boni stratégia hosszú távú célkitűzései szempontjából. Ez az
ágazat gyorsan növekedett a kilencvenes évek végén, de 2000-
ben és 2001-ben jelentős visszaesés következett be, ami az
Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot arra indította, hogy
jobban odafigyeljen az elektronikus hírközlési ágazat helyzetére
és a 2003 tavaszi Európai Tanácsülést megelőzően tapasztala-
tait jelentésben foglalja össze.

2.4 Az ágazat két évig tartó megerősödését követően a felté-
telek alkalmasnak látszanak a magasabb növekedési ütemhez
való visszatérésre. Az Európai Bizottság szerint ezek a feltételek
javuló pénzügyi környezetet jelentenek a szolgáltatók számára,
és együtt járnak a szolgáltatások után elkönyvelt állandó bevétel
növekedéssel. Mindazonáltal, csak a tőkebefektetés újjáéledése,
és további innovatív szolgáltatások bevezetése jelenthet tartós
növekedést az ágazat számára.

2.5 Az Internet-lufi kipukkadása óta, a hírközlési szolgál-
tatók olyan kiigazítási terveket fogadtak el, amelyek eredménye-
képpen csökkentek a beruházások. A teljes ágazat újbóli növe-
kedése a beruházások újjáélesztését feltételezi. A beruházások
üteme függ attól, amit a politikai döntéshozók tesznek: az új
szabályozási keret bevezetése nagyobb jogbiztonságot nyújt a
beruházásoknak; a nemzeti szélessávú stratégiák javítani fognak
a szolgáltatások hozzáférhetőségén; az új szolgáltatások támo-
gatása és az innovatív tartalom elérhetősége ösztönözni fogja a
keresletet és a szabályozási és technikai jellegű akadályok eltá-
volítása hozzájárul majd a 3G hálózatok elterjedéséhez.
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(1) Van Ark, B. és Mahony, O. (2003), EU termelékenység és versenyké-
pesség: egy ágazati megközelítés, http://europa.eu.int/comm/enterprise/
enterprise_policy/competitiveness/doc/eu_competitiveness_a_secto-
ral_perspective.pdf.



Ezek miatt a közlemény négy kiemelt intézkedési területet
határoz meg:

a) A szabályozás által támasztott kihívások kezelése. Az elektro-
nikus hírközlés szabályozási keretrendszerének késői vagy
nem megfelelő átültetése a tagállamok részéről visszafogja a
versenyt, és bizonytalanságot gerjeszt. Számos tagállammal
szemben vannak folyamatban jogsértési eljárások az új
intézkedések átültetésének elmaradása miatt. 2004-ben is
elsőrendű fontosságot tulajdonítanak ezen szabályok teljes
körű és hatékony bevezetésének mind a jelenlegi, mind az
új tagállamok részéről. Ráadásul az új szabályokat követke-
zetesen kell alkalmazniuk a nemzeti szabályozó hatósá-
goknak. Az év folyamán később kiadandó, a jelentős piaci
befolyással bíró szolgáltatók jogorvoslati kötelezettségével
kapcsolatos általános iránymutatás kiemelt fontossággal bír.
Ez az iránymutatás támogatja majd a szabályalkotókat a
megfelelő beruházás-ösztönzés kialakításában, valamint
hozzájárul ahhoz, hogy a feltörekvő piacokat ne terheljék
szükségtelen kötelezettségek.

b) Növekvő szélessávú lefedettség a szolgáltatás szintjében elmaradt
vidékeken. Az eEurópa Akciótervvel összhangban, a tagál-
lamok egyetértettek abban, hogy közzéteszik nemzeti széles-
sávú stratégiájukat, és az EU15 minden tagállama, valamint
néhány új csatlakozó ország ezt már meg is tették. Kiemelt
figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek az
információs társadalom lassú sávjában való maradást
kockáztatják azért, mert nincs megfelelő kereslet, a szolgál-
tatók rentabilitási kritériumaival szemben, ami támogatná a
szélessávú szolgáltatások elterjedését. Az EU pénzügyi támo-
gatása a nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedések
mellett juthat szerephez ezekben az esetekben. Léteznek
iránymutatások, amelyek a strukturális alapok ilyen terüle-
teken történő felhasználását szabályozzák. A helyes
gyakorlat és innovatív megoldások megvitatását segíti elő az
év folyamán később létrehozandó Digitális Megosztottság
Fóruma. A Bizottság idén nyáron készít jelentést a nemzeti
stratégiákról.

