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KORT BEGRUNDELSE 

Da transport går ind i en ny æra, er den egentlige udfordring for lokale myndigheder ikke at 

genopfinde hjulet, men at finde metoder til at forbedre tjenester i forhold til borgernes behov 

for mobilitet i realtid. Digitaliseringen medfører væsentlige strukturelle ændringer af 

transportsystemer, og samfund er nu begyndt at se på forskellige aspekter som f.eks. data- og 

rejseinformation, netplanlægning, billetsalg eller tjenesters kvalitet, baseret på en ny 

brugerorienteret filosofi. 

Det er på denne baggrund, at Kommissionens forslag til gratis trådløs konnektivitet på centrale 

steder i det offentlige liv både er tidssvarende og påkrævet, idet det giver nye muligheder for at 

forbedre deres tjenester. Samtidig indeholder forslaget en mekanisme, hvorved den private og 

offentlige sektor kan samarbejde åbent og effektivt i overensstemmelse med 

samarbejdsprincipper og med det endelige mål at forbedre tjenester. 

For byplanlæggere og offentlige myndigheder med ansvar for transport, vil udbredelsen af 

gratis wi-fi-hotspots bidrage til, at man bedre kan sætte de nuværende mobilitetsmønstre ind i 

en kontekst, især når traditionelle redskaber såsom statistikker kan vise sig at være 

utilstrækkelige. De data, der skal indsamles, vil blive anvendt ved vurderingen af de 

eksisterende politikker og tjenester, der sikrer tidstro feedback på folks rejsevalg, men også ved 

at støtte målrettede investeringer. Myndighederne vil samlet set være i stand til at skabe sikrere 

veje, optimere transportruter, reducere infrastrukturomkostninger og afbøde ulemper som følge 

af overbelastning og forurening. 

For forbrugere vil de gratis wi-fi-hotspots give sig udslag i en højere grad af sammenkobling 

og fleksibilitet, idet de vil drage fordel af ikke blot en bedre udnyttelse af deres tid, men også 

af et bedre udvalg af offentlige transporttjenester. For turister vil Wifi4EU samtidig indebære 

øget adgang til og bedre information på bestemmelsesstedet. 

Ikke desto mindre skal det ambitiøse forslag fra Kommissionen være baseret på bestemmelser, 

som sikrer både klare kriterier for udvælgelsen af deltagere samt kontinuitet ud over de 

foreslåede projekters levetid. Desuden er det vigtigt, at de midler, der afsættes til indførelsen af 

hotspots, rækker længere end at højne EU's profil og bidrager til løsningen af reelle behov for 

konnektivitet. 

Ordføreren vælger overordnet set at støtte Kommissionens forslag med den ændring, at 

initiativet bør udvides til at omfatte lokale transporttjenester og turistmål. Dette vil gøre 

transporten mere effektiv i lokalsamfund, samtidig med at forbrugerne tilbydes tjenester af høj 

kvalitet. I mangel af en konsekvensanalyse og under hensyntagen til de begrænsede midler, 

anbefaler ordføreren ikke desto mindre, at Kommissionen opstiller klare kriterier for 

udvælgelsen af de lokalsamfund, der vil nyde godt af initiativet, og sikrer en grundig kontrol af 

alle de projekter, hvortil der søges finansiering. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Som en af de foranstaltninger, der 

underbygger visionen for europæisk 

konnektivitet, fremmer den etableringen af 

lokale trådløse adgangspunkter gennem 

forenklede planlægningsprocedurer og 

mindre tunge lovgivningsmæssige 

forpligtelser. Sådanne adgangspunkter, 

herunder når de udgør et supplement til 

andre offentlige tjenesteydelser eller er af 

ikke-kommerciel art, kan bidrage 

væsentligt til forbedring af nuværende 

trådløse kommunikationsnetværk og til 

udrulning af kommende generationer heraf 

ved at facilitere bedre dækning, i takt med 

at behovet udvikler sig. 

(2) Som en af de foranstaltninger, der 

underbygger visionen for europæisk 

konnektivitet, fremmer den etableringen af 

lokale trådløse adgangspunkter gennem 

forenklede planlægningsprocedurer og 

mindre tunge lovgivningsmæssige 

forpligtelser. Sådanne adgangspunkter – 

herunder når de udgør et supplement til 

andre offentlige tjenesteydelser eller er af 

ikkekommerciel art – kan bidrage 

væsentligt til forbedring af nuværende 

trådløse kommunikationsnetværk og til 

udrulning af kommende generationer heraf 

ved at facilitere bedre dækning, i takt med 

at behovet udvikler sig. Disse 

adgangspunkter kan integreres i et 

europæisk netværk med en enkelt 

autentifikationssystem i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets1a. 

forordning (EU) 2016/679. 

