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KORTFATTAD MOTIVERING 

Nu när transporter går in i en ny epok är de verkliga utmaningarna för lokala myndigheter inte 

att uppfinna hjulet på nytt, utan att hitta sätt att förbättra tjänster i förhållande till 

medborgarnas rörlighetsbehov i realtid. Digitaliseringen medför stora strukturella 

förändringar av transportsystem, och samhällen börjar nu titta på olika aspekter, som till 

exempel uppgifter och reseinformation, nätplanering, biljettförsäljning och tjänstekvalitet, 

utifrån en ny användarinriktad filosofi. 

Mot denna bakgrund kommer kommissionens förslag om kostnadsfri lokal trådlös 

konnektivitet på centrala platser för det offentliga livet både i rätt tid och som ett svar på ett 

stort behov, och det medför nya möjligheter för leverantörer att förbättra sina tjänster. 

Samtidigt erbjuder förslaget den mekanism genom vilken den privata och den offentliga 

sektorn kan samarbeta öppet och effektivt, i linje med samarbetsprinciper och med det yttersta 

syftet att förbättra tjänster. 

För stadsplanerare och offentliga myndigheter som ansvarar för transporter kommer 

utbyggnaden av zoner med kostnadslös anslutning till lokala nätverk (wi-fi spots) att bidra till 

ett mer effektivt införande av nuvarande rörlighetsmönster i ett sammanhang, särskild i de fall 

där traditionella verktyg, såsom statistik, kan visa sig vara otillräckliga. De uppgifter som ska 

samlas in kommer att användas för att utvärdera befintliga strategier och tjänster, för att på så 

sätt ge återkoppling i realtid om människors resesätt, men kommer också att stödja riktade 

investeringar. Generellt sett så kommer myndigheterna att kunna göra vägarna säkrare, 

optimera transportleder, sänka infrastrukturkostnader och minska de negativa effekterna av 

trafikstockningar och nedsmutsning. 

För konsumenterna kommer tillgången till zoner med kostnadsfri anslutning till lokala 

nätverk att betyda större konnektivitet och flexibilitet, eftersom de inte bara kan använda sin 

tid på ett bättre sätt, utan också ges ett större utbud av kollektivtrafiktjänster. För turister 

kommer Wifi4EU att betyda bättre anslutning och information vid resmålet. 

Det ambitiösa förslag som kommissionen har lagt fram behöver dock understödjas av 

bestämmelser som säkerställer dels tydliga kriterier för val av stödmottagare, dels kontinuitet 

utöver projektens föreslagna livscykel. Det är dessutom viktigt att de medel som anslås för 

utbyggnaden av surfpunkter inte bara används för att höja EU:s profil, utan också bidrar till 

att bemöta verkliga konnektivitetsbehov. 

Föredraganden väljer att i stort stödja kommissionens förslag, med den ändringen att 

initiativet bör utvidgas till att omfatta lokala transporttjänster och turistmål. På så sätt kan 

transporter i samhällen bli mer effektiva och konsumenterna erbjudas tjänster av hög kvalitet. 

Eftersom det inte har gjorts någon konsekvensbedömning och eftersom medlen som har 

anslagits är låga rekommenderar föredraganden emellertid kommissionen att fastställa tydliga 

kriterier för urval av samhällen som initiativet ska stödja, och att säkerställa en noggrann 

granskning av alla projekt som lämnas in för finansiering. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

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 och 

utbyggnaden av kommande generationer 

av nätverk för trådlös kommunikation 

genom att möjliggöra täckning med högre 

granularitet i takt med att behoven 

förändras. Dessa åtkomstpunkter kan 

integreras i ett europeiskt nätverk med ett 

gemensamt autentiseringssystem, i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/6791a. 

 _________________ 

 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). 
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Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) EU-politik som syftar till att 

främja internetinfrastruktur och effektiv 

användning av det trådlösa spektrumet, 

och som strävar efter att öka EU-

medborgarnas konnektivitet genom att 

underlätta internetåtkomsten, bör främja 

konceptet ”sakernas internet”, särskilt 

med beaktande av dess potential för 

tillväxt, innovation och förbättrade 

tillämpningar och tjänster med 

anknytning till kollektivtrafiksystem. 

 

Ändringsförslag   3 

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 

stöd har hittills inte omfattats av 

förordningarna (EU) nr 1316/201315 och 

(EU) nr 283/201416. 

(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, trygg och 

säker lokal trådlös konnektivitet utan 

begränsningar på centrala platser för det 

lokala offentliga livet, inklusive platser 

utomhus som är tillgängliga för 

allmänheten, och även i anläggningar och 

fordon som hör till kollektivtrafiken, 

genom riktat stöd. Sådant stöd har hittills 

inte omfattats av förordningarna (EU) nr 

1316/201315 och (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 

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 
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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). 