c) A kereslet ösztönzése. Annak ellenére, hogy az EU-ban a
háztartások nagyobb részének rendelkezésére áll a széles-
sávú kapcsolat lehetősége, csak egy töredékük választotta
azt. A szélessávú piac legfontosabb kérdésévé vált, hogy
mindenki inkább csak a felhasználásra, mint a hálózatépí-
tésre törekszik. Azoknak az országoknak a tapasztalata,
amelyekben a szélessávú szolgáltatások a leginkább elter-
jedtek, megmutatja a hatékony hálózati alapú verseny
fontosságát az árak csökkenésében és az innovatív on-line
szolgáltatások ösztönzésében. Emellett szerephez juthatnak
a tagállamok azon intézkedései, amelyek a keresletet hiva-
tottak ösztönözni. Ezek támogatják, az IKT-nak egyre több,
kiemelt fontosságú szolgáltatás – helyi szintű, illetve nemzeti
kormányzat, egészségügy és oktatás – esetében történő
igénybe vételét, azáltal, hogy a szolgáltatásokat on-line

kapcsolaton keresztül nyújtják. Ezt a folyamatot további
lépéseknek kell kísérniük, amelyek rendezik a biztonság, a
digitális jogok és az eltérő szolgáltatások és berendezések
összekapcsolhatóság által felvetett kérdéseket. Az eEurópa
2005 Akcióterv középtávú áttekintése, amelyet idén nyáron
kell végrehajtani további ösztönző intézkedések számára is
lehetőséget teremt.

d) A harmadik generációs mobil hírközlés (3G) sikeres bevezetése. A
mobil kommunikációs és technológiai felületről szóló
jelentés (amelyet az iparág kulcsszereplői állítottak össze)
stratégiai elképzelésben vázolta a mobil szolgáltatások
jövőjét, miközben rámutatott egy sor kihívásra a kereske-
delem és szabályozás terén. Ez az összetartó, adatvezérelt
3G világ sokkal bonyolultabb lesz, mint a GSM hang-alapú
világa. Azoknak, akik ezt megismerik, új, izgalmas szolgálta-
tások és jelentős hatékonyság növelés lehetősége nyílik meg
az Unióban. Az Európai Bizottság június 30-án kiadott
közleménye (1) tartalmazza a testületnek a mobil ágazattal
kapcsolatos álláspontját és a Bizottság a továbbiakban is
együtt kíván működni az iparág szereplőivel a mobil
hírközlés stratégiai kutatási prioritásainak megállapításában.

2.6 Az Európai Telekommunikációs Tanács ülésén, amely
2004. március 8-án és 9-én zajlott le Brüsszelben, a Bizottság
kihangsúlyozta a Lisszaboni Stratégiában megfogalmazott
célokhoz (fenntartható növekedés, munkahelyteremtés és szoci-
ális kohézió) való politikai elkötelezettséget azáltal, hogy jóvá-
hagyta a [COM(2004) 61 végleges], illetve az eEurópa Félidős
Áttekintés [COM(2004) 108 végleges] közlemények cselekvési
felhívását.

Megjegyzések

3 Általános észrevételek

3.1 A közlemény egy széleskörű és bonyolult kérdéskört
tárgyal, amely a lisszaboni elképzelések szempontjából létfon-
tosságú területet – az elektronikus hírközlést öleli fel. Az évek
folyamán az Európai Bizottság számos véleményt fogadott el,
amelyek az ágazatot érintő szakpolitikához kapcsolódtak (2).
Ezúton üdvözöljük a lehetőséget, hogy észrevételeket fűzhetünk
az elektronikus hírközlési ágazat általános alakulásához, a
szélessávú kommunikációval kapcsolatos intézkedésekhez, a
mobil hírközlési ágazat fejlődéséhez és az iparág szabályozási
keretrendszerének alakításához.