 _________________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2 a) EU-politikker, der søger at fremme 

internetinfrastruktur og effektiv 

udnyttelse af det trådløse spektrum og 

søger at øge europæiske borgeres 

tilslutning ved at muliggøre lettere adgang 

til internettet, bør fremme begrebet 

"tingenes internet" (TI) med særlig 

hensyn til dets potentiale for 

vækstinnovation, forbedrede applikationer 

og tjenester i forbindelse med offentlige 

transportsystemer. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Som følge af meddelelsen om en 

europæisk vision for internetforbindelse for 

det digitale indre marked og for at fremme 

digital inklusion bør Unionen støtte 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet på centrale steder i det lokale 

offentlige liv, herunder udendørsområder, 

som den brede offentlighed har adgang til, 

gennem målrettet støtte. En sådan støtte er 

indtil videre ikke omfattet af forordning 

(EU) nr. 1316/201315 og (EU) nr. 

283/201416. 

(3) Som følge af meddelelsen om en 

europæisk vision for internetforbindelse for 

det digitale indre marked og for at fremme 

digital inklusion bør Unionen støtte 

tilrådighedsstillelse af gratis, sikker lokal 

trådløs konnektivitet, som er gratis og 

uden begrænsninger, på centrale steder i 

det lokale offentlige liv, herunder 

udendørsområder, som den brede 

offentlighed har adgang til, samt offentlige 

transportfaciliteter og køretøjer, gennem 

målrettet støtte. En sådan støtte er indtil 

videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 

1316/201315 og (EU) nr. 283/201416. 

_________________ _________________ 

15 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af 

Connecting Europe-faciliteten, om ændring 

af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 

og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 

20.12.2013, s. 129), senest ændret ved 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 

169 af 1.7.2015, s. 1). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 

december 2013 om oprettelse af 

Connecting Europe-faciliteten, om ændring 

af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 

og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 

20.12.2013, s. 129), senest ændret ved 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 

169 af 1.7.2015, s. 1). 
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16 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 

2014 om retningslinjer for transeuropæiske 

net inden for 

telekommunikationsinfrastruktur og om 

ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF 

(EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 

2014 om retningslinjer for transeuropæiske 

net inden for 

telekommunikationsinfrastruktur og om 

ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF 

(EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14). 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Støtte af denne art kan tilskynde 

enheder med offentlige opgaver såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenesteydelser til at tilbyde 

gratis trådløs konnektivitet som et 

supplement til deres offentlige opgaver, 

således at det sikres, at lokalsamfund kan 

opleve fordelene ved 

højhastighedsbredbånd på centrale steder i 

det offentlige liv. Sådanne enheder kan 

omfatte kommuner og andre lokale 

offentlige myndigheder, biblioteker og 

hospitaler. 

(4) Støtte af denne art kan tilskynde 

enheder med offentlige og især lokale og 

regionale opgaver såsom offentlige 

myndigheder og udbydere af offentlige 

tjenesteydelser til at tilbyde gratis og 

ubegrænset trådløs konnektivitet som et 

supplement til deres offentlige opgaver, 

således at det sikres, at lokalsamfund kan 

opleve fordelene ved 

højhastighedsbredbånd på centrale steder i 

det offentlige liv. Sådanne enheder kan 

omfatte kommuner og andre lokale 

offentlige myndigheder, biblioteker og 

hospitaler, sundhedscentre, skoler, 

aldershjem, børnehjem, offentlige 

transporttjenester og infrastrukturer, 

såsom stationer eller terminaler, 

turistrelaterede tjenester og andre 

enheder af særlig interesse for 

lokalsamfundet og dets mennesker. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Lokal trådløs konnektivitet kan kun 

betragtes som gratis, hvis den stilles til 

rådighed, uden at der opkræves et vederlag 

herfor, hvad enten det er direkte betalinger 

(5) Lokal trådløs konnektivitet kan kun 

anses for at være gratis og ubegrænset, 

hvis den stilles til rådighed, uden at der 

opkræves et vederlag herfor, hvad enten 
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eller andre former for vederlag, herunder, 

men ikke begrænset til, ret til at reklamere 

og til at efterspørge personlige oplysninger. 

det er direkte betalinger eller andre former 

for vederlag, herunder, men ikke begrænset 

til, ret til at reklamere og til at efterspørge 

personlige oplysninger. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) For at sikre initiativets succes og 

synliggøre EU's indsats på dette område 

skal Kommissionen sikre sig, at de 

enheder, som gennemfører projekter via 

dette initiativ, og brugerne er korrekt 

informerede om tjenesternes 

tilgængelighed og fremhæver, at EU har 

ydet finansiering. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I betragtning af indsatsens særlige 

formål og målrettethed mod lokale behov 

bør den beskrives som et særskilt projekt af 

fælles interesse i 

telekommunikationssektoren i den i 

forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 

283/2014 omhandlede betydning. 

