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KORT BEGRUNDELSE

Forordningen om retningslinjer for transeuropæiske telenet indgår i Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Forordningen drejer sig om at skabe en ramme for udviklingen af bredbåndsnet med 
målsætningerne for den digitale dagsorden for Europa som referencepunkt, og den opstiller 
målsætninger og prioriteter herfor.

Dette flagskibsinitiativ for 2020 opstiller nogle målsætninger for EU på området digitale 
infrastrukturer, som med fuld ret er ambitiøse.  Målet er, at der inden 2020 skal være en 
dækning overalt på 30 Mb, og at mindst 50 % af de europæisk husholdninger har adgang til 
tilslutningshastigheder på over 100 Mb.

Disse mål skal, som det fremgår af begrundelsen for forslaget, bidrage til at udvikle vores 
økonomi og vil uden tvivl forbedre konkurrenceevnen for vores virksomheder og for de 
talrige SMV'er i Europa.

Det hurtige og ultrahurtige bredbånd vil give vore virksomheder og offentlige forvaltninger en 
konkret fordel i forhold til de nye vækstlande på globalt plan. Europa som en teknologisk 
avantgardemodel er en udfordring, som EU bør tage op, og for at kunne gøre det korrekt og 
på en kohærent måde er det nødvendigt, at udviklingen af bredbånd koordineres mellem 
medlemsstaterne.

For at opnå synlige og væsentlige resultater må vi imidlertid understrege kulturens betydning 
som motor for den europæiske udvikling.

Kulturen, lige fra elementær undervisning til videnskabelig forskning på allerhøjeste plan, er 
forudsætning for enhver udviklingsproces. Investeringerne heri bør være i samklang med 
målene for Europa 2020, således at der sikres en betydelig og parallel udvikling mellem 
forskning og innovation og det europæiske samfund i sin helhed. Tages dette aspekt ikke i 
betragtning i tilstrækkeligt omfang, vil det utvivlsomt blive skadeligt og kontraproduktivt for 
den europæiske udvikling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, 
der i stigende grad er internetbaseret, idet 
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der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform til at 
kommunikere, yde service og drive 
forretning på. Derfor er det afgørende for 
den økonomiske vækst og det indre 
marked, at der overalt i Europa er hurtig 
internetadgang og digitale tjenester af 
offentlig interesse til rådighed.

der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet 
og digitale tjenester. Internettet er ved at 
blive den dominerende platform for 
kommunikation, serviceydelse, 
uddannelse og kulturelt indhold og 
forretningsaktiviteter. Derfor er det 
afgørende for den sociale og kulturelle 
udvikling, den økonomiske vækst, det 
indre marked og den digitale integrering 
af personer og hele områder, der 
økonomisk og kulturelt halter bagefter, at 
der overalt i Europa er hurtig 
internetadgang til overkommelige priser og 
digitale tjenester af offentlig interesse til 
rådighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den 26. marts 2010 bifaldt Det 
Europæiske Råd Kommissionens forslag 
om at lancere Europa 2020-strategien. En 
af de tre prioriteter i Europa 2020 er 
intelligent vækst via udvikling af en 
økonomi baseret på viden og innovation.
Investeringer i telekommunikation, 
herunder især bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester, er en 
forudsætning for intelligent, men også 
bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

(2) Den 26. marts 2010 bifaldt Det 
Europæiske Råd Kommissionens forslag 
om at lancere Europa 2020-strategien. En 
af de tre prioriteter i Europa 2020 er 
intelligent vækst via udvikling af en 
økonomi baseret på viden og innovation.
Investeringer i telekommunikation, 
herunder især bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester, er en 
forudsætning for intelligent, men også 
bæredygtig og inklusiv vækst samt EU-
borgernes deltagelse i det sociale og 
kulturelle liv i Unionen. Europa 2020 
bidrager til at øge SMV'ernes 
konkurrenceevne, forøger 
interoperabiliteten og adgangen til 
sammenkoblinger af nationale systemer 
og til på længere sigt at udvikle et digitalt 
indre marked.