3.2 Az Európai Bizottság kiváló munkát végzett az elektro-
nikus hírközlési ágazat növekedését elősegítő szakpolitika kiala-
kításának és végrehajtásának támogatásában. A saját
célkitűzéseiket követő gazdasági és társadalmi érdekcsoportok,
a Minisztertanács, a nemzeti kormányok és regionális ható-
ságok határozott támogatásával kiegészülve, gyors mozgásban
lévő, erőteljesen fejlődő szakterületet hoztak létre.
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(1) COM(2004) 447 VÉGLEGES Mobil Szélessávú Szolgáltatások
(2) Lásd HL C 169, 1999. 06. 16., 30. old; HL C 368, 1999. 12. 20.,

51. old.; HL C 14, 2001. 01. 16., 35. old.; HL C 123, 2001. 04.
25., 61. old.; HL C 123, 2001. 04. 25., 36. old.; HL C 139, 2001.
05. 11., 15. old.; HL C 311, 2001. 02. 07., 19. old.; HL C 48,
2002. 02. 21., 33. old.; HL C 48, 2002. 02. 21, 27. old.; HL C 221,
2002. 09. 17., 22. old.; HL C 241, 2002. 10. 07, 119. old.; HL C
61, 2003. 03. 14, 32. old.; HL C 61, 2003. 03. 14., 184. old.; HL C
220, 2003. 09. 16, 33. old.; HL C 220, 2003. 09. 16, 36. old.; HL
C 80, 2004. 03. 30, 66. old. és egyebek.



3.3 A kérdés bonyolult és dinamikus jellege, valamint az
Unió gazdasági és társadalmi fejlődésében játszott fontos
szerepe miatt, a Bizottság fontosnak tartja, hogy minden érde-
kelt fél rendszeresen kifejthesse véleményét annak érdekében,
hogy egy átfogóbb jellegű és integrált szakpolitikát lehessen
kialakítani. Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság azon
szándékát, hogy folytassa együttműködését az érdekelt felekkel
az olyan kérdések rendezése irányába, mint a szellemi alkotások
joga, a digitális jogok szabályozási keretének kialakítása,
bizalmi és biztonsági kérdések, összekapcsolhatóság és szabvá-
nyosítás, frekvencia kiosztások és a távoli, illetve falusi körzetek
lefedettsége. Az EGSZB aktív érdeklődést tanúsít a továb-
biakban is az ágazat, illetve a fent említett kérdések irányába.

3.4 Különösen támogatjuk, hogy az Európai Bizottság
kiemelt hangsúlyt fektetett az összekapcsolhatóságra és a tech-
nológia, illetve a szolgáltatások különböző szinteken megjelenő
nyitottságára a következők tekintetében: eszköz a hálózattal,
eszköz az eszközzel, illetve tartalmak és/vagy felhasználói alkal-
mazások egymás között. Megfelelő összekapcsolhatóság és nyílt
felület hiányában az új technológiák tömegméretű elterjedése
komoly akadályokba ütközik.

3.5 A fenti 1.1 bekezdésben foglaltak alapján a Bizottság
támogatja a közleményt és gratulál az Európai Bizottságnak a
kérdésben kifejtett kiváló munkájához. Tudatában vagyunk
annak, hogy az elektronikus hírközlési ágazat megértése illetve
az erőteljes és fenntartható növekedést ösztönző szakpolitika
kialakítása átfogó kutatást és tanácskozásokat igényelt: határo-
zottan támogatjuk az eEurópa 2005 Akciótervet és kiállunk a
COM(2004) 61 végleges közlemény által javasolt intézkedések
mellett.

3.6 A nyomatékosítás kedvéért szeretnénk kiemelni, hogy a
Bizottság különleges figyelmet fordít néhány területre:

3.6.1 K e r e tsz a bá ly ok

3.6.1.1 Az EGSZB üdvözli az elektronikus hírközlés új
szabályozási keretrendszerét, ami nagyobb tervezhetőséget,
koherenciát és egységesebb megközelítést tesz lehetővé az
Unión belüli piacok működése tekintetében. A nagyobb
megbízhatóság és átláthatóság, amelyet a keretrendszer biztosít,
ösztönözni fogja az elektronikus hírközlési ágazatba történő
beruházásokat és felerősítik a versenyt és felgyorsítja az inno-
vatív szolgáltatások bevezetését.

