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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att bygga en europeisk bredbandspolitik
(2006/2273(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att överbrygga 
bredbandsklyftan (KOM(2006)0129),

– med beaktande av rapporten av den 15 juli 2005 från Digital Divide Forum om tillgången 
till bredbandsförbindelser och offentligt stöd till underförsörjda områden,

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte om 
genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning 
(”Ett år av resultat” KOM(2006)0816) med bilaga,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om 
höghastighetsförbindelser i Europa: den senaste utvecklingen inom sektorn för elektronisk 
kommunikation (KOM(2004)0061),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av 
EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
(KOM(2006)0334),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 
7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv)1,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om i2010 –
det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning (KOM(2005)0229),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om i2010 –
första årsrapporten om det europeiska informationssamhället (KOM(2006)0215),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 854/2005/EG av den 
11 maj 2005 om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att främja en säkrare 
användning av Internet och ny online-teknik2,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om riktlinjer med kriterier och regler 
för införande av strukturfonder för att stödja elektronisk kommunikation 
(SEK(2003)0895),

  
1 EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 EUT L 149, 11.6.2005, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en 
marknadsbaserad metod för spektrumhanteringen i Europeiska unionen 
(KOM(2005)0400),

– med beaktande av förstainstansrättens dom av den 30 januari 2007 i målet 
France Télécom mot kommissionen1, där France Télécoms talan mot kommissionens 
beslut från 2003 om underprissättning av ADSL-baserade Internettjänster för allmänheten 
ogillas i sin helhet,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en 
framtidsorienterad radiospektrumpolitik för Europeiska unionen: andra årsrapporten 
(KOM(2005)0411),

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars 2006 om det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och sysselsättning2, av den 1 december 2005 om
EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 20043 och av 
den 23 juni 2005 om informationssamhället4,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för 
rättsliga frågor (A6-.../2007), och av följande skäl:

A. Internet- och bredbandsutvecklingen har förändrat den globala ekonomin, integrerat 
regioner och länder, skapat ett dynamiskt system där medborgare oberoende av var de bor 
har möjligheter av aldrig tidigare skådat slag när det gäller information, kommunikation, 
påverkan, deltagande, konsumtion, arbetsliv och företagande.

B. Betydelsen av Internet och bredband växer exponentiellt för varje ny användare, något 
som är avgörande om Europa skall bli ett ledande kunskapsbaserat samhälle.

C. I förstainstansrättens dom i målet France Télécom mot kommissionen (se ovan) slås det 
fast att det faktum att bredbandssektorn växer mycket snabbt inte undanröjer 
konkurrensreglerna. 

D. Antalet bredbandsledningar har nästan fördubblats och antalet bredbandsabonnenter har 
nästan fyrdubblats de senaste tre åren. Utvecklingen har drivits fram av marknaden och 
förstärkts genom konkurrens, vilket visar hur viktigt det är att inte snedvrida marknaden.

  
1 Mål T-340/03 France Télécom mot Europeiska gemenskapernas kommission, 2007 REG-0000.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0079.
3 EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 143.
4 EUT C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
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E. Medlemsstater med större konkurrens på bredbandsmarknaden har en större 
bredbandstäckning.

1. Europaparlamentet betonar vilka möjligheter en marknad med nära 
500 miljoner bredbandsanslutna människor skulle erbjuda; det vore en kritisk massa av 
användare utan motstycke i världen. Alla regioner skulle få nya möjligheter, varje 
användare ett mervärde och Europa skulle kunna bli en världsledande kunskapsbaserad 
ekonomi.

2. Europaparlamentet hävdar att en kärna av europeiska e-tjänster kan leda till fortsatt
integration och starkare sammanhållning samt en gemensam europeisk elektronisk 
marknad genom användning av bredband, och kräver att detta område prioriteras särskilt 
vid användningen av struktur- och landsbygdsfonder.