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale og 
økonomiske potentiale, især ved at udbrede 
højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, 
at alle europæiske borgere i 2020 har 
adgang til internethastigheder på mere end 
30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps.
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang.
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. 
juni 2010 den digitale dagsorden for 
Europa og opfordrede alle institutionerne 
til at medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse. Målet for den digitale 
dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan 
maksimere informations- og 
kommunikationsteknologiens sociale, 
kulturelle og økonomiske potentiale, især 
ved at udbrede højhastighedsbredbåndsnet, 
dvs. tilstræbe, at alle europæiske borgere i 
2020 har adgang til internethastigheder på 
mere end 30 Mbps, og at mindst 50 % af 
husholdningerne i Europa har en 
internettilslutning på mindst 100 Mbps.
Den digitale dagsorden tager sigte på at 
opstille en stabil retlig ramme, der 
stimulerer investeringer i en åben og 
konkurrencepræget infrastruktur til 
højhastighedsinternet og tilknyttede 
tjenester; et ægte indre marked for online-
indhold og -tjenester; aktiv støtte til 
digitalisering af Europas rige kulturarv og 
fremme af adgang til internettet og dets 
udbredelse til alle europæiske borgere, 
navnlig gennem foranstaltninger til støtte 
for it-kundskaber og it-adgang.
Medlemsstaterne bør derudover lægge 
operationelle nationale planer for 
højhastighedsinternet og bringe dem til 
udførelse ved på én gang at målrette 
offentlig finansiering til områder, der ikke 
fuldt ud finansieres via private 
investeringer, og fremme udbredelsen og 
brugen af moderne tilgængelige 
onlinetjenester.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net.
Offentlig støtte til dette området er derfor 
påkrævet, men den bør ikke unødigt 
forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i 
Europa: Investering i digitalt drevet vækst, 
konkluderes det, at på grund af internettets 
kritiske rolle synes fordelene for samfundet 
som helhed langt større end de private 
incitamenter til at investere i hurtigere net.
Offentlig støtte til dette område er derfor 
påkrævet, navnlig i landdistrikter, men 
den bør ikke unødigt forvride 
konkurrencen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der bør tages hensyn til betydningen 
af offentlig støtte til investeringer i 
hurtigere netværk, og Unionen bør, 
navnlig i betragtning af, hvor vigtigt dette 
emne er, samt i betragtning af omfanget 
af finansiering, der er involveret, sikre, at 
statsstøtten anvendes som et incitament til 
investering i områder, hvor der forventes 
et særligt lavt afkast.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for 
Europa 2020, beskrives oprettelsen af en 
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facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, fremme brug 
af innovative finansielle instrumenter og 
rette op på markedssvagheder samt fjerne 
flaskehalse for færdiggørelsen af det indre 
marked.

facilitet for netforbindelser i Europa i 
forbindelse med den flerårige finansielle 
ramme som et middel til at skabe den 
infrastruktur, der er brug for inden for 
transport, energi og informations- og 
kommunikationsteknologi. Synergien 
mellem disse sektorer indbyrdes og med 
andre EU-investeringsprogrammer er helt 
central, da der opstår tilsvarende 
problemer, der skal løses for at sætte 
væksten i gang, bekæmpe fragmentering, 
styrke sammenhængskraften, mindske 
udviklingsmæssige skævheder i alle EU-
regioner, fremme brug af innovative 
finansielle instrumenter og rette op på 
markedssvagheder samt fjerne flaskehalse 
for færdiggørelsen af det indre marked.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Netneutralitet er afgørende for et 
åbent internet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De projekter af fælles interesse, der 
er anført i denne forordning, bør ligeledes 
bidrage til så hurtigt som muligt at 
kortlægge infrastrukturen på EU-niveau 
samt på nationalt og regionalt niveau for 
at identificere huller i 
bredbåndsforsyningen og fjerne digitale 
flaskehalse ved hjælp af offentlige og 
private investeringer.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
effektiv administration og bedre 
ressourceudnyttelse.

(9) I en situation med åbne og 
konkurrenceprægede markeder er EU-
indgreb påkrævede, når der skal rettes op 
på markedssvagheder. EU kan ved at yde 
finansiel støtte til infrastrukturprojekter og 
være løftestang for supplerende 
finansiering til dem medvirke til oprettelse 
og udbygning af transeuropæiske telenet og 
dermed skabe større nytteværdi i form af 
større indvirkning på markedet, mere 
effektiv administration, bedre 
ressourceudnyttelse og større deltagelse 
fra borgernes side i det økonomiske og det 
sociale liv. I de projekter, der skal 
finansieres, bør der tages hensyn til 
princippet om teknologisk neutralitet, som 
er afgørende for et åbent internet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For så vidt angår anvendelsen af 
offentlig-private partnerskaber til at 
levere hurtige bredbåndstjenester, navnlig 
i landdistrikter, er det ønskeligt at 
anvende sådanne partnerskaber mellem 
regionale og lokale myndigheder og små 
og mellemstore ikt-foretagender inden for 
offentlige ikt-tjenester, som modtager EU-
støtte, eftersom de kan danne et 
bæredygtigt grundlag for udvikling af 
kompetencer og viden på lokalt plan i hele 
Unionen.