3.6.1.2 Egyetértünk az Európai Bizottsággal abban, hogy az
elektronikus hírközlési ágazatban a létesítmény alapú verseny
létrehozásának technológia független, nyitott szabványú, össze-
hangolt megközelítése létfontosságú a pezsgő és versenyképes
piac kialakítása szempontjából. Az EGSZB örömmel látja, hogy
az új keretrendszer támogatja a tisztességes versenyt a
különböző hozzáférési technológiák között (szélessávú kommu-
nikáció, 3G, digitális tv stb.). Ez a megközelítés a hálózati költ-
ségek és szolgáltatások árának csökkenését eredményezi, illetve
egyszerűsíti a használatot, és mobilitást kínál az ügyfeleknek.
Az ágazat technológia független, nyílt felületű megközelítése

nagyban hozzájárul a szolgáltatások iránti kereslet növeléséhez
is.

3.6.1.3 Következésképpen üdvözöljük az új szabályozási
keretrendszer által alkalmazott technológia független megköze-
lítést, amely a rögzített és mobil szolgáltatások, az on-line tarta-
lomszolgáltatás és egy egész sor, különböző szolgáltatási felület
közötti összetartást tükrözi. Azt szeretnénk, hogy az Európai
Bizottság gondoskodjon arról, hogy a 2002/21/EC keretirány-
elvvel összhangban összekapcsolható felületek kerüljenek beve-
zetésre.

3.6.1.4 Egy valóban versenyképes piac az ügyfél otthonába
vagy létesítményeihez történő kapcsolat kiépítésének (helyi
hurok) versenyképes árától függ. Jelenleg a legtöbb piacon az új
szolgáltatások és alacsonyabb árak megjelenését gátolja az a
tény, hogy a helyi hurkokat túlsúlyban lévő szolgáltatók ellenő-
rzik. A Bizottságnak át kell tekinteni, hogy a szabályozási keret-
rendszer minden piacon alkalmas-e a helyi hurkokban a
túlsúlyban lévő szolgáltatók által létrehozott ellenőrzés megtö-
résére.

3.6.1.5 Az EGSZB sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy az
Európai Bizottság jogsértési eljárások kezdeményezésére kény-
szerült az Európai Bíróságon azon tagállamokkal szemben,
amelyekben elmaradt az új szabályozási keretrendszer életbe-
léptetése. Felhívjuk az Európai Bizottságot arra, hogy foganato-
sítsa a keretrendszer teljes körű életbeléptetését minden tagál-
lamban, ideértve az újonnan belépőket is.

3.6.1.6 Támogatjuk az Európai Szabályozók Csoportja által
újonnan kialakított Közös Álláspontot az elektronikus hírközlés
előtt újonnan megnyílt piacok versenyszabályozási problé-
máinak kezelését illetően (1). Felismerve, hogy a szabályozási
keretrendszer célja a szabályozás visszaszorítása és a verseny
ösztönzése, a Bizottság felkéri az Európai Bizottságot, hogy
intézkedjen a keretrendszernek oly módon történő bevezeté-
séről, hogy az ösztönözze a feltörekvő piacokat és szolgáltatá-
sokat, és ne akadályozza meg azok fejlődését. Felkérjük az
Európai Bizottságot arra, hogy tüzetesen vizsgálja meg a jogsér-
tési eljárások eredményeképpen hozott intézkedések megfelelő
voltát, valamint azok következetes alkalmazását a tagállamok
által.

3.6.2 A szé le ssá vú kommu ni ká c i ó e l te r j e dé se

3.6.2.1 Az olyan szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése
és rendelkezésre bocsátása, mint az e-Egészség, e-Üzlet, e-
Kormányzat és e-Tanulás szempontjából elengedhetetlen egy
általánosan elterjedt, biztonságos, szélessávú infrastruktúra
megléte, ami egyúttal ez európai növekedés és életminőség
számára teszi létfontosságúvá a szélessávú kommunikációt az
elkövetkező években. A szélessávú kommunikációhoz való
hozzáférés közjónak minősül, olyan szolgáltatásnak, amely
minden EU polgár számára alanyi jogként kell, hogy rendelke-
zésre álljon. Javasoljuk, hogy az Európai Bizottság vizsgálja
meg annak lehetőségét, hogy a szélessávú kommunikáció felke-
rüljön az Általános Szolgáltatások listájára.
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(1) http://erg.eu.int/doc/whatsnew/erg_0330rev1_remedies_common_-
position.pdf



3.6.2.2 Az e-Európa 2005 Akcióterv felhívást fogalmaz meg
annak érdekében, hogy a szélessávú kommunikáció 2005-re az
Európai Unióban általánosan elérhető legyen, de becsvágyó
célkitűzéseink teljesítésében lemaradtunk. Ha a szélessávú
kommunikáció elterjedésének üteme nem emelkedik,
elsősorban a városi központokon kívül, az Unió nem fogja
teljesíteni a barcelonai célkitűzést (1).

