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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udformning af en europæisk bredbåndspolitik
(2006/2273 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Bredbånd til hele EU" 
(KOM(2006)0129),

– der henviser til Digital Divide Forums rapport af 15. juli 2005 om bredbåndsadgang og 
offentlig støtte i områder med utilstrækkelig dækning,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde med titlen 
"Gennemførelsen af den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse" 
(KOM(2006)0816) og dens ledsagende bilag,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Højhastighedsforbindelser i 
Europa: den seneste udvikling i den elektroniske kommunikationssektor" (KOM(2004)0061),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om revurderingen af EU's rammebestemmelser for 
elektroniske kommunikationsnet og tjenester (KOM(2006)0334),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om 
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet)1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "i2010 - Et europæisk informationssamfund 
som middel til vækst og beskæftigelse" (KOM(2005)0229),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "i2010 - Første årsrapport om det 
europæiske informationssamfund" (KOM(2006)0215),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 854/2005/EC af 11. maj 2005 om 
oprettelse af det flerårige fællesskabsprogram om fremme af en mere sikker brug af internettet 
og nye onlineteknologier2,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokumentet med titlen "Retningslinjer for kriterier og 
gennemførelsesregler for anvendelse af strukturfondspenge til støtte for elektroniske 
kommunikationsnetværk" (SEK(2003)0895),

  
1 EFT L 108 af 24.4.2002 s. 33.
2 EUT L 149 af 11.6.2005, s.1.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "En markedsbaseret tilgang til 
frekvensforvaltning i EU" (KOM(2005)0400),

– der henviser til dom afsagt af Retten i Første Instans den 30. januar 2007 i France Télécom SA 
mod Kommissionen1, der fuldstændigt afviser France Télécom SA's appel med hensyn til 
Kommissionens beslutning fra 2003 om røveriske priser på ADSL-baseret internetadgang for 
offentligheden,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen "En 
fremadskuende frekvenspolitik i EU: 2. årsrapport" (KOM(2005)0411),

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om et europæisk informationssamfund som 
middel til vækst og beskæftigelse2, af 1. december 2005 om europæisk lovgivning om 
elektronisk kommunikation og europæiske markeder for elektronisk kommunikation 20043 og 
af 23. juni 2005 om informationssamfundet4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at udviklingen af internet og bredbånd har forvandlet den globale økonomi, 
integreret regioner og lande med hinanden, skabt et dynamisk paradigme, hvor de enkelte
borgere uanset bopæl har fået muligheder, der aldrig før er set med hensyn til information, 
kommunikation, indflydelse, deltagelse, forbrug, erhvervsudøvelse og erhvervsdrift,

B. der henviser til, at internets og bredbånds værdi stiger eksponentielt med hver nye bruger, 
hvilket er meget vigtigt, hvis Europa skal være et ledende videnbaseret samfund, 

C. der henviser til, at Retten i Første Instans i den ovennævnte dom i France Télécom SA mod 
Kommissionen fastholdt, at bredbåndssektorens hurtigt voksende natur ikke forhindrede 
anvendelse af konkurrencereglerne, 

D. der henviser til, at antallet af bredbåndslinjer næsten er fordoblet og antallet af 
bredbåndsabonnenter næsten er firdoblet på de sidste tre år; denne udvikling har været 
markedsstyret og forstærkes af konkurrencen, og påviser dermed vigtigheden af ikke at 
forvride markedet, 

E. der henviser til, at medlemsstater, der oplever en forstærket konkurrence på 
bredbåndsmarkedet, viser en højere grad af bredbåndsdækning,

1. understreger de muligheder, som et internt marked med næsten 500 millioner mennesker 

  
1 Sag T-340/03 France Télécom SA mod Kommissionen af De Europæiske Fællesskaber, 2007 ECR-0000.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0079.
3 EUT E 285 af 22.11.2006, s.143.
4 EUT C 133 E af 8.6.2006, s.140.



