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Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen

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

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande om en 
europeisk vision om internetkonnektivitet 
för medborgare och företag på den digitala 
inre marknaden14 beskrivs ett antal möjliga 
åtgärder för att förbättra konnektiviteten i 
Europeiska unionen.

(1) I kommissionens meddelande 
Konnektivitet för en konkurrenskraftig 
digital inre marknad – mot ett europeiskt 
gigabitsamhälle av den 14 september 2016 
om en europeisk vision om 
internetkonnektivitet för medborgare, 
offentliga institutioner och företag på den 
digitala inre marknaden beskrivs ett antal 
möjliga åtgärder för att förbättra 
konnektiviteten i Europeiska unionen.

__________________
14 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén – Konnektivitet för en 
konkurrenskraftig digital inre marknad – 
mot ett europeiskt gigabitsamhälle, 
COM(2016) 587.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionens påminner i sitt 
meddelande av den 26 augusti 2010 om 
en digital agenda för Europa att Europa 
2020-strategin betonar vikten av 
bredbandsutbyggnad för att främja social 
integration och konkurrenskraft i EU, 
och att målet är att alla 
unionsmedborgare senast 2020 har 
tillgång till mycket snabbare internet på 
över 30 Mbit/s och att hälften eller fler av 
hushållen i EU abonnerar på 
internetanslutningar med en kapacitet på 
över 100 Mbit/s.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Bland åtgärderna till stöd för 
visionen om europeisk konnektivitet 
främjas utbyggnaden av lokala trådlösa 
åtkomstpunkter genom förenklade 
planeringsförfaranden och minskade 
lagstiftningshinder. Sådana 
åtkomstpunkter, inbegripet de som har 
samband med tillhandahållandet av andra 
offentliga tjänster eller som är av icke-
kommersiell typ, kan bidra betydligt till 
förbättringen av nuvarande och 
utbyggnaden av kommande generationer 
av nätverk för trådlös kommunikation 
genom att möjliggöra täckning med högre 
granularitet i takt med att behoven 
förändras.

(2) Bland åtgärderna till stöd för 
visionen om europeisk konnektivitet 
främjas utbyggnaden av lokala trådlösa 
åtkomstpunkter genom förenklade 
planeringsförfaranden och minskade 
lagstiftningshinder. Sådana 
åtkomstpunkter, inbegripet de som har 
samband med tillhandahållandet av andra 
offentliga tjänster eller som är av icke-
kommersiell typ, kan bidra betydligt till 
förbättringen av nuvarande nätverk för 
trådlös kommunikation, men bör särskilt 
bidra till utbyggnaden av kommande 
generationer av sådana nätverk genom att 
möjliggöra täckning med högre granularitet 
i takt med att behoven förändras. 
Åtkomstpunkterna bör kunna utgöra ett 
nätverk med ett enda autentiseringssystem 
som är giltigt i hela EU, till vilket andra 
kostnadsfria lokala trådlösa 
konnektivitetssystem bör kunna ansluta 
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sig. Systemet bör vara i överensstämmelse 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/6791a och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/21201b, och 
utnyttjande av uppgifterna för reklam 
eller annat kommersiellt utnyttjande bör 
inte tillåtas.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/2120 av den 25 
november 2015 om åtgärder rörande en 
öppen internetanslutning och om ändring 
av direktiv 2002/22/EG om 
samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster och förordning 
(EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna 
mobilnät i unionen (EUT L 310, 
26.11.2015, s. 1).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Inom ramen för denna förordning 
menas med kostnads- och restriktionsfri 
lokal trådlös konnektivitet att den 
tillhandahålls utan ersättning, vare sig det 
är genom direkt betalning eller annan typ 
av ersättning, inbegripet, men inte 
begränsat till, reklam och 
tillhandahållande av personuppgifter för 
kommersiella ändamål och, utan att det 
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påverkar begränsningar enligt 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning i enlighet med 
unionslagstiftningen, att det behövs 
säkerställas ett smidigt fungerande 
nätverk och särskilt en rättvis fördelning 
av kapacitet mellan användare vid 
tidpunkter med hög belastning, som är 
restriktionsfri när det inte finns någon 
begränsning för den tid en användare kan 
vara ansluten eller begränsning för 
hastighet och volym.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) En konkurrensutsatt marknad och 
en framtidssäkrad lagstiftningsram, som 
uppmuntrar till innovation, 
transeuropeiska nät och strukturer och 
nya affärsmodeller är den främsta 
drivkraften bakom investeringar i nätverk 
med mycket hög kapacitet som kan 
erbjuda medborgare i hela EU 
konnektivitet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Mot bakgrund av meddelandet om 
en europeisk vision om 
internetkonnektivitet för den digitala inre 
marknaden och för att främja digital 
delaktighet bör unionen stödja 
tillhandahållandet av kostnadsfri lokal 
trådlös konnektivitet på centrala platser för 
det lokala offentliga livet, inklusive platser 
utomhus som är tillgängliga för 
allmänheten, genom riktat stöd. Sådant 