3.6.2.3 Az EGSZB üdvözli a nemzeti szélessávú stratégiá-
knak az EU15 által történő benyújtását és megjegyzi, hogy az
új tagállamok 2004 vége előtt fogják benyújtani saját stratégiá-
jukat. Megjegyezzük az Európai Bizottság által kialakított első
vélemény pozitív hangvételét, (2) és júniusra várjuk a stratégiá-
król szóló részletes jelentés bemutatását.

3.6.2.4 Mindazonáltal, nem kedveljük a „szélessávú kommu-
nikáció” nagyon tág meghatározását, amelyet számos tanul-
mányban és jelentésben alkalmaznak. (például, akár olyan lassú
hozzáférési kapacitást, mint 144 kbps „szélessávként” emlegeti
a COCOM04-20 VÉGLEGES jelentés, amelyre alább hivatko-
zunk, és ugyanaz a jelentés Olaszország esetében a 3G kapcso-
latot a szélessávú kommunikáció alkotóelemeként kezeli, de a
többi tagállam esetében nem.) a pontos meghatározás hiánya
nagyban csökkenti a „szélessávú kommunikáció” szakkifejezés
átláthatóságát és használhatóságát a mérlegelések során.
Felhívjuk az Európai Unió Bizottságát, hogy alakítson ki egy
pontos és kötelező erejű meghatározást a „szélessávú kommu-
nikáció” fogalmára, amelyet az Unió egészében alkalmazni
lehet.

3.6.2.5 Hasonlóképpen nemtetszésünket fejezzük ki azért,
mert a szélessávú szolgáltatások lefedettségi statisztikái nem
mérik az elérhető szolgáltatás színvonalát. Felhívjuk az Európai
Bizottságot arra, hogy állapítson meg minimum követelmé-
nyeket a „szélessávú kommunikáció” fogalmának pontos
meghatározásakor. Csak ebben az esetben lehet értelme a
szélessávú kommunikációval foglalkozó statisztikáknak.

3.6.2.6 A Bizottság nagyon is tisztában van azzal az igény-
nyel, hogy az Európán keresztül nyíló digitális szakadékot
agresszív módon kell áthidalni, mert az a kevésbe előnyös hely-
zetben lévőket valamint az e-Felzárkózást érinti. Annak
ellenére, hogy tudomásul vesszük a Minisztertanács támoga-
tását, amellyel a kapcsolódás irányából az innovatív szolgálta-
tások hatékony alkalmazása irányába kívánják áthelyezni a
hangsúlyt, aggodalmunkat fejezzük ki a szélessávú kommuni-
káció elterjedésének lendülete és a szolgáltatás lefedettsége
miatt. Különösen aggódunk az egyes országok és régiók között
meglévő egyenlőtlenségek miatt, amely a szélessávú kommuni-
káció elterjedtségét vizsgáló, az Európai Bizottság alatt működő
Kommunikációs Bizottság utolsó statisztikája alapján derült
ki (3). Az EU15-ön belül az európai lakosság 20 %-a jelenleg ki
van zárva a szélessávú elérhetőségből, mert elégtelen a hálózati

lefedettség. Üdvözöljük az Európai Bizottságnak abbéli igyeke-
zetét, hogy a kommunikáció területén a szélessávú elérhető-
séget ki kell terjeszteni a rosszul lefedett területekre. A nemzeti
szélessávú stratégiák részletes áttekintésekor felhívjuk az
Európai Bizottságot arra, hogy helyezzen hangsúlyt az egész
Unió területét lefedő szélessávú hálózatok kellő időben történő
kiterjesztésének szükségességére, és hívja fel a figyelmet a háló-
zati hiányosságokra az elkövetkező jelentésekben.

3.6.2.7 Üdvözöljük a GyorsIndulás [Quick-Start] kezdemé-
nyezést és a strukturális alapok rendelkezésre bocsátását az
Unió vidéki és kevésbé vonzó üzleti lehetőségeket kínáló terüle-
tein, mindazonáltal, azt szeretnénk, ha az Európai Bizottság
nyomon követné a nemzeti szélessávú stratégiák gyakorlati
bevezetését a tagállamokban, és kiemelt figyelmet fordítana a
kiépítési ütem, a lefedettség és a minőség kérdésére.