3. Europaparlamentet kräver att varje skola och utbildningsanstalt i EU skall anslutas till 
bredbandsnätet för att förverkliga visionen ”en framtid där inget europeiskt barn är 
off-line”.

4. Europaparlamentet anser att nyckeln till problemet med bredbandsklyftan är innovativ 
teknik, och påpekar att ny teknik har gjort det möjligt för eftersatta regioner att hoppa över 
många utvecklingsfaser.

5. Europaparlamentet framhåller att ny teknik i sig är mer långtgående och inkluderande och
därigenom möjliggör mer avancerade tjänster.

6. Europaparlamentet konstaterar att en snabb bredbandsutveckling är avgörande för 
utvecklingen av den europeiska produktiviteten och uppkomsten av nya småföretag som 
kan bli ledande på olika områden, t.ex. sjuk- och hälsovård, tillverkning och finansiella 
tjänster.

7. Europaparlamentet understryker att EU:s roll är att skapa en miljö där 
innovationsutveckling och ny teknik uppmuntras genom att ett regelverk som inbjuder till 
konkurrens införs och lämpliga medel avsätts för att ge stöd till nödvändig infrastruktur.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka om regelverket 
genomförs fullt ut och om bestämmelser om statligt stöd tillämpas när struktur- och 
landsbygdsfonder skall användas för bredbandsinvesteringar, och att se till att EU-medel 
inte gynnar marknadsdominerande aktörer eller monopol framför nya aktörer.

9. Europaparlamentet betonar att offentlig finansiering från medlemsstaterna och EU bör 
vara konkurrensneutral och satsas på kommersiellt hållbara investeringar. Det är mycket 
viktigt att sådana kontrakt tilldelas efter konkurrensutsatt upphandling i stället för att 
automatiskt ges till det företag som dominerar marknaden.

10. Europaparlamentet framhåller att tillträdet till infrastruktur måste vara rättvist, där 
ägarstrukturen inte gynnar någon viss tjänsteleverantör.
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11. Europaparlamentet framhåller att marknaden spelar en avgörande roll för utbyggnaden 
och utvecklingen av innovativa tjänster. Det är emellertid absolut nödvändigt att 
tillsynsmyndigheter och regeringar samtidigt prioriterar att främja konkurrensen, vidta 
åtgärder mot eventuellt missbruk av dominerande ställning och minska etableringshinder,
så att marknaden kan leverera innovation.

12. Europaparlamentet betonar att teknikneutralitet behövs och att en fragmentering måste 
undvikas, något som kommer att driva europeiska tillsynsmyndigheter att öppna för nya 
lösningar men ändå samtidigt skapa stabila förutsättningar.

13. Europaparlamentet påpekar att utvecklingen av landsbygdens konkurrensfördelar är 
beroende av innovativa nya sätt att använda informations- och kommunikationsteknik.

14. Europaparlamentet kräver att EU och medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden från 
Europeiska rådets möte i Barcelona 2003, där målet om att erbjuda de europeiska 
medborgarna offentliga bredbandstjänster ställdes upp.

15. Europaparlamentet betonar att datakunskaper är en absolut nödvändig grundsten för att de 
möjligheter som erbjuds genom bredband skall kunna utnyttjas, och påpekar att de 
allmänna utbildningssystemen har ett ansvar i detta sammanhang.

16. Europaparlamentet understryker vikten av öppna, driftskompatibla standarder på teknisk, 
juridisk och semantisk nivå så att stordriftsfördelarna kan utnyttjas, informationssamhället 
öppnas på lika villkor för alla och en snabb teknikutbyggnad främjas.

17. Europaparlamentet menar att om offentliga myndigheter i samarbete med näringslivet 
främjar bredbandstillämpningar och bredbandstjänster kan det bidra till att statliga tjänster 
kan erbjudas på ett effektivt sätt och att det samtidigt skapas incitament att handla upp 
bredbandstillträde, vilket kommer att stimulera utbudet.

18. Europaparlamentet anser att ny teknik erbjuder intressanta och billigare lösningar för 
landsbygden, eftersom trådlösa länkar samt mobil- och satellitkommunikation kan ge 
områden som tidigare uteslutits från fasta linjenät tillgång till bredband. Nya trådlösa 
höghastighetstillämpningar driver på efterfrågan för radiospektrum.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt sträva efter synergieffekter mellan 
de egna sektorsprogrammen, t.ex. det sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, 
och att även sträva efter bättre samordning med internationella program och satsningar 
från struktur- och landsbygdsutvecklingsfonder för bredbandsutveckling.

20. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, framför allt på regional och kommunal 
nivå, som ett komplement till marknadskrafterna kan ge incitament som stimulerar 
bredbandsmarknaden i eftersatta regioner, och framhåller att struktur- och 
landsbygdsutvecklingsfonderna spelar en viktig roll för stödet till vissa regioner genom att 
stärka informationssamhällets efterfrågesida.
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21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla relevant information och 
statistik och att utvärdera struktur- och landsbygdsfondernas effekter på 
bredbandsutbyggnaden i regioner som får stöd.

22. Europaparlamentet hävdar vidare att offentligt stöd till bredbandsinfrastruktur måste ges 
enligt principen om teknikneutralitet utan att någon viss teknik gynnas på förhand eller att 
regionernas teknikval begränsas; samtidigt måste en fragmentering av den tekniska 
infrastrukturen undvikas.

23. Europaparlamentet anser att offentliga insatser i form av lån eller bidrag, som ofta görs 
genom offentlig-privata partnerskap, bör utvecklas vidare i underförsörjda områden.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Det enda vi säkert kan veta om den framtida bredbands- och Internetutvecklingen är att vi inte 
vet vad som kommer att hända de närmaste tio åren, bara att utvecklingen kommer att gå 
framåt åtminstone lika mycket som den gjort de senaste tio åren. För tio år sen kunde ingen 
förutse den omvälvande Internet- och bredbandsutveckling vi har bevittnat. Ingen kan heller 
ha förstått den enorma betydelsen av denna utveckling som förändrat ekonomier och globala 
marknader, och vänt upp och ner på traditionella hierarkier i en värld där individen står 
i centrum, vare sig det gäller kunskap, information, medier och vetenskap eller 
kommunikation, handel och marknader. Världen i dag är inte längre densamma som i går.

Medier och information agerar i en värld där det inte finns några verkliga gränser, där 
kunskap och åsikter inte kan stoppas eller kontrolleras. Kunskap, fakta, varor och tjänster 
finns tillgängliga oberoende av avstånd, vilket gör den fysiska dimensionen mindre viktig och 
förbindelser ännu oviktigare. Den nya informations- och kommunikationstekniken har skapat 
egna tjänster, varor och marknader, men har även i grunden förändrat traditionella marknader 
och omvandlat dem till globala arenor där olika tjänster samlas. Samhällen som har varit 
ledande i denna utveckling har ökat sin produktivitet dramatiskt, samtidigt som deras 
medborgare har kunnat uttrycka åsikter och krav och kunnat påverka på ett sätt som inte kan 
göra dem underlägsna någon annan i denna nya kunskaps- och informationsera.

Att vara ledande i denna utveckling är helt avgörande för om Europa skall bli den mest 
konkurrenskraftiga kunskapsekonomin i världen där man drar nytta av varje enskild 
medborgares kompetens, behov, intellekt, kunskaper, erfarenheter, kreativitet, fantasi och 
visioner.

Europa kan bara bli ledande och förbli ledande om vi öppnar för kreativitet, konkurrens och 
nya idéer på de här områdena. Och det är uppenbart att utvecklingen och utbyggnaden av 
bredband är avsevärt långsammare där konkurrensen är mindre och där dominerande aktörer 
på marknaden bestämmer över takten och utvecklingen av tjänster.