(3) Mot bakgrund av kommissionens 
meddelande av den 14 september 2016och 
för att främja digital delaktighet och 
förhindra att avlägset belägna platser och 
landsbygdsområdet släpar efter bör 
unionen stödja tillhandahållandet av 
högkvalitativ, kostnads- och restriktionsfri 
lokal trådlös konnektivitet på centrala 
platser för det lokala offentliga livet, 
inklusive platser utomhus som är 
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stöd har hittills inte omfattats av 
förordningarna (EU) nr 1316/201315 och 
(EU) nr 283/201416.

tillgängliga för allmänheten, genom riktat 
stöd. Sådant stöd har hittills inte omfattats 
av förordningarna (EU) nr 1316/201315 
eller (EU) nr 283/201416.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring 
av förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om ändring 
av förordning (EU) nr 913/2010 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 
680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 
348, 20.12.2013, s. 129), senast ändrad 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 
mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området för 
telekommunikationsinfrastruktur och om 
upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT 
L 86, 21.3.2014, s. 14).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 
mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska 
nät på området för 
telekommunikationsinfrastruktur och om 
upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT 
L 86, 21.3.2014, s. 14).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Stöd av detta slag bör uppmuntra 
organ med offentliga uppdrag, t.ex. 
offentliga myndigheter och leverantörer av 
offentliga tjänster, att erbjuda 
kostnadsfrilokal trådlös konnektivitet som 
en extra tjänst utöver deras offentliga 
uppdrag, så att lokala samhällen kan 
uppleva fördelarna med bredband med 
mycket hög hastighet på centrala platser 
för det offentliga livet. Sådana organ kan 
t.ex. vara kommuner och andra lokala 
myndigheter, bibliotek och sjukhus.

(4) Stöd av detta slag bör uppmuntra 
organ med offentliga uppdrag, t.ex. den 
offentliga sektorns organ och leverantörer 
av offentliga tjänster, att erbjuda kostnads- 
och restriktionsfri lokal trådlös 
konnektivitet som en extra tjänst utöver 
deras offentliga uppdrag, så att människor 
i lokala samhällen kan förbättra sina 
digitala färdigheter och uppleva 
fördelarna med bredband med mycket hög 
hastighet på centrala platser för det 
offentliga livet. Sådana organ kan t.ex. vara 
kommuner, kommunförbund, 
kommunägda företag som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter, icke 
vinstdrivande kooperativ, samlingslokaler 
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och andra lokala myndigheter och 
institutioner.

(För att den ordalydelse som parlamentet föreslår ska vara konsekvent på alla språk ska 
portugiskans ”gratuita e livre de restrições” motsvara engelskans ”free of charge and free 
from restrictions”.)