3.6.2.8 Az EGSZB sajnálattal állapítja meg, hogy az Európai
Bizottság közleménye csak a földrajzi digitális megosztottsággal
(a gyengén ellátott övezetekkel) foglalkozik, a pénzügyi digitális
megosztottsággal (a hálózati hozzáférés megfizetésére irányuló
pénzügyi eszközök hiányával) nem. Az Európai Bizottságnak az
az érvelése, hogy a szélessávú szolgáltatások a távolságok csök-
kentése és az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése révén
javítják az életkörülményeket, éppúgy megállja a helyét a legin-
kább nélkülözni kénytelen, mint a földrajzilag elszigetelt
polgárok esetében.

3.6.2.9 Az EGSZB úgy véli, hogy az Európai bizottságnak az
a kijelentése, miszerint a közhatóságoknak a digitális megosz-
tottsággal szemben a versenyjog és -szellem tiszteletben tartá-
sával kell fellépnie, már önmagában ellentmondás: azért van
digitális megosztottság, mert a piacot nem érdekli a célkö-
zönség. Szükség van tehát arra, hogy a közszolgáltatásnak
feladata legyen, amelyet a szolgáltatások kötelességeinek pontos
jellegét leíró hivatalos jogszabálynak kell meghatároznia.

3.6.3 A 3G e lte r je dé se é s fe j lődé se

3.6.3.1 Az EGSZB üdvözli a Mobil Kommunikáció és Tech-
nológiai Felületnek az Európai Bizottság által tavaly októberben
történő létrehozását, melynek célja a mobil szolgáltatók,
eszközök és alkatrészgyártók, valamint tartalomszolgáltatók egy
asztalhoz történő ültetése volt. Ugyancsak üdvözöljük ezen
csoport első jelentését (4), amely 20 javaslatot tett olyan lépé-
sekre, amelyek a mobil hálózatok és szolgáltatások Európa-
szerte történő elterjedését és fenntartását célozzák – ideértve
olyan tevékenységeket, mint kutatás, szabványok, tartalom,
biztonság, frekvencia, nemzetközi együttműködés és szabá-
lyozás.
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(1) COM(2002) 263 végleges eEurope 2005: Egy információs társadalom
mindenki számára

(2) IP/04/626 Európa nagy sebességű összekapcsolása: Az Európai Bizottság
felméri a nemzeti szélessávú stratégiákat.

(3) COCOM04-20 VÉGLEGES A hírközlési bizottság munkadokumen-
tuma Szélessávú hozzáférés az EU-ban: 2004, január 1-i állapot. (4) IP/04/23 Harmadik Mobilhullám Európa számára.



3.6.3.2 Megelégedésünkre szolgál, hogy a Mobil Felület-
jelentésben, illetve az Európai Bizottság kijelentéseiben a 3G
esetében különös hangsúlyt kap az ügyfél-orientált, biztonságos
környezet, amely a „bármikor, bárhonnan” jellegű mobil hozzá-
férést lehetővé teszi a nagysebességű adat és szórakoztató szol-
gáltatásokhoz egy sor szélessávú üzemelésre alkalmas készü-
léken keresztül.

3.6.3.3 Az EGSZB teljes mértékben támogatja az összes fél
által kinyilvánított álláspontot, mely szerint nyitott, összekap-
csolt hálózatok és összekapcsolható alkalmazások és szolgálta-
tások kialakítása a célunk, és üdvözöljük a Mobil Felület elköte-
lezettségét egy stratégiai kutatási terv elkészítése iránt a
jövőbeli, 7. Kutatási Keretprogramban lévő Vezetéknélküli Világ
számára.

3.6.3.4 Az EGSZB azt szeretné, ha az Európai Bizottság
minden lehetséges nyomást kifejtene annak érdekében, hogy
egyszerűbbé és költséghatékonyabbá tegye az új 3G hálózatok
elterjedését. Különösképpen a tagállamoknak kell segítséget
nyújtaniuk abban, hogy gyorsan megoldódjanak a tervezési és
környezeti hatásokkal kapcsolatos kérdések, amelyek vissza-
tartják ennek az új és fontos felületnek az elterjedését.