(6) I betragtning af indsatsens særlige 

formål og målrettethed mod lokale behov, 

navnlig i mindre udviklede områder med 

et større behov for konnektivitet, bør den 

beskrives som et særskilt projekt af fælles 

interesse i telekommunikationssektoren i 

den i forordning (EU) nr. 1316/2013 og 

(EU) nr. 283/2014 omhandlede betydning. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Da denne indsats er af ikke-

kommerciel art, og da de individuelle 

(8) Da denne indsats er af ikke-

kommerciel art, og da de individuelle 
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projekter, der påregnes, er små, bør den 

administrative byrde holdes på et 

minimum. Derfor bør indsatsen 

gennemføres ved hjælp af den mest 

relevante form for finansiel støtte, navnlig 

tilskud, der er tilgængelig i henhold til 

finansforordningen, nu eller i fremtiden. 

Indsatsen bør ikke baseres på finansielle 

instrumenter. 

projekter, der påregnes, er små, bør den 

administrative byrde holdes på et 

minimum. Dette bør gøres ved at forenkle 

planlægningsproceduren og lempe 

reguleringsmæssige forpligtelser. Derfor 

bør indsatsen gennemføres ved hjælp af 

den mest relevante form for finansiel støtte, 

navnlig tilskud, der er tilgængelig i 

henhold til finansforordningen, nu eller i 

fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på 

finansielle instrumenter. 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) På grund af den begrænsede 

rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt 

og den lave værdi af de individuelle 

projekter, der er omfattet, forventes 

adgangspunkter, der etableres med 

finansiel bistand i henhold til denne 

forordning, ikke at udfordre kommercielle 

tilbud. For yderligere at sikre, at sådan 

finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider 

konkurrencen, fortrænger private 

investeringer eller fjerner private 

investorers incitamenter til at investere, bør 

indsatsen begrænses til projekter, der ikke 

duplikerer allerede eksisterende private 

eller offentlige tilbud med lignende 

egenskaber i samme område. Dette bør 

ikke udelukke yderligere offentlig eller 

privat støtte til udrulninger inden for 

rammerne af dette initiativ. 

(9) På grund af den begrænsede 

rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt 

og den lave værdi af de individuelle 

projekter, der er omfattet, forventes 

adgangspunkter, der etableres med 

finansiel bistand i henhold til denne 

forordning, ikke at udfordre kommercielle 

tilbud. For yderligere at sikre, at sådan 

finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider 

konkurrencen, fortrænger private 

investeringer eller fjerner private 

investorers incitamenter til at investere, bør 

indsatsen begrænses til projekter, der ikke 

duplikerer allerede eksisterende private 

eller offentlige tilbud i samme område. 

Dette bør ikke udelukke yderligere 

offentlig eller privat støtte til udrulninger 

inden for rammerne af dette initiativ. Dette 

program skal være kompatibelt og 

supplerende med nationale og regionale 

driftsprogrammer, især med dem, der 

finansieres af EFRU, hvilket skaber 

synergi mellem dem. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at sikre, at tilrådighedsstillelsen 

af konnektivitet i henhold til nærværende 

forordning finder sted hurtigt, bør den 

finansielle bistand gennemføres med størst 

mulig anvendelse af onlineværktøjer, der 

giver mulighed for hurtig indgivelse og 

håndtering af ansøgninger og støtter 

gennemførelse, overvågning og kontrol af 

de installerede lokale trådløse 

adgangspunkter. 

(10) For at sikre, at tilrådighedsstillelsen 

af konnektivitet i henhold til nærværende 

forordning finder sted hurtigt, bør den 

finansielle bistand gennemføres gennem 

strømlinede administrative procedurer, 

hvor der anvendes standardiseret 

dokumentation med størst mulig 

anvendelse af både onlineværktøjer og 

andre traditionelle værktøjer, der giver 

mulighed for hurtig indgivelse og 

håndtering af ansøgninger og støtter 

gennemførelse, overvågning og kontrol af 

de installerede lokale trådløse 

adgangspunkter. 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Da der er behov for 

internetkonnektivitet i Unionen, og da det 

haster med at fremme adgangsnet, der kan 

levere en internetoplevelse af høj kvalitet 

baseret på 

højhastighedsbredbåndstjenester, bør den 

finansielle bistand fordeles på en 

geografisk afbalanceret måde. 