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kostnadsfri lokal trådlös 
konnektivitet bör bland annat bidra till 
ökad territoriell och social 
sammanhållning, särskilt på platser med 
begränsad tillgång till internet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Förbättrad tillgång till snabba och 
ultrasnabba bredbandstjänster och 
informations- och 
kommunikationstekniktjänster, särskilt i 
avlägset belägna områden, kan öka 
livskvaliteten för personer genom att 
underlätta tillgång till tjänster (t.ex. e-
hälsa och e-förvaltning) och främja 
utvecklingen av lokala små och 
medelstora företag. Myndigheterna bör 
därför se till att ingen hamnar på 
efterkälken och att internetinnehåll och 
onlinetjänster är tillgängliga för alla.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) För att säkerställa att denna 
förordning blir framgångsrikt och för att 
göra EU:s insatser på detta område mer 
synliga måste kommissionen se till att 
organ som genomför projekt inom ramen 
för denna förordning förser 
slutanvändarna med så mycket 
information som möjligt om tjänsternas 
tillgänglighet, samtidigt som de tydligt 
visar att EU har beviljat finansiering.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) EU:s värden och fördelar bör 
främjas genom ett förklarande dokument 
där syftet med den kostnadsfria lokala 
trådlösa anslutningen anges.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Täckningen av de nya accessnäten 
är fortfarande betydligt lägre på 
landsbygden än i städerna, eftersom 
endast 28 procent av bostäderna på 
landsbygden har täckning av fast teknik.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(7a) Det bör vara högsta prioritet för den 
digitala inre marknaden att leverera 5G 
senast 2020, med tanke på hur avgörande 
den är för EU:s globala konkurrenskraft, 
tillväxt, innovation och 
forskningspotential. EU:s medel behöver 
användas på ett effektivt och lämpligt sätt 
för att leverera i viktiga frågor. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på åtgärdens icke-
kommersiella karaktär och de enskilda 
projektens småskalighet bör den 
administrativa bördan begränsas till ett 
minimum. Därför bör åtgärden genomföras 
med de bäst lämpade formerna för 
finansiellt stöd, främst bidrag, enligt 
budgetförordningen, nu eller i framtiden. 
Åtgärden bör inte vara beroende av 
finansiella instrument.

(8) Med tanke på åtgärdens icke-
kommersiella karaktär och de enskilda 
projektens småskalighet bör den 
administrativa bördan begränsas till ett 
minimum och stå i proportion till de 
tilltänkta fördelarna, med beaktande av 
behovet av ansvarsskyldighet och en 
lämplig balans mellan förenkling och 
kontroll. Därför bör åtgärden genomföras 
med de bäst lämpade formerna för 
finansiellt stöd, främst bidrag, till exempel 
i form av vouchrar, enligt 
budgetförordningen, nu eller i framtiden. 
Åtgärden bör inte vara beroende av 
finansiella instrument. Principen om en 
sund ekonomisk förvaltning bör gälla.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Med tanke på de begränsade 
anslagen i förhållande till det presumtiva 
stora antalet sökande bör åtgärder vidtas 
för att förenkla de administrativa 
förfarandena så att beslut ska kunna 
fattas inom rimlig tid. Förordning (EU) 
1316/2013 bör ändras så att 
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medlemsstaterna får möjlighet att 
godkänna kategorier av förslag i 
överensstämmelse med kriterierna i 
avsnitt 4 i förordning (EU) nr 283/2014, 
snarare än att behöva godkänna enskilda 
ansökningar, och så att det föreskrivs att 
attestering av utgifter och 
tillhandahållande av årlig information till 
kommissionen inte är obligatoriskt för 
bidrag som beviljats i enlighet med denna 
förordning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) På grund av varje enskild lokal 
trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning 
och det ringa värdet på de enskilda projekt 
som omfattas förväntas de åtkomstpunkter 
som får finansiellt stöd inom ramen för 
denna förordning inte konkurrera med 
kommersiella erbjudanden. För att 
ytterligare säkerställa att sådant finansiellt 
stöd inte otillbörligen snedvrider 
konkurrensen, tränger undan privata 
investeringar eller avskräcker privata 
operatörer från att investera bör åtgärden 
begränsas till projekt som inte överlappar 
redan befintliga privata eller offentliga 
erbjudanden med liknande egenskaper i 
samma område. Detta bör inte utesluta 
ytterligare stöd till utbyggnad inom ramen 
för detta initiativ från offentliga eller 
privata finansieringskällor.