3.6.3.5 Aggodalmunkat fejezzük ki néhány tagállamban
tapasztalható magas díjak miatt, amelyeket a hálózati üzemel-
tetőknek az engedélyekért kell kifizetniük, valamint ennek a
ténynek a jövőbeli stratégiára gyakorolt negatív hatása miatt.
Szeretnénk, ha az Európai Bizottság részletes állásfoglalást
tenne közzé, ezzel a kérdéssel kapcsolatban és olyan intézkedé-
seket javasolna, amelyek ellensúlyozni tudnának minden, az
Uniónak az IKT kialakításával és alkalmazásával kapcsolatos
stratégiáját negatívan érintő hatást.

3.6.3.6 A fogyasztók érdekében és az EU erőforrásainak
hatékony kihasználása végett azt szeretnénk, ha az Európai
Bizottság tekintetbe venné, és ott, ahol ennek gyakorlati jelentő-
sége van, szabályt alkotna a 3G szolgáltatók eszközeinek
megosztására. Egy ilyen intézkedés felgyorsítaná a hozzáfér-
hetőség elterjedését, csökkentené a környezettel kapcsolatos
aggodalmakat és csökkentené a szolgáltatás nyújtásának költsé-
geit. Tudomásunk van az Európai Bizottság azon figyelmezteté-
séről, hogy néhány nagy szolgáltató versenyszempontok miatt
ellenzi a hálózatok megosztását, de hiszzük, hogy az Unió,
mint egész, érdekeit fölébe kell helyezni néhány szolgáltató
szűklátókörű üzleti érdekeinek.

3.6.3.7 Megjegyezzük, hogy a Mobil Felület véleménye
szerint a 3G kérdéskör következetes megközelítését egy új, álta-
lános politikai keretbe kell ágyazni. A csoport ismételten talál-
kozik júniusban, és érdeklődéssel várjuk a Bizottság válaszköz-
leményét, amelyben a júniusi találkozó javaslataira terveznek
reagálni.

3.6.4 Új sz olg á l ta t á sok é s ke r e s le tösz tönz é s

3.6.4.1 Az Európai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy
még ott is, ahol a szélessávú elérhetőség 90 %-os szinten áll, az
elfogadottság alacsony (átlagosan 12 %) és csökkenő ütemű.
Ennek oka a magas árban, alacsony minőségben és megfelelő
tartalom hiányában keresendő – a fogyasztók nem érdekeltek
eléggé a szélessávú szolgáltatások megvásárlásában.

3.6.4.2 A tartalom és a szolgáltatások kialakítása létfontos-
ságú az IKT elfogadottságának ösztönzéséhez, és ezáltal a
versenyképesség, termelékenység és foglalkoztatottsági szint
növeléséhez az Európai Unióban. Ebben a tekintetben az
EGSZB üdvözli ez Európai Bizottság új keletű javaslatát az
eTartalomplusz program (2005-2008) (1) létrehozására, amely a
digitális tartalom széleskörű elérhetőségének és alkalmazásának
feltételeit lenne hivatott megteremteni.

3.6.4.3 Az EGSZB felismeri, hogy a létrehozott szélessávú és
3G hálózatok iránti keresletösztönzés, az új, innovatív szolgál-
tatások iránt megnyilvánuló igény, a verseny és a hálózatok
elterjedése mind összefügg egymással. Mindegyik fejlemény egy
másikat támogat. Tekintettel arra, hogy a fentiekben foglalkoz-
tunk a kínálati oldal kérdéseivel, szívesen veszünk minden
kezdeményezést, amellyel az Európai Bizottság támogatja
bármely új és innovatív szolgáltatás létrehozását, amely az új
technológiák és hálózatok erősségeinek alkalmazása által ösztö-
nözné a fogyasztói keresletet.

3.6.4.4 Az EGSZB úgy véli, hogy a hálózatok, felületek és
készülékek közötti összekapcsolhatóság jelentős ösztönzést
eredményez majd a szolgáltatások bevezetése és azok elterje-
dése irányába. Támogatjuk az Európai Bizottságot abban,
ragaszkodjon ahhoz, hogy az összekapcsolhatóság kérdése
megjelenjen a keretszabályokban, valamint a Bizottság elektro-
nikus hírközlési ágazat minden érintettjével folytatott párbeszé-
dében.