(11) Da der er behov for 

internetkonnektivitet i Unionen, og da det 

haster med at fremme adgangsnet, der kan 

levere en internetoplevelse af høj kvalitet 

baseret på 

højhastighedsbredbåndstjenester, som 

defineret i Kommissionens meddelelse af 

14. september 2016 med titlen 

"Konnektivitet med henblik på et 

konkurrencedygtigt digitalt indre marked 

- På vej mod et europæisk 

gigabitsamfund", som fastsætter et mål 

for 2025 for at sikre, at alle europæiske 

husstande har en internetforbindelse på 

mindst 100 Mbps, bør den finansielle 

bistand fordeles på en regionalt 

afbalanceret måde, også i fjerntliggende 

områder og grænseområder, der ofte lider 

af manglende privatnetdækning, og som 

fremmer princippet om universel adgang 

for borgerne til fordel for 

informationssamfundet, idet der især 

lægges vægt på landdistrikter, 
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fjernområder, øer, grænser og 

bjergområder. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) I overensstemmelse med artikel 

349 i TEUF skal der tages højde for, i 

relation til en geografisk afbalanceret 

fordeling, specifikke foranstaltninger for 

regionerne i den yderste periferi i 

betragtning af deres afsides beliggenhed 

og de omkostninger, der er forbundet med 

adgang til internettet og 

højhastighedsbredbåndstjenester. 

 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Som følge af vigtigheden af 

behovene for konnektivitet i den 

Europæiske Union er det vigtigt, at 

Kommissionen udvikler en langsigtet 

strategi for etablering af lokale trådløse 

punkter, der sikrer programmets 

kontinuitet også efter de foreslåede tre år, 

mens det sikres, at der ikke vil være nogen 

kommerciel brug af de infrastrukturer, 

der er etableret, ved afslutningen på 

finansieringsperioden og ikke-acceptable 

projekter i en periode på under tre år. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11c) Da interventionen har en ikke-

erhvervsmæssig karakter, skal 

Kommissionen og medlemsstaterne sikre, 

at den udviklede infrastruktur ikke 

anvendes kommercielt, når støtteperioden 

er ophørt. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 - litra b 

Forordning (EU) nr. 1316/2013. 

Artikel 7 – stk. 4 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) aktioner inden for 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet i lokalsamfund finansieres 

gennem tilskud eller andre former for 

finansiel bistand end finansielle 

instrumenter. 

(c) tiltag aktioner inden for 

tilrådighedsstillelse af gratis, ubegrænset 

og sikker lokal trådløs konnektivitet i 

lokalsamfund finansieres gennem tilskud 

eller andre former for finansiel bistand end 

finansielle instrumenter." 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1316/2013. 

Artikel 10 - stk. 4 - afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aktioner inden for tilrådighedsstillelse af 

gratis lokal trådløs konnektivitet i 

lokalsamfund finansieres ved finansiel 

bistand fra Unionen med op til 100 % af de 

støtteberettigede omkostninger, jf. dog 

princippet om samfinansiering. 

Tiltag inden for tilrådighedsstillelse af 

gratis og sikker lokal trådløs konnektivitet 

i lokalsamfund finansieres ved finansiel 

bistand fra Unionen med op til 100 % af de 

støtteberettigede omkostninger, jf. dog 

princippet om samfinansiering. 

(Beskyttelse af data er afgørende, derfor skal internetforbindelsen, udover at være gratis, 

også være sikker) 

 

Ændringsforslag   17 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Artikel 2 – stk. 2 – litra h 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(h) "lokalt trådløst adgangspunkt": et 

stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, 

der opererer inden for en lille rækkevidde 

ved anvendelse af en ikke-eksklusiv 

basisradiofrekvens, for hvilken 

betingelserne for tilgængelighed og 

effektiv anvendelse til dette formål er 

harmoniseret på EU-niveau, og som giver 

brugerne trådløs adgang til et elektronisk 

kommunikationsnet. 

(h) "lokalt trådløst adgangspunkt": et 

stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, 

der opererer inden for en lille rækkevidde 

ved anvendelse af en ikke-eksklusiv 

basisradiofrekvens, for hvilken 

betingelserne for tilgængelighed og 

effektiv anvendelse til dette formål er 

harmoniseret på EU-niveau, og som giver 

brugerne gratis lokal trådløs adgang til et 

elektronisk kommunikationsnet. 

 

Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) støtte tilrådighedsstillelse af gratis 

lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund. 

(c) støtte tilrådighedsstillelsen af gratis 

og sikker lokal trådløs konnektivitet i 

lokalsamfund, hvilket garanterer en 

minimumsforbindelseshastighed på 100 

Mbps eller, som standard, den maksimale 

ledige hastighed på markedet, vil 

tjenester, der er forbundet med 

bæredygtig mobilitet, også indgå. 

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 - litra b 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Artikel 5 – stk. 5a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5a. Aktioner, der bidrager til projekter 

af fælles interesse inden for 

5a. Tiltag, der bidrager til projekter af 

fælles interesse inden for 
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tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet i lokalsamfund, støttes ved: 

tilrådighedsstillelse af gratis og sikker 

lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, 

støttes ved: 

 

Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Artikel 6 – stk. 8 a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. Aktioner, der bidrager til projekter 

af fælles interesse inden for 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde 

betingelserne i afsnit 4 i bilaget. 

8a. Tiltag, der bidrager til projekter af 

fælles interesse inden for 

tilrådighedsstillelse af gratis og sikker 

lokal trådløs højhastighedskonnektivitet i 

lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i 

afsnit 4 i bilaget. 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aktioner med henblik på 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet på centrale steder i det lokale 

offentlige liv, herunder udendørsområder, 

som den brede offentlighed har adgang til, 

og som spiller en vigtig rolle for det 

offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget 

til finansiel støtte. 

Aktioner med henblik på 

tilrådighedsstillelse af gratis og sikker 

lokal trådløs konnektivitet på centrale 

steder i det lokale offentlige liv, herunder 

udendørsområder, som den brede 

offentlighed har adgang til, og som spiller 

en vigtig rolle for det offentlige liv i 

lokalsamfund, er berettiget til finansiel 

støtte, herunder offentlige 

transporttjenester og turistmål. 
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Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den finansielle støtte skal være tilgængelig 

for enheder med offentlige opgaver såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at 

stille gratis lokal trådløs konnektivitet til 

rådighed gennem installering af lokale 

trådløse adgangspunkter. 

Den finansielle støtte skal være tilgængelig 

for enheder med offentlige opgaver såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at 

stille gratis og sikker lokal trådløs 

konnektivitet til rådighed gennem 

installering af lokale trådløse 

adgangspunkter eller kombineret med 

gennemførelsen af offentlige 

trafiktjenester. 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 3 – litra 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a. er gratis, let at få adgang til og 

anvender udstyr baseret på den nyeste 

teknologi og 

a. er gratis, sikker og let at få adgang 

til og anvender udstyr baseret på den 

nyeste teknologi og 

 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 3 – litra 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a) opfordre til en bedre integration af 

lokalsamfundene i det digitale indre 

marked og fremme udviklingen af 

innovative digitale tjenesteydelser og 
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applikationer - udbudt af lokale SMV'er 

og transport- og turismevirksomheder 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Projekter, der duplikerer allerede 

eksisterende private eller offentlige tilbud 

med lignende egenskaber, herunder 

kvalitet, i samme område, er ikke omfattet. 

Projekter, der duplikerer eller overlapper 

allerede eksisterende private eller 

offentlige tilbud med lignende egenskaber, 

herunder kvalitet, i samme område, er ikke 

omfattet. De lokale trådløse 

adgangspunkter finansieret i henhold til 

denne forordning dækker primært 

offentlige rum. 

 

Ændringsforslag   26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

forordning (EU) nr. 283/2014 

Bilag – Afsnit 4 – punkt 1 – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det budget, der er til rådighed, fordeles på 

en geografisk afbalanceret måde til 

projekter, der opfylder ovenstående 

betingelser med henblik på de modtagne 

forslag, og, i udgangspunktet, efter "først 

til mølle"-princippet.” 

Det disponible budget tildeles alle 

medlemsstater geografisk afbalanceret med 

særlig opmærksomhed på øerne, 

fjernområderne (som omhandlet i artikel 

349 i TEUF), bjergrige, 

grænseoverskridende, mindre og 

tilbagestående bag lokalsamfundene til 

projekter, der opfylder de Oven for 

betingelserne i lyset af de modtagne 

forslag. 
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