(9) På grund av varje enskild lokal 
trådlös åtkomstpunkts begränsade täckning 
och det ringa värdet på de enskilda projekt 
som omfattas förväntas de åtkomstpunkter 
som får finansiellt stöd inom ramen för 
denna förordning inte konkurrera med 
kommersiella erbjudanden. För att 
ytterligare säkerställa att sådant finansiellt 
stöd inte otillbörligen snedvrider 
konkurrensen, tränger undan privata 
investeringar eller avskräcker privata 
operatörer från att investera bör åtgärden 
begränsas till projekt som inte överlappar 
redan befintliga kostnadsfria privata eller 
offentliga erbjudanden med liknande 
egenskaper i samma område. Detta bör inte 
utesluta ytterligare stöd till utbyggnad 
inom ramen för detta initiativ från 
offentliga eller privata finansieringskällor, 
eftersom en sådan blandning kan bidra 
till en mer betydande effekt som skulle 
leda till incitament för privata 
investeringar och fungera som hävstång 
för att ge fler människor tillgång till 
internet. I detta avseende är det 
nödvändigt att säkerställa synergieffekter 
med andra nationella och europeiska 
fonder, i synnerhet med Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, i syfte att 
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uppnå största möjliga effekt avseende 
både tillgänglighet för medborgarna och 
den sociala sammanhållningen, för att på 
så sätt bidra till att bekämpa den digitala 
klyftan i de minst utvecklade regionerna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den tillgängliga budgeten bör 
fördelas på ett geografiskt balanserat sätt 
så att projekt kan främjas i alla 
medlemsstater. Vid fördelningen bör man 
också ta hänsyn till behovet av att ta itu 
med den digitala klyftan. Dessa principer 
som syftar till geografisk balans och ett 
inkluderande samhälle bör ingå i 
relevanta arbetsprogram som antagits i 
överensstämmelse med förordning (EU) 
nr 1316/2013 och denna förordning, 
anges i ansökningsomgångar för projekt, 
vid behov möjliggöra ökat deltagande för 
sökande från medlemsstater där 
deltagandet har varit relativt lågt samt 
fokusera på områden som 
medlemsstaterna eller kommissionen 
konstaterat släpar efter vad gäller 
konnektivitet eller digital kunskap.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Genom att prioritera lokala små och 
medelstora företag i samband med 
upphandling och installation av 
utrustning för att tillhandahålla lokal 
trådlös konnektivitet i enlighet med denna 
förordning skulle man kunna säkra 
potentialen i fråga om innovation och 
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skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen i kommuner.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa att konnektivitet i 
enlighet med denna förordning 
tillhandahålls snabbt bör det finansiella 
stödet i största möjliga utsträckning 
genomföras med hjälp av verktyg online 
som möjliggör snabb inlämning och 
handläggning av ansökningar samt stöd för 
genomförande, övervakning och kontroll 
av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som 
installerats.

(10) För att säkerställa att konnektivitet i 
enlighet med denna förordning 
tillhandahålls snabbt bör det finansiella 
stödet i största möjliga utsträckning 
genomföras med hjälp av verktyg online 
som möjliggör snabb inlämning och 
handläggning av ansökningar samt stöd för 
genomförande, övervakning och kontroll 
av de lokala trådlösa åtkomstpunkter som 
installerats. Det är viktigt att 
kommissionen informerar de lokala 
myndigheterna om den planerade 
åtgärden och de relevanta förhållandena 
så tidigt som möjligt, så att de kan 
förbereda sig att delta i 
ansökningsomgångar när de 
offentliggörs. Kommissionen och de 
relevanta myndigheterna i 
medlemsstaterna bör också göra sitt 
yttersta för att skapa nödvändig 
medvetenhet om detta program.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med tanke på behoven av 
internetkonnektivitet inom unionen och på 
att det brådskar med att främja accessnät 
som inom hela EU kan leverera 
internetfunktioner av hög kvalitet med 
hjälp av bredbandstjänster med mycket hög 
hastighet bör det finansiella stödet fördelas 
på ett geografiskt balanserat sätt.

(11) Med tanke på behoven av 
internetkonnektivitet inom unionen och på 
att det brådskar med att främja accessnät 
som inom hela EU kan leverera 
internetfunktioner av hög kvalitet med 
hjälp av bredbandstjänster med hög 
hastighet, för att uppfylla det europeiska 
gigabitsamhällets mål, bör det finansiella 
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stödet fördelas på ett geografiskt balanserat 
sätt och på ett sätt som minskar den 
digitala klyftan, så att medborgarnas 
tillgång till informationssamhällets 
fördelar främjas och områden med 
relativt låg grad av 
bredbandskonnektivitet med hög hastighet 
får stöd.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Dessutom bör stödmottagarna vara 
förpliktade att erbjuda kostnadsfri lokal 
trådlös konnektivitet under en period på 
minst tre år.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) De åtgärder som finansieras i 
enlighet med denna förordning bör vara 
bärkraftiga och hållbara på lång sikt. 
Detta bör uppnås genom 
tillhandahållande av tekniska verktyg som 
säkerställer åtgärdernas långsiktiga 
effektivitet genom användning av en 
teknik, som av stödmottagarna och 
tjänsteleverantörerna hålls uppdaterad 
och säker för användarna.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 7 – punkt 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för kostnadsfri lokal trådlös 
konnektivitet i lokala samhällen ska 
finansieras genom bidrag eller andra 
former av finansiellt stöd än finansiella 
instrument.”

c) Åtgärder för kostnads- och 
restriktionsfri lokal trådlös konnektivitet i 
lokala samhällen ska finansieras genom 
bidrag eller andra former av finansiellt stöd 
än finansiella instrument.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 22 ska följande punkt 
läggas till:
”Den attestering av utgifter och den 
årliga information till kommissionen som 
avses i det andra respektive tredje stycket i 
denna artikel är inte obligatoriska för stöd 
som beviljats i enlighet med artikel 4.1 c i 
förordning (EU) nr 283/2014*.”
________________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 
mars 2014 om riktlinjer för 
transeuropeiska nät på området för 
telekommunikationsinfrastruktur och om 
upphävande av beslut nr 1336/97/EG 
(EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EU) nr 283/2014
Artikel 2 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) lokal trådlös åtkomstpunkt: 
utrustning med låg effekt av ringa storlek 
och med litet täckningsområde, som på 
icke-exklusiv grund använder 
radiospektrum för vilket villkoren för 
tillgång och effektiv användning för detta 
ändamål är harmoniserade på unionsnivå, 
och som för användarna möjliggör trådlös 
åtkomst till ett nätverk för elektronisk 
kommunikation.”

”h) lokal trådlös åtkomstpunkt: 
utrustning med låg effekt av ringa storlek 
och med litet täckningsområde men med 
stor bandbredd, som på icke-exklusiv 
grund använder radiospektrum, infrarött 
spektrum eller synligt ljus för vilket 
villkoren för tillgång och effektiv 
användning för detta ändamål är 
harmoniserade på unionsnivå, och som för 
användarna möjliggör trådlös åtkomst till 
ett nätverk för elektronisk 
kommunikation.”

Motivering

Ny teknik såsom Lifi, som erkänns i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation, 
bör inkluderas, i synnerhet i ljuset av potentialen hos sådan teknik som inte använder 
radiovågor utan ljus, för offentliga utrymmen såsom sjukhus, där radiovågor kanske inte är 
mest lämpligt. Överföringshastigheten bör inte påverkas med beaktande av att det vissa 
gånger kommer att vara ett stort antal användare som är anslutna till åtkomstpunkten.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) nr 283/2014
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) stödja tillhandahållandet av 
kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet i 
lokala samhällen.”

”c) stödja tillhandahållandet av 
högkvalitativ, kostnads- och restriktionsfri 
lokal trådlös konnektivitet i lokala 
samhällen.”

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
Förordning (EU) nr 283/2014
Artikel 6 – punkt 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8a. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 

”8a. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
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tillhandahållande av kostnadsfri lokal 
trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska 
uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.”

tillhandahållande av högkvalitativ, 
kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös 
konnektivitet med hög hastighet i lokala 
samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 
i bilagan.”

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
Förordning (EU) nr 283/2014
Bilagan – avsnitt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Följande avsnitt ska införas i 
bilagan:

6. Följande stycke ska läggas till i 
bilagan:

”AVSNITT 4. TRÅDLÖS 
KONNEKTIVITET I LOKALA 
SAMHÄLLEN

”AVSNITT 4. TRÅDLÖS 
KONNEKTIVITET I LOKALA 
SAMHÄLLEN

Åtgärder som syftar till att tillhandahålla 
kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet på 
centrala platser för det lokala offentliga 
livet, inklusive platser utomhus som är 
tillgängliga för allmänheten och spelar en 
viktig roll i det offentliga livet i de lokala 
samhällena, ska vara berättigade till 
finansiellt stöd.

Åtgärder som syftar till att tillhandahålla 
kostnads- och restriktionsfri lokal trådlös 
konnektivitet på centrala platser för det 
lokala offentliga livet, inklusive platser 
utomhus som är tillgängliga för 
allmänheten och spelar en viktig roll i det 
offentliga livet i de lokala samhällena, ska 
vara berättigade till finansiellt stöd. Av 
tillgänglighetsskäl bör åtgärderna i 
möjligaste mån undvika potentiella 
språkliga hinder.

Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för 
organ med ett offentligt uppdrag såsom 
lokala myndigheter och leverantörer av 
allmännyttiga tjänster som åtar sig att 
tillhandahålla kostnadsfri lokal trådlös 
konnektivitet genom installation av lokala 
trådlösa åtkomstpunkter.