3.6.4.5 Támogatjuk az Európai Bizottság felhívását a tagál-
lamok felé, hogy őrizzék meg a kormányzati e-Szolgáltatások
mögött álló lendületet (ideértve az e-Egészséget, e-Tanulást stb.)
és vegyék figyelembe, hogy a közszféra jelentős keresletalakító
tényező ezen új információs szolgáltatások fejlődésének korai
szakaszában.
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(1) COM(2004) 96 végleges, Javaslat az Európai Parlament és az
Európai Bizottság által meghozandó döntésre: többéves közösségi
program létrehozása a digitális tartalom elérhetőbbé, használhatóbbá és
kihasználhatóbbá tétele érdekében EGSzB Vélemény: HL C 117, 2004.
04. 30., 49. old.



3.6.4.6 Különösképpen üdvözöljük az Európai Bizottság
elkötelezettségét az iránt, hogy az ágazat szereplőivel együtt-
működésben kezeljék az új szolgáltatások kialakítását gátoló
tényezőket – digitális jogok szabályozási keretének kialakítása,
összekapcsolhatóság, mikrofizetések, m-fizetések, stb. Ebben a
tekintetben üdvözöljük az új közleményt (1) és konzultációs
eljárást, amely a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozik és
felhívjuk az Európai Bizottság figyelmét az EGSZB 2003-ban
kelt Véleményére (2) a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban.

3.6.4.7 Az EGSZB kiemeli a biztonsági kérdések fontosságát
az új szolgáltatások fogyasztók által történő elfogadásában. A
fogyasztóknak az új technológiákba vetett bizalma attól függ,
hogy milyen mértékben sikerül a fogyasztóvédelmi szempon-
tokat érvényesíteni.

3.6.4.8 Az EGSZB felkéri az Európai Bizottságot, hogy foly-
tassa a hálózati szolgáltatókkal, internet szolgáltatókkal, tarta-
lomszolgáltatókkal, hírközlési szereplőkkel és a szórakoztatói-
parral megkezdett műhelytanulmányokat annak érdekében,
hogy tevékenységeik összehangolása által új partneri viszo-
nyokat, új üzleti modelleket és szolgáltatásokat hozzanak létre
az összetartó, mobil Unió számára.

3.6.4.9 Hasonlóképpen üdvözöljük a K+F tevékenységnek a
6. Kutatási és Fejlesztési Keretprogram égisze alatt nyújtott
támogatást. Az elektronikus hírközlési ágazatban, mint minden
egyéb technológiai haladást feltételező iparágban, kiemeljük
annak fontosságát, hogy Európa ruházzon be a K+F tevékeny-
ségbe és az innovációba, összhangban azokkal a célokkal,
amelyeket a lisszaboni stratégia keretén belül meghatároztunk
saját magunk számára. Tudatában annak, hogy az ágazat átvé-
szelt egy talpra állási időszakot, amelyet a beruházások vissza-
fogása jellemzett, az EGSZB minden érdekelt felet – az EU-t, a
tagállamokat és a magántőkét – arra kér, hogy megújult erővel
tegyenek hitet az elektronikus hírközlés jövőjébe történő
beruházások mellett K+F tevékenységük mértékének és fejlődési
ütemének növelése által.

3.7 Záró észrevételek

Végül a Bizottság üdvözli az e-Európa 2005 Akcióterv: Félidős
értékelését [COM(2004) 108 végleges] és annak kijelentését,
miszerint az e-Europa 2005 céljai az EU 25 tagra történő
bővülését követően is változatlanul megmaradnak. Érdeklő-
déssel várjuk az áttekintett e-Európa 2005 Akciótervet, vala-
mint az ezzel kapcsolatos, júniusi Európa Tanács által tett
észrevételeket.

Brüsszel, 2004. október 27.

Az Európai Gazdasági

és Szociális Bizottság Elnöke
Anne-Marie SIGMUND
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(1) COM(2004) 261 végleges A Szerzői jog és kapcsolódó jogok keze-
lése a belső piacon.

(2) COM(2003) 46 végleges Javaslat az Európai Parlament és az Európai
Bizottság által meghozandó döntésre a szellemi tulajdonjogok biztosítását
célzó intézkedések és eljárásokkal kapcsolatban.. EGSzB Vélemény: HL C
32, 2004. 02. 05, 15. old.