(Ekstern oversættelse)

PR\657776DA.doc 5/14 PE 384.258v02-00

DA

forbundet med bredbånd vil afstedkomme ved at skabe en på verdensplan enestående kritisk 
masse af brugere, der giver alle regioner nye muligheder, giver den enkelte bruger en 
merværdi og Europa evnen til at blive en ledende videnbaseret økonomi; 

2. fastslår, at et sæt centrale europæiske elektroniske tjenester kan betyde yderligere integration 
og styrke sammenhængen såvel som skabe et indre, europæisk, elektronisk marked ved brug af 
bredbånd; tilskynder til, at dette område prioriteres i særlig grad i forbindelse med tildeling af 
bevillinger fra struktur- og landdistriktudviklingsfondene;

3. tilskynder alle skoler og uddannelsescentre i EU til at etablere bredbåndsforbindelser, så det 
fremover kan hævdes, at "intet europæisk barn længere er offline";

4. mener, at nøglen til at give hele EU bredbånd er innovativ teknologi, og peger på det faktum, 
at ny teknologi har gjort det muligt for mindre udviklede regioner at springe over mange 
udviklingsfaser;

5. understreger, at ny teknologi ifølge sin natur er mere vidtrækkende og omfattende, og dermed 
gør den det muligt at tilbyde mere avancerede tjenester; 

6. erklærer, at den hurtige spredning af bredbånd er meget vigtig for den europæiske 
produktivitets udvikling og for fremvæksten af nye og små virksomheder, der kan være 
ledende inden for forskellige sektorer, for eksempel serviceydelser inden for sundhed, 
produktion og finanssektoren; 

7. understreger, at EU's rolle er at skabe en støtteramme for innovationsudvikling og indførelse af 
ny teknologi ved at opstille et regelsæt, der tilskynder til konkurrence og ved at anvende de
relevante fonde til at etablere den nødvendige infrastruktur; 

8. opfordrer Kommissionen til nærmere at undersøge, om rammebestemmelserne gennemføres i 
fuld udstrækning, om reglerne om statsstøtte håndhæves, når bevillinger fra struktur- og 
landdistriktudviklingsfondene skal anvendes til investeringer i bredbånd og om der er 
sikkerhed for, at EU-finansiering ikke favoriserer eksisterende selskaber eller monopoler i 
forhold til nye markedsdeltagere;

9. understreger, at medlemsstaternes og EU's offentlige finansiering skal være 
konkurrencemæssig neutral og bidrage til rentable investeringer; understreger, at sådanne 
kontrakter skal udbydes i licitation i stedet for automatisk at blive tildelt nogen, der allerede er 
på markedet; 

10. understreger, at der skal være lige adgang til infrastruktur. og at ejerskabsstrukturen skal 
udformes på en sådan måde, at den ikke favoriserer nogle bestemte udbydere; 

11. fremhæver den centrale rolle, markedet spiller i udvidelsen og udviklingen af innovative 
tjenester; understreger imidlertid, at det er bydende nødvendigt, at tilsynsmyndigheder og 
regeringer i fællesskab prioriterer fremme af konkurrencen, ved at indføre tiltag, der retter sig 
mod misbrug af dominerende stilling og mindske hindringer for at få adgang, så markedet 
tilskynder til innovation;
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12. understreger behovet for teknologisk neutralitet kombineret med at man undgår en opsplitning, 
hvilket vil være en udfordring for de europæiske tilsynsmyndigheder, idet de både skal være
åbne over for nye løsninger og samtidig skabe stabile forhåndsbetingelser;

13. påpeger, at udvikling af de konkurrencemæssige fordele i landdistrikterne afhænger af nye 
innovative former for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi;

14. tilskynder EU og medlemsstaterne til at opfylde målet fra Det Europæiske Råds møde i 
Barcelona i 2003 om at sikre, at europæiske borgere tilbydes relevante offentlige 
bredbåndstjenester;

15. understreger, at en IT-grundviden er en forudsætning for at udnytte de muligheder bredbånd 
giver og understreger det offentlige uddannelsessystems ansvar i denne forbindelse;

16. understreger vigtigheden af åbne interoperable standarder på et teknisk, juridisk og semantisk 
niveau for at gøre stordriftsfordele mulige, sikre ikke-diskriminerende åben adgang til 
informationssamfundet og fremme hurtig spredning af teknologi; 

17. mener, at fremme af bredbåndsforbedret programmel og service fra de offentlige myndigheder 
i samarbejde med virksomheder kan bidrage til effektiv levering af offentlige ydelser og på 
samme tid give incitament til tilvejebringelse af bredbåndsadgang, der vil hjælpe med til at 
stimulere udbuddet; 