Finansiellt stöd ska vara tillgängligt för 
den offentliga sektorns organ i den 
mening som avses i artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102* för att tillhandahålla 
kostnadsfri lokal trådlös konnektivitet 
genom installation av lokala trådlösa 
åtkomstpunkter.

Stödberättigade institutioner får använda 
finansiellt stöd till att upprätta kostnadsfri 
lokal trådlös konnektivitet på platser som 
lämpar sig bäst och är mest åtkomliga för 
gemensam användning, inbegripet på 
icke-offentligägd egendom.

Projekt för tillhandahållande av trådlös Projekt för tillhandahållande av trådlös 
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konnektivitet via lokala trådlösa 
åtkomstpunkter med fri åtkomst kan få 
finansiering om de

konnektivitet via lokala trådlösa 
åtkomstpunkter med fri åtkomst kan få 
finansiering om de

1. genomförs av ett organ med ett 
offentligt uppdrag som kan planera och 
övervaka installationen av lokala trådlösa 
åtkomstpunkter i offentliga utrymmen 
inomhus eller utomhus,

1. genomförs av ett organ inom den 
offentliga sektorn som kan planera och 
övervaka installationen, samt säkerställa 
finansieringen av driftkostnader i minst 
tre år, av lokala trådlösa åtkomstpunkter i 
offentliga utrymmen inomhus eller 
utomhus,

2. bygger på bredbandskonnektivitet 
med mycket hög hastighet som gör det 
möjligt att tillhandahålla högkvalitativa 
internetfunktioner till användarna och som 

2. bygger på bredbandskonnektivitet 
med mycket hög hastighet som gör det 
möjligt att tillhandahålla högkvalitativa 
internetfunktioner till användarna och som 

a. är kostnadsfri, lättillgänglig och 
bygger på modern utrustning, och 

a. är kostnadsfri, lättillgänglig och 
bygger på modern utrustning, utnyttjar 
optimala tekniska lösningar samt bästa 
möjliga standarder för it-säkerhet, och 

b. stöder åtkomst till innovativa digitala 
tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via 
infrastrukturer för digitala tjänster, 

b. stöder åtkomst till innovativa digitala 
tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via 
infrastrukturer för digitala tjänster,

3. använder en gemensam visuell 
identitet som ska tillhandahållas av 
kommissionen och länkar till relevanta 
verktyg online.

3. använder en gemensam visuell 
identitet som ska tillhandahållas av 
kommissionen och länkar till relevanta 
verktyg online,
3a. iakttar principen om 
teknikneutralitet, använder offentlig 
finansiering effektivt och kan anpassa 
projekten till bästa tillgängliga teknik.

Projekt som överlappar redan befintliga 
privata eller offentliga erbjudanden med 
liknande egenskaper, även avseende 
kvalitet, i samma område ska inte omfattas.

Projekt som överlappar redan befintliga 
kostnadsfria privata eller offentliga 
kostnadsfria erbjudanden med liknande 
egenskaper, även avseende kvalitet, i 
samma område ska inte omfattas.

Den tillgängliga budgeten ska fördelas på 
ett geografiskt balanserat sätt mellan 
projekt som uppfyller ovan nämnda villkor 
med beaktande av de inkomna förslagen 
och, i princip, enligt ”först till kvarn”-
metoden.”

Den tillgängliga budgeten ska fördelas i 
medlemsstaterna på ett geografiskt 
balanserat sätt mellan projekt som 
uppfyller ovan nämnda villkor med 
beaktande av de inkomna förslagen och, i 
princip, enligt ”först till kvarn”-metoden, i 
enlighet med arbetsprogram som bidrar 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen i EU och 
till den digitala inkluderingen.

Medlemsstaterna kan använda egna 
medel eller medel från de europeiska 
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struktur- och investeringsfonderna för att 
utveckla kompletterande tjänster och 
erbjudanden som ökar projektens 
hållbarhet.
Projekt som finansieras inom ramen för 
detta avsnitt ska vara i drift och ska 
övervakas noga av kommissionen i minst 
tre år. Kommissionens övervakning av 
projektet ska fortsätta bortom 
driftperioden för att ge en överblick över 
projektets funktion och eventuella 
underlag för framtida initiativ.
__________________
* Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 
om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, 
s. 1).”