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net.
Udbredelsen af hurtigere net åbner 
mulighed for innovative tjenester, der 
udnytter de højere hastigheder.
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres.

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe 
betydelige økonomiske, sociale og 
kulturelle gevinster, som investorer 
hverken kan erkende eller måle i penge.
Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den 
centrale støtteinfrastruktur for udvikling og 
udbredelse af digitale tjenester, som er 
afhængige af tilgængelige, hurtige, 
pålidelige og robuste fysiske net. Den 
omfattende udbredelse af hurtigere net 
åbner mulighed for innovative tjenester, 
der udnytter de højere hastigheder.
Foranstaltninger på EU-niveau er 
nødvendige for, at synergien mellem disse 
to komponenter i digitale telenet og deres 
gensidige påvirkning kan maksimeres.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Udviklingen af 
højhastighedsbredbåndsnet forbedrer e-
forvaltningen ved at bekæmpe 
bureaukratiet og give personer og 
virksomheder lettere adgang til offentlige 
tjenester, hvorved der opnås betydelige 
økonomiske og sociale fordele.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd 
vil især være til gavn for små og 

(11) Innovative internettjenester, moderne 
software- og 
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mellemstore virksomheder (SMV'er), som 
ofte er afskåret fra webbaserede tjenester 
såsom "cloud computing", fordi de 
eksisterende bredbåndsforbindelser har 
utilstrækkelig konnektivitet og hastighed.
Dette vil skabe potentiale for betydelige 
produktivitetsgevinster i SMV'er.

kommunikationsapplikationer og mobile 
apparater med internetforbindelse kræver 
støt stigende 
datatransmissionshastigheder. Udbredelse 
af ultrahurtigt bredbånd vil især være til 
gavn for små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) og for kulturelle og kreative 
erhverv, som ofte er afskåret fra 
webbaserede tjenester såsom "cloud 
computing", fordi de eksisterende 
bredbåndsforbindelser har utilstrækkelig 
konnektivitet og hastighed. Dette vil skabe 
potentiale for betydelige 
produktivitetsgevinster i SMV'er. Med 
dette for øje og særligt i lyset af den 
aktuelle krise bør det tages særligt hensyn 
til de erhvervsområder, der på grund af 
geografiske eller miljømæssige problemer 
endnu ikke er tilsluttet bredbåndsnetværk.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at tjene landdistrikterne 
er det afgørende, at accesnet, der gør det 
lettere at sammenkoble individuelle 
forbrugertilslutninger, udvides.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Udbygning af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester vil bidrage 
til, at Unionen når sine mål for reduktion af 
udledningen af drivhusgasser, ved at 
muliggøre energieffektive løsninger i 
mange af den europæiske økonomis 
sektorer. Denne positive virkning vil, i 

(13) Udbygning af bredbåndsnet og 
infrastruktur til digitale tjenester bør
bidrage til, at Unionen når sine mål for 
reduktion af udledningen af drivhusgasser, 
ved at muliggøre energieffektive løsninger 
i mange af den europæiske økonomis 
sektorer. Denne positive virkning vil, i 
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hvert fald til en vis grad, blive reduceret af 
den stigning i energi- og 
ressourceforbruget, som navnlig 
nedlægning af bredbåndsnet og drift af 
infrastruktur til digitale tjenester fører med 
sig.

hvert fald til en vis grad, blive reduceret af 
den stigning i energi- og 
ressourceforbruget, som navnlig 
nedlægning af bredbåndsnet og drift af 
infrastruktur til digitale tjenester fører med 
sig.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. Uhindret adgang til 
flersprogede ressourcer, der kan bruge 
igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden.