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  4 

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 kostnadsfri 

lokal 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, särskilt lokala och 

regionala, uppdrag, t.ex. offentliga 

myndigheter och leverantörer av offentliga 

tjänster, att erbjuda kostnads- och 

restriktionsfri lokal 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, 

vårdinrättningar, skolor, äldreboenden, 

barnhem, tjänster och infrastruktur inom 

kollektivtrafiken – t.ex. stationer och 

terminaler, turismrelaterade tjänster och 

andra organ som är av särskilt intresse 

för det lokala samhället och dess 

befolkning. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Lokal trådlös konnektivitet bör 

endast betraktas som kostnadsfri om 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. 

(5) Lokal trådlös konnektivitet bör 

endast anses vara kostnadsfri och 

restriktionsfri om 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. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) För att säkerställa att initiativet 

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 detta 

initiativ och användare erhåller korrekt 

information om tjänsternas tillgänglighet, 

samtidigt som det tydligt framgår att EU 

har beviljat finansiering. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med tanke på åtgärdens specifika 

syfte och inriktning på lokala behov bör 

den betraktas som ett fristående projekt av 

gemensamt intresse inom 

telekommunikationssektorn i den mening 

som avses i förordningarna (EU) nr 

1316/2013 och (EU) nr 283/2014. 

(6) Med tanke på åtgärdens specifika 

syfte och inriktning på lokala behov, i 

synnerhet mindre utvecklade områden 

med större konnektivitetsbehov, bör den 

betraktas som ett fristående projekt av 

gemensamt intresse inom 

telekommunikationssektorn i den mening 

som avses i förordningarna (EU) nr 

1316/2013 och (EU) nr 283/2014. 

 

Ändringsförslag   8 
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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. Detta bör ske genom att 

planeringsprocessen förenklas och de 

lagstadgade skyldigheterna mjukas upp. 
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. 

 

Ändringsförslag   9 

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 privata eller offentliga 

erbjudanden i samma område. Detta bör 

inte utesluta ytterligare stöd till utbyggnad 

inom ramen för detta initiativ från 

offentliga eller privata finansieringskällor. 

Detta program bör vara förenligt med 

nationella och regionala operativa 

program och komplettera dem, särskilt de 

som finansieras av Eruf, för att på så sätt 

skapa samverkanseffekter mellan dem. 
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Ändringsförslag   10 

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 genom effektiva 

administrativa förfaranden med hjälp av 

standardiserad dokumentation, med såväl 

verktyg online som andra konventionella 

verktyg som möjliggör snabb inlämning 

och handläggning av ansökningar samt 

stöd för genomförande, övervakning och 

kontroll av de lokala trådlösa 

åtkomstpunkter som installerats. 

 

Ändringsförslag   11 

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 mycket hög 

hastighet, i enlighet med definitionen i 

kommissionens meddelande av den 14 

september 2016 Konnektivitet för en 

konkurrenskraftig digital inre marknad – 

mot ett europeiskt gigabitsamhälle, i vilket 

målet fastställs att alla europeiska hushåll 

ska ha en internetanslutning på minst 100 

Mbps år 2025, bör det finansiella stödet 

fördelas på ett regionalt balanserat sätt, 

inklusive i avlägset belägna områden och 

gränsområden, som ofta saknar täckning 

från privata nätverk, för att främja 
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principen om medborgarnas allmänna 

tillgång till informationssamhällets 

fördelar, med särskild uppmärksamhet på 

landsbygdsområden, yttersta 

randområden, ö-regioner och gräns- och 

bergsområden. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) I enlighet med artikel 349 i EUF-

fördraget bör man, i fråga om geografiskt 

balanserad fördelning, beakta specifika 

åtgärder för de yttersta randområdena, 

mot bakgrund av deras avlägsna 

benägenhet och de kostnader som hänför 

sig till tillgången till internet och 

bredbandstjänster med hög hastighet. 

 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Med tanke på behovet av 

internetkonnektivitet inom Europeiska 

unionen är det viktigt att kommissionen 

utarbetar en långsiktig strategi för 

utbyggnaden av trådlösa åtkomstpunkter 

som säkerställer att programmet fortsätter 

även efter de föreslagna tre åren, och 

samtidigt säkerställer att den införda 

infrastrukturen inte utnyttjas 

kommersiellt vid finansieringsperiodens 

utgång, samt inte accepterar projekt som 

löper under en period kortare än tre år. 

 

Ändringsförslag   14 
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Förslag till förordning 

Skäl 11c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11c) Mot bakgrund av åtgärdens icke-

kommersiella natur måste kommissionen 

och medlemsstaterna även säkerställa att 

den införda infrastrukturen inte utnyttjas 

kommersiellt när finansieringsperioden 

har löpt ut. 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 – led b 

Förordning (EU) nr 1316/2013 

Artikel 7 – punkt 4 – led c 

 
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 kostnadsfri, 

restriktionsfri, trygg och säker lokal 

trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska 

finansieras genom bidrag eller andra 

former av finansiellt stöd än finansiella 

instrument.” 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1316/2013 

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Åtgärder för att tillhandahålla kostnadsfri 

lokal trådlös konnektivitet i lokala 

samhällen ska finansieras genom finansiellt 

stöd från unionen med upp till 100 % av de 

stödberättigande kostnaderna, utan att det 

påverkar tillämpningen av principen om 

medfinansiering.” 