18. mener, at ny teknologi giver mulighed for interessante og billige løsninger for landdistrikter, 
da trådløse forbindelser samt mobil- og satellitkommunikation kan levere bredbånd til 
områder, der traditionelt set er forment adgang til fastnettelefoni; bemærker, at dette nye 
højhastighedsudstyr øger efterspørgslen efter radiofrekvenser; 

19. tilskynder Kommissionen til aktivt at søge betydelige synergieffekter mellem dens egne 
sektorprogrammer, f.eks. EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling 
og demonstration og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, herunder også 
bedre koordinering med internationale programmer og midler under struktur- og 
landdistriktudviklingsfondene til udvikling af bredbånd; 

20. mener, at medlemsstaterne og især deres regioner og kommuner som supplement til
markedskræfterne kan komme med incitamenter for at styrke bredbåndsmarkedet i mindre 
udviklede regioner; lægger vægt på den rolle, struktur- og landdistriktudviklingsfondene bør 
spille i forbindelse med at støtte regionerne i deres bestræbelser på at styrke efterspørgslen i
informationssamfundet;

21. tilskynder Kommissionen til at komme med tilstrækkelige oplysninger og statistikker og til at 
vurdere struktur- og landdistriktudviklingsfondenes indvirkning på spredningen af bredbånd i 
støttede regioner; 

22. fremhæver desuden, at offentlig støtte til bredbåndsinfrastruktur skal overholde princippet om 
"teknologineutralitet" og ikke på forhånd favorisere en bestemt teknologi eller begrænse 
regionernes teknologiske valg, mens den på samme tid skal forhindre splittelse af den tekniske 
infrastruktur;
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23. mener, at offentlig indgriben i form af lån og bevillinger, der ofte gennemføres gennem 
offentlig-private partnerskaber, kan udvikles yderligere i områder med utilstrækkelig dækning;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den eneste ting, vi virkelig ved med sikkerhed om bredbånds og internets fremtidige udvikling er, 
at vi ikke ved, hvordan det vil udvikle sig i de kommende 10 år, kun at det vil udvikle sig mindst 
lige så meget, som det har i det seneste årti. For 10 år siden kunne ingen have forudset den 
vidtrækkende udvikling af internet og bredbånd, som vi har været vidner til, ligesom ingen kunne 
have forstået vigtigheden af den udvikling, der har forvandlet økonomier og globale markeder og 
vendt op og ned på traditionelle hierarkier i en verden, hvor individet er i centrum, det være sig 
med hensyn til viden, information, medier eller videnskab såvel som kommunikation, handel og 
markeder. Verden i dag er anderledes, end den var i går.

Medier og information er aktører i en verden, hvor der ikke eksisterer egentlige grænser, hvor 
viden og holdninger ikke kan stoppes eller kontrolleres. Viden, fakta, produkter og serviceydelser
er tilgængelige uden hensyn til distance, og det gør den fysiske dimension mindre vigtig og 
forbindelserne endnu mindre vigtige. De nye informations- og kommunikationsteknologier har 
skabt deres egne serviceydelser, produkter og markeder, men de har også fundamentalt forvandlet 
traditionelle markeder til globale arenaer, der tillader forskellige serviceydelser at samles. De 
samfund, der har stået i spidsen for denne udvikling, har øget deres produktivitet dramatisk, 
samtidig med at deres borgere har været i stand til at udtrykke meninger, krav og få indflydelse på 
en måde, der stiller dem bedre end nogen anden i denne nye æra af viden og information.  

At være ledende i denne udvikling er afgørende for Europa med henblik på at blive den mest 
konkurrencedygtige videnøkonomi i verden, ved at bruge hver individuelle borgers evner, krav, 
intellekt, viden, erfaring, kreativitet, fantasi og visioner. 

Europa kan kun blive ledende og forblive det, hvis det tillader kreativitet, konkurrence og nye 
ideer på disse områder. Og det er tydeligt, at udviklingen og spredningen af bredbånd går 
betydeligt langsommere i de områder, hvor der er mindre konkurrence, hvor de nuværende aktører 
bestemmer farten og udviklingen af tjenesterne. 