(18) At øge og bevare adgangen til Europas 
rige og mangeartede kulturindhold og -
data, som befinder sig hos organer i den 
offentlige sektor, og åbne for videre 
anvendelse af dem under nøje overholdelse 
af ophavsret og lignende rettigheder vil 
stimulere kreativitet, innovation og 
iværksætteri samt øge gennemsigtigheden.
Uhindret adgang til flersprogede 
ressourcer, der kan bruge igen, vil være 
med til at overvinde administrative 
hindringer og sprogbarrierer, som 
undergraver det indre marked for online-
tjenester og begrænser adgangen til viden.
I denne forbindelse bør nævnes 
platformen Europeanas betydning som 
base for deling af indhold fra den 
omfattende europæiske kulturarv. Det 
skal dog stadig være muligt for de 
nationale, regionale og lokale 
beslutningstagere selv at træffe beslutning 
om anvendelsen af deres oplysninger og 
dække en stor del af deres udgifter i 
forbindelse med udførelsen af deres 
offentlige opgaver.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) Udvikling af bredbåndsnetværk og 
digitaltjenesteinfrastruktur vil bidrage til 
at nå Unionens mål om, at nye 
teknologier i højere grad skal udbredes til 
alle uddannelsesniveauer i 
medlemsstaterne, samtidig med at 
eleverne og de studerende opnår bedre 
digitale færdigheder.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18b) Hvad angår livslang læring, vil 
udviklingen af bredbåndsnetværk og 
udbredelsen af nye teknologier sætte alle 
EU-borgerne, uanset alder, i stand til at 
opnå eller forbedre deres færdigheder i 
disse nye teknologier.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere miljø for børn, når 
de er online. Dermed vil centre, der 
håndterer hundredtusindvis af forespørgsler 
og advarsler om året, kunne fungere overalt 
i Europa. Kritiske 
informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-
dækkende platform, hvor ressourcer, 
informationssystemer og softwareværktøjer 
til fremme af online-sikkerheden kan deles, 
medvirke til et sikrere onlinemiljø. Alle 
digitaltjeneste- og 
kommunikationsinfrastrukturer inden for 
dette område skal respektere internettets 
åbenhed og bør fremme teknologineutrale 
løsninger. Dermed vil centre, der håndterer 
hundredtusindvis af forespørgsler og 
advarsler om året, kunne fungere overalt i 
Europa. Kritiske 
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mod sikkerheden på internettet. informationsinfrastrukturer vil sætte EU 
som helhed i stand til at forbedre 
beredskab, informationsdeling, 
koordinering og indsats i tilfælde af trusler 
mod sikkerheden på internettet.

Begrundelse

Fordelene ved et sikrere onlinemiljø bør være for alle borgerne, men det er nødvendigt, at 
princippet om åbent internet respekteres.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Målet med at 
uddelegere disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på 
informations- og 
kommunikationsteknologiens område bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om ændring af bilagene i denne 
forordning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau og på regionalt 
og lokalt niveau. Målet med at uddelegere 
disse beføjelser er at reagere på 
nyudviklinger af teknologisk eller 
markedsmæssig karakter, nyopståede 
politiske prioriteter og muligheder for at 
udnytte synergier mellem forskellige 
infrastrukturer, bl.a. inden for transport og 
energi. Beføjelserne begrænses til at 
foretage ændringer i beskrivelsen af 
projekter af fælles interesse, at tilføje et 
projekt af fælles interesse eller at fjerne et 
forældet projekt af fælles interesse ud fra 
forud fastsatte, klare og gennemsigtige 
kriterier.

Ændringsforslag 21
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(22) Kommissionen skal i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) bidrage til den økonomiske vækst og 
støtte det indre markeds udvikling og 
dermed forbedre konkurrenceevnen i den 
europæiske økonomi, herunder de små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) 
konkurrenceevne

(1) bidrage til den økonomiske, kulturelle 
og sociale vækst og social deltagelse, samt 
til udbredelse af oplysninger og kulturelle 
værker og støtte det indre markeds 
udvikling og fremme den digitale 
integrering af hele områder, der 
økonomisk og kulturelt halter bagefter, og
dermed forbedre konkurrenceevnen i den 
europæiske økonomi, herunder de små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) 
konkurrenceevne

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) bistå medlemsstater med at nå den 
digitale dagsordens mål om, at alle EU-
borgere skal have adgang til superhurtigt 
bredbånd senest i 2020, og delmålet om, at 
alle EU-borgere skal have adgang til en 
almindelig internetforbindelse senest i 
2013
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder og offentlige 
instanser ved at fremme sammenkobling af 
de nationale telenet, øge deres 
interoperabilitet og give bedre adgang til 
sådanne net

2) bidrage til at forbedre hverdagen for 
borgere, virksomheder, organisationer, 
offentlige og private institutioner og 
forvaltninger ved at fremme 
sammenkobling af de nationale telenet, øge 
deres interoperabilitet og give bedre 
adgang til sådanne net til overkommelige 
priser.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele 
Europa, hvilket igen vil fremme udvikling 
og udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa
i overensstemmelse med princippet om 
teknologisk neutralitet med fokus på 
landdistrikterne, hvilket igen vil fremme 
udvikling og udbredelse af transeuropæiske 
digitale tjenester

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) fremme bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering

4) fremme bæredygtig udbredