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(2017/2052(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 85 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

85. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att främja investeringar i 

utvecklingen av nästa generations teknik 

och användningen av den. Parlamentet 

understryker hur viktigt det är att säkra 

finansiering för fullbordandet av den 

digitala inre marknaden genom fullt 

utnyttjande av spektrum, uppgradering av 

fasta nätverk och förtätning av 

mobilnätverk, utbyggnad av 5G och 

gigabitkonnektivitet, samt genom att 

komma vidare i arbetet med 

harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den 

rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att FSE 

Telekommunikation bör fortsätta att stödja 

infrastrukturer för digitala tjänster och 

höghastighetsbredbandsnät, genom att göra 

dem tillgängliga, även i avlägsna områden 

och på landsbygden, och genom att 

förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja den digitala omvandlingen av den 

europeiska ekonomin och det europeiska 

samhället och att investera i väsentlig 

teknik, såsom stordata, artificiell 

85. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att främja investeringar i 

utvecklingen av nästa generations teknik 

och användningen av den. Parlamentet 

understryker hur viktigt det är att säkra 

finansiering för uppgradering av fasta 

nätverk och förtätning av mobilnätverk, 

utbyggnad av 5G och gigabitkonnektivitet, 

samt genom att komma vidare i arbetet 

med harmoniseringen av 

EU:s telekombestämmelser för att skapa 

den rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU. 

Parlamentet betonar att FSE 

Telekommunikation bör fortsätta att stödja 

infrastrukturer för digitala tjänster och 

höghastighetsbredbandsnät, genom att göra 

dem tillgängliga, även i avlägsna områden 

och på landsbygden, och genom att 

förbättra den digitala kompetensen, 

sammankopplingar och driftkompatibilitet. 

Parlamentet understryker behovet av att 

stödja den digitala omvandlingen av den 

europeiska ekonomin och det europeiska 

samhället och att investera i väsentlig 

teknik, såsom stordata, artificiell 

intelligens och högpresterande 

datorsystem, i infrastruktur och digitala 

färdigheter för att öka 
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intelligens och högpresterande 

datorsystem, i infrastruktur och digitala 

färdigheter för att öka 

EU:s konkurrenskraft och förbättra 

livskvaliteten för människorna i EU. 

EU:s konkurrenskraft och förbättra 

livskvaliteten för människorna i EU. 

Or. en 
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Punkt 89a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  89a. Europaparlamentet betonar att 

sammanhållningspolitiken är 

Europeiska unionens viktigaste verktyg 

för att ge uttryck för EU:s solidaritet, som 

en av de grundläggande principerna för 

unionen, genom att fortsätta de 

fördragsgrundade målen att främja en 

harmonisk utveckling i hela unionen, 

vilket bör leda till en förstärkning av den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen i en anda av 

solidaritet och i syfte att främja tillväxt 

och minska eftersläpningen i de minst 

gynnade regionerna. 

Or. en 

 

 