De i bilaget anførte tal og tabeller giver nyttige vink om, hvilke faktorer der virkelig betyder noget 
for udviklingen af bredbånd. OECD-statistikker viser, at dækningsgraden for 
bredbåndsforbindelser hverken er direkte forbundet med befolkningstæthed eller økonomisk 
udvikling. Dette understøtter ideen om, at afstand og indkomst ikke er de eneste afgørende 
faktorer for dækningsgraden for bredbånd, og at konkurrence og innovation spiller en væsentlig 
rolle. Denne tætte forbindelse mellem konkurrence og dækningsgrad kan også ses i 
Kommissionens graf, der viser infrastrukturen for konkurrence og dækningsgrad. Jo større 
udbuddet af tilslutningsmuligheder (kabel, abonnentledning, fiber) er, desto højere er 
dækningsgraden (Danmark og Finland er undtagelser til dette mønster). Denne tendens kan også 
aflæses i ECTA's (New Telecom Entrants Association) lovgivningstabel: Lande, som klarer sig 
bedre med hensyn til indførelse af lovgivningsmæssige bestemmelser om bredbånd, har generelt 
højere dækningsgrader.

En europæisk bredbåndspolitik skal således støtte og forbedre mulighederne for konkurrence og 
innovation, og gøre det helt normalt for Europas borgere at være online og have muligheden for at 
vælge mellem serviceydelser og produkter.
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Unionens opgave er ikke at finansiere spredningen af bredbånd. Det er markedets opgave, da den 
markedsdrevne udvikling allerede i dag går hurtigt (se figurerne i bilaget). Unionens politikker og 
finansieringen må ikke forvride markedet og heller ikke beskytte eller favorisere nuværende 
aktører eller specifikke teknologier. Snarere er det omvendte sandt, da Unionen skal sørge for et 
kreativt og innovativt miljø, der er hjørnestenen i udviklingen af teknologi, der i fremtiden vil 
udvikle sig på måder, vi på nuværende tidspunkt ikke kan forestille os, men kun bane vejen for. 

Mens det anerkendes, at der er et behov for offentlig indgriben for at fremskynde dækning for 
områder uden tilstrækkelig dækning, skal principperne om bedre regulering og 
konkurrencelovgivningen respekteres. Offentlig indgriben kan supplere private investeringer, men 
bør aldrig foregribe den private sektors initiativer, hvorved konkurrencen forvrides. 
Retningslinjerne for kriterier og gennemførelsesregler for anvendelse af strukturfondspenge til 
støtte for elektroniske kommunikationsnetværk offentliggjort af Kommissionen i 2003 viser, 
hvordan middelvejen mellem offentlig støtte, regional udvikling og konkurrencekrav vælges. 

EU's politikker skal støtte hurtigere innovation på dette område og gøre Europa til den mest 
dynamiske del i verden. Finansiering fra EU skal baseres på krav om lige spilleregler for alle, åben 
for nye ansigter og alle konkurrenter som den mest effektive måde at opnå succes på. Den må ikke 
have til formål at gøre, hvad markedet kan gøre, men bidrage til investeringer, der ellers ikke var
mulige, og til de innovationer, der vil sørge for, at Europa ligger i spidsen. 

Det er i alle europæeres interesse, at alle er forbundet med bredbånd. Den værdi, nettet udgør for 
hver af dets brugere, afhænger af antallet af andre forbundne mennesker. Det baner vejen for den 
mængde af serviceydelser, viden og alternativer, der kan tilvejebringes. Når alle i EU har 
mulighed for at have adgang til bredbånd, vil det indre marked være karakteriseret af direkte 
kommunikation, integration på tværs af landegrænser såvel som muligheder for alle, uanset hvor 
han eller hun måtte bo. 

Det indre marked og bredbåndsadgang for alle dets borgere giver et grundlag på 500 millioner 
mennesker, der går ind på og bruger serviceydelser som f.eks. e-learning, e-sundhed, e-ledelse og 
e-handel. Det er konvergens og udbredelse af serviceydelser og viden, der kan få målet om at gøre 
Europa til en ledende videnøkonomi i verden til at blive en realitet. Det er en mulighed, der ikke 
må forvrides af finansiering og politik, der har en tendens til at støtte gamle strukturer i stedet for 
innovation, fremme og udvikling.
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EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