Siffrorna och tabellerna i bilagan ger användbara indikationer på vilka faktorer som verkligen 
påverkar bredbandsutbyggnaden. OECD:s statistik visar att graden av bredbandsanslutning 
inte hänger direkt samman med befolkningstäthet eller ekonomisk utveckling. Detta stödjer 
tanken att avstånd och inkomst inte är de enda avgörande faktorerna för bredbandsanslutning 
och att konkurrens och innovation spelar en viktig roll. Denna starka koppling mellan 
konkurrens och anslutning kan också iakttas i kommissionens diagram över konkurrens när 
det gäller infrastruktur och täckningsgrad. Ju större utbudet av olika anslutningssätt är (kabel, 
öppna accessnät, fiber), desto högre är anslutningsgraden (Danmark och Finland är undantag). 
Denna trend framgår även av rapporten ”Regulatory scorecard” från ECTA (sammanslutning 
för nya aktörer på telekommarknaden): länder som har varit bättre på att genomföra 
regelverket för bredband har i allmänhet en högre anslutningsgrad.

En europeisk bredbandspolitik måste därför stödja och stärka möjligheterna till konkurrens 
och innovation, se till att det absolut normala är att Europas medborgare är anslutna och har 
möjlighet att välja mellan tjänster och produkter.

EU:s uppgift är således inte att finansiera bredbandsutbyggnaden. Det är marknadens uppgift. 
Den marknadsdrivna utvecklingen är redan nu snabb. EU:s politiska åtgärder och stöd får 
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varken snedvrida marknaden, skydda eller gynna dominerande aktörer eller viss teknik. 
Snarare tvärtom måste EU skapa en kreativ och innovativ miljö som är hörnstenen för 
utveckling av teknik som i framtiden kan utvecklas på sätt och med medel som vi inte kan 
förutse idag, bara lägga grunden för.

Det finns ett behov av offentliga insatser för att skynda på utbyggnaden i underförsörja 
områden, men man bör följa principerna om bättre lagstiftning och konkurrenslagstiftningen. 
Offentliga insatser kan komplettera privata investeringar, men får aldrig förekomma initiativ 
från den privata sektorn och på så sätt snedvrida konkurrensen. Kommissionens riktlinjer med 
kriterier och regler för införande av strukturfonder för att stödja elektronisk kommunikation 
från 2003 visar hur man kan nå en balans mellan offentligt stöd, regional utveckling och 
konkurrenskrav.

EU:s politik måste stödja en snabbare innovationstakt på detta område för att göra Europa till 
den mest dynamiska världsdelen. Stöd från EU måste baseras på kraven på lika villkor för alla 
på en marknad som är öppen för nya aktörer och alla konkurrenter, vilket är den mest 
effektiva vägen till framgång. Syftet får inte vara att göra det marknaden själv kan göra, utan 
att bidra till investeringar som annars inte hade gjorts och till innovationer som gör att Europa 
kan behålla sin ledande ställning.

Att alla har en bredbandsanslutning är ett gemensamt europeiskt intresse. Ju fler människor 
som är anslutna, desto mer värdefullt blir nätet för varje enskild användare. Det avgör
mängden tjänster, kunskap och alternativ som kan erbjudas. När alla i EU har möjlighet till 
bredbandsanslutning kommer den inre marknaden att utmärkas av omedelbar kommunikation, 
gränsöverskridande integration och möjligheter för alla oberoende av var man bor.

Den inre marknaden i kombination med tillgänglig bredbandsanslutning för alla dess 
medborgare ger en bas bestående av 500 miljoner människor som kan utnyttja tjänster som 
e-lärande, e-hälsa, e-förvaltning och e-handel. När tjänster och kunskaper samlas och 
distribueras kan målet att göra Europa till världens ledande kunskapsekonomi bli verklighet. 
Detta är en möjlighet som inte får störas av stöd och politik som snarare tenderar att stödja 
ålderdomliga strukturer i stället för innovation, framsteg och utveckling.
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BILAGA

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