”Åtgärder för att tillhandahålla kostnadsfri 

och säker lokal trådlös konnektivitet i 

lokala samhällen ska finansieras genom 

finansiellt stöd från unionen med upp till 

100 % av de stödberättigande kostnaderna, 

utan att det påverkar tillämpningen av 

principen om medfinansiering.” 

(Skyddet av personuppgifter är avgörande, och därför måste tillgången till internet, förutom 

att vara kostnadsfri, även vara säker.) 



 

PE595.741v02-00 12/17 AD\1123087SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Artikel 2 – punkt 2 – led h 

 
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, 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 

kostnadsfri lokal trådlös åtkomst till ett 

nätverk för elektronisk kommunikation. 

 

Ändringsförslag   18 

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 

kostnadsfri, trygg och säker lokal trådlös 

konnektivitet i lokala samhällen, som 

garanterar en lägsta hastighet på 100 

Mbps eller, om detta inte är möjligt, den 

högsta tillgängliga hastigheten på 

marknaden, samt inbegripa tjänster som 

är kopplade till hållbar rörlighet.” 

 

Ändringsförslag   19 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 3 – led b 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Artikel 5 – punkt 5a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”5a. Åtgärder som bidrar till projekt av 

gemensamt intresse inom området 

tillhandahållande av kostnadsfri lokal 

trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska 

stödjas genom 

5a. Åtgärder som bidrar till projekt av 

gemensamt intresse inom området 

tillhandahållande av kostnadsfri och säker 

lokal trådlös konnektivitet i lokala 

samhällen ska stödjas genom 

 

Ändringsförslag   20 

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 

tillhandahållande av kostnadsfri lokal 

trådlös konnektivitet i lokala samhällen ska 

uppfylla villkoren i avsnitt 4 i bilagan.” 

8a. Åtgärder som bidrar till projekt av 

gemensamt intresse inom området 

tillhandahållande av kostnadsfri och säker 

lokal trådlös konnektivitet i lokala 

samhällen ska uppfylla villkoren i avsnitt 4 

i bilagan.” 

 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Bilaga – avsnitt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

kostnadsfri, trygg och säker 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, 

inklusive kollektivtrafiktjänster och 

turistmål. 
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Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Bilaga – avsnitt 4 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

organ med ett offentligt uppdrag såsom 

lokala myndigheter och leverantörer av 

allmännyttiga tjänster som åtar sig att 

tillhandahålla kostnadsfri, trygg och säker 

lokal trådlös konnektivitet genom 

installation av lokala trådlösa 

åtkomstpunkter, eller i kombination med 

kollektivtrafiktjänster. 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a. är kostnadsfri, lättillgänglig och 

bygger på modern utrustning, och 

a. är kostnadsfri, säker, lättillgänglig 

och bygger på modern utrustning, och 

 

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Bilaga – avsnitt 4 – stycke 3 – led 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. stöder bättre integrering av de 

lokala samhällena på den digitala inre 

marknaden och främjar utvecklingen av 

innovativa digitala tjänster och 
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tillämpningar som erbjuds av lokala små 

och medelstora företag och transport- och 

turistföretag. 

 

Ändringsförslag   25 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Bilaga – avsnitt 4 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

privata eller offentliga erbjudanden med 

liknande egenskaper, även avseende 

kvalitet, i samma område ska inte omfattas. 

De lokala trådlösa åtkomstpunkter som 

finansieras genom denna förordning ska 

omfatta främst offentliga miljöer. 

 

Ändringsförslag   26 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

Förordning (EU) nr 283/2014 

Bilaga – avsnitt 4 – stycke 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 till 

alla medlemsstater på ett geografiskt 

balanserat sätt, med särskild 

uppmärksamhet på ö-regioner, yttersta 

randområden (enligt artikel 349 i EUF-

fördraget), bergsområden, gränsområden, 

mindre lokalsamhällen och 

lokalsamhällen som släpar efter samt till 
projekt som uppfyller ovan nämnda villkor 

med beaktande av de inkomna förslagen.” 

 

 

 



 

PE595.741v02-00 16/17 AD\1123087SV.docx 

SV 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Titel Främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen 

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

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

ITRE 

6.10.2016 
   

Yttrande från 

       Tillkännagivande i kammaren 

TRAN 

6.10.2016 

Föredragande av yttrande 

       Utnämning 

Claudia Țapardel 

8.11.2016 

Behandling i utskott 28.2.2017    

Antagande 11.4.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

44 

1 

0 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis 

Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 

Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico 

Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-

Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna 

Virkkunen 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Jiří Maštálka 

 



 

AD\1123087SV.docx 17/17 PE595.741v02-00 

 SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

44 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,  

ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-

Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano 
Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim 

van de Camp 

S & D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, 
Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia 

Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor  

 

1 - 

EFDD Peter Lundgren  

 

0 0 

  

 

Teckenförklaring: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 

 


