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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Kommissionen har sat sig som mål at bekæmpe den digitale kløft og sikre 
alle bredbåndsforbindelse, da dette har afgørende betydning for udviklingen i 
afsidesliggende områder, herunder tyndtbefolkede områder og ø- og bjergområder, og for 
at forbedre de digitale kompetencer og færdigheder;

2. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til i overensstemmelse med den 
digitale dagsordens mål og efter opnåelse af omfattende bredbåndsdækning i Europa at 
sørge for, at også landdistrikterne udstyres med hensigtsmæssige hurtige og ultrahurtige 
net; mener på baggrund heraf, at udbygningen af FTTB og FTTH bør optrappes for at 
undgå, at der skal findes uøkonomiske overgangsløsninger;

3. påpeger, at nye teknologier og adgang til højhastighedsforbindelser har positive virkninger 
for borgerne med hensyn til uddannelse, information, kommunikation og fritid;

4. mener, at det er af afgørende betydning at fjerne de hindringer, som afholder en del af 
befolkningen fra at komme online, og at inddrage flest mulige aktører i levering af 
følgende: 1) undervisning om og offentlig adgang til bredbåndstjenester, 2) økonomisk 
støtte til anskaffelse af bredbåndstjenester og -udstyr, 3) incitamenter til udvikling af 
teknologi og indhold, der er målrettet specifikke brugerbehov;

5. mener, at udbygningen af den digitale infrastruktur som udgangspunkt bør være 
markedsdrevet og teknologineutral, men at det kan være nødvendigt på europæisk, 
nationalt og regionalt plan at skabe muligheder for at opnå offentlig økonomisk støtte for 
at garantere visse standarder for kvalitet, alsidigt indhold og demokratisering af adgangen 
til bredbånd, idet der lægges særlig vægt på områder, hvor der er ringe sandsynlighed for 
kommercielle investeringer;

6. påpeger imidlertid, at gennemførelsen af EU-støtteprogrammer, særlig for SMV'er og 
lokale og regionale myndigheder, er forbundet med betydelige omkostninger til 
administration og planlægning, og at der i praksis er tale om en vis retsusikkerhed, som 
ofte lægger hindringer i vejen for planlagte investeringer; opfordrer derfor Kommissionen 
til at undersøge, i hvilken udstrækning støttereglerne kan forenkles og gøres mere 
attraktive for investorer, og hvorledes der kan opnås bedre samordning mellem 
europæiske og nationale programmer;

7. bekræfter på ny princippet om netværksneutralitet og mener, at åben og lige adgang til 
telekommunikationsinfrastruktur og informationsteknologi er nødvendig for at sikre 
fremgang på det sociale, økonomiske og kulturelle område;

8. understreger, at kvalitetsindhold skal prioriteres højt i forbindelse med udviklingen af 
bredbåndsnet og fremme adgang til og deling og spredning af kulturelle goder og 
tjenester, udvikling af rum for kreativitet og udfoldelse og udvekslinger mellem skabende 
kunstnere;
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9. gør opmærksom på, at teleselskaberne bør kunne tilbyde alsidigt audiovisuelt indhold af 
høj kvalitet under anvendelse af de eksisterende formidlingsplatforme, herunder 
jordbaserede platforme, og bredbåndsnet, særlig til selvvalgstjenester, forudsat at 
bredbåndsnettene opfylder de samme krav til tjenestens kvalitet og sigter på den 
effektivest mulige frekvensanvendelse og den bedst mulige dækning;

10. fremhæver under henvisning til det indbyrdes forhold mellem opbygning og 
videreudvikling af mobile bredbåndsnet på den ene side og frekvenspolitik på den anden, 
at det er vigtigt at sikre, at der i den europæiske frekvenspolitik tages hensyn til 
radiofrekvensernes økonomiske, sociale og kulturelle værdi;  

11. understreger på det kraftigste, at de frekvenser, der er til rådighed, skal udnyttes effektivt, 
og kræver teknologineutralitet;

12. fremhæver derfor, at eksisterende frekvensanvendelse hos brugere som f.eks. radioen og 
PMSE, der har stor betydning for skabelse og spredning af kulturelt indhold, sproglig og 
kulturel mangfoldighed og fremme af menings- og mediepluralisme, ikke må afbrydes 
gennem etablering og videreudvikling af mobile bredbåndsnet, og at det er nødvendigt at 
sikre dem tilstrækkelig plads til at udvikle sig;

13. påpeger, at teleselskaberne for at kunne tilbyde forbrugerne alsidigt audiovisuelt indhold 
af høj kvalitet og til en overkommelig pris skal kunne vælge mellem de forskellige 
formidlingsplatforme under hensyntagen til den tekniske effektivitet og 
omkostningseffektiviteten: bredbånd til selvvalgstjenester og jordbaseret tv til 
transmission af lineært indhold til et stort publikum;

14. anbefaler medlemsstaterne at føre en politik, der fremmer lige adgang til audiovisuelt 
indhold og først og fremmest sikrer, at offentlige institutioner, især skoler, biblioteker og 
universiteter, tilsluttes bredbåndsnet for at fremme vidensdeling og kulturel og sproglig 
mangfoldighed samt en bedre udnyttelse af Europas kulturarv; henviser endvidere til, at 
uddannelse og kultur ikke er faktorer, der er adskilt fra økonomien som helhed, og 
fremhæver den betydelige merværdi, som denne sektor skaber;

15. henstiller, at medlemsstaterne opfordres til at gennemføre offentlige politikker til støtte for 
indførelse af nye teknologier, og at indførelsen af digitale undervisningsmetoder fremmes; 
opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at fremme udveksling af bedste praksis 
medlemsstaterne imellem og mellem medlemsstaterne og lande uden for EU;

16. understreger de positive muligheder, som udbygningen af den digitale infrastruktur skaber 
for fjernundervisning, navnlig i udkantsområderne;

17. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre retningslinjer til de lokale og regionale 
myndigheder om investering i bredbåndsnet, herunder om offentlig-private partnerskaber, 
for at fremme en fuld udnyttelse af EU-midlerne;

18. understreger, at udvikling af nye informations- og kommunikationsteknologier sammen 
med bredbåndsinternet giver gode muligheder for yderligere at forbedre kommunikationen 
og dialogen mellem EU's borgere og institutioner.
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