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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har som mål att bekämpa den digitala 
klyftan och att se till att alla får tillgång till bredband, eftersom detta är avgörande för 
utvecklingen av avlägset belägna områden, däribland glesbefolkade områden och ö- och 
bergsområden, samt för förbättrad digitala kompetens.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva att medlemsstaterna, i enlighet med 
målen för den digitala agendan och efter det att omfattande bredbandstäckning uppnåtts i 
Europa, ser till att även glesbygden får tillgång till snabba och ultrasnabba nätverk. Med 
tanke på detta anser parlamentet att utbyggnaden av fiber till bostäder och byggnader bör 
intensifieras så att man undviker oekonomiska övergångslösningar.

3. Europaparlamentet påminner om att den nya tekniken och tillgången till 
höghastighetsanslutningar har positiv inverkan på medborgarnas utbildning, information, 
kommunikation och avkoppling.

4. Europaparlamentet anser att man måste ta itu med de barriärer som håller delar av 
befolkningen avskuren från Internet och engagera så många intressenter som möjligt för 
att tillhandahålla, för det första, utbildning och allmän tillgång till bredbandstjänster, för 
det andra, ekonomiskt stöd för inköp av bredbandstjänster och bredbandsutrustning och, 
för det tredje, incitament för att utveckla teknik och innehåll för specifika användares 
behov.

5. Europaparlamentet menar att utbyggnaden av den digitala infrastrukturen till en början bör 
ske på marknadens villkor och vara teknikneutral, men det kan ändå kan finnas behov av 
att på europeisk, nationell och regional nivå göra det möjligt att få offentligt ekonomiskt 
stöd för att se till att kvalitetsstandarderna uppfylls, att innehållet är varierat och att 
tillgången till bredband demokratiseras, med särskild hänsyn till de områden där 
kommersiella investeringar är osannolika.

6. Europaparlamentet noterar dock att kostnaderna för administration och planering av EU:s 
stödprogram, särskilt för små och medelstora företag och lokala och regionala 
myndigheter, är avsevärda, och att det i praktiken råder rättsosäkerhet, vilket ofta hämmar 
planerade investeringar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka i 
vilken utsträckning reglerna för stöd kan förenklas och göras attraktivare för investerare, 
och hur man bättre kan samordna europeiska och nationella program.

7. Europaparlamentet understryker ånyo principen om nätneutralitet och anser att en öppen 
och jämlik tillgång till telekommunikationsinfrastrukturen och informationstekniken är av 
vikt för sociala, ekonomiska och kulturella framsteg.

8. Europaparlamentet framhäver att kvalitetsinnehåll bör prioriteras i utvecklingen av 
bredbandsnäten och att detta bör främja tillgången till, utbytet och spridningen av 
kulturella produkter och tjänster, utvecklingen av nya forum för skapande och uttryck, 
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samt möten kreatörer emellan.

9. Europaparlamentet konstaterar att programföretag bör kunna erbjuda ett mångsidigt 
audiovisuellt kvalitetsutbud med hjälp av redan existerande sändningsplattformar, 
däribland både markplattformar och bredbandsnät, särskilt för beställtjänster, förutsatt att 
bredbandsnäten uppfyller samma kvalitetskrav och strävar efter maximal 
spektrumeffektivitet och täckning.

10. Europaparlamentet betonar, med hänsyn till sambanden mellan införande och 
vidareutveckling av mobila bredbandsnät och frekvenspolitik, att den europeiska 
frekvenspolitiken tveklöst måste beakta radiofrekvensernas ekonomiska, sociala och 
kulturella värden.

11. Europaparlamentet betonar starkt behovet av att effektivt utnyttja de tillgängliga 
frekvenserna och uppmanar till teknikneutralitet.

12. Europaparlamentet understryker därför att de radiofrekvenser som redan används, 
exempelvis för radio och PMSE-tjänster, vilka har stor betydelse för skapande och 
spridning av kulturellt utbud, språklig och kulturell mångfald och för främjandet av 
åsiktsspridning och mediepluralism, inte får avbrytas genom införande och 
vidareutveckling av mobila bredbandsnät, utan måste ges utrymme att vidareutvecklas.

13. Europaparlamentet noterar att programföretagen för att kunna erbjuda ett varierat 
audiovisuellt innehåll av hög standard till ett rimligt pris för konsumenterna måste kunna 
välja mellan olika sändningsplattformar beroende på den tekniska och kostnadsmässiga 
effektiviteten, dvs. bredband för beställtjänster och marksänd television med linjärt 
innehåll för en bred publik.

14. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att främja en politik för rättvis 
tillgång till innehåll genom att i första hand se till att offentliga organ går över till 
bredbandstekniken, särskilt skolor, bibliotek och universitet, så att kunskapsutbyte och 
kulturell och språklig mångfald främjas och det europeiska kulturarvet värdesätts. 
Parlamentet noterar dessutom att utbildning och kultur inte kan särskiljas från ekonomin i 
stort, och betonar det betydande mervärde som skapas av denna sektor.

15. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska uppmanas att vidta offentliga 
politiska stödåtgärder för införandet av ny teknik och främja införandet av digitala 
undervisningsmetoder. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyte av bästa 
praxis mellan medlemsstaterna och mellan dem och länder utanför unionen.

16. Europaparlamentet understryker de positiva möjligheter som utbyggnaden av den digitala 
infrastrukturen skapar för distansundervisning, särskilt i de perifera randområdena.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt offentliggöra riktlinjer för 
investeringar i bredbandsnät, däribland för offentlig-privata partnerskap, för de lokala och 
regionala myndigheterna i syfte att uppmuntra till fullt utnyttjande av EU-medlen.
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18. Europaparlamentet understryker att utvecklingen av ny informations- och 
kommunikationsteknik tillsammans med bredband innebär betydande möjligheter för 
ännu bättre kommunikation och dialog mellan medborgarna och EU-institutionerna.
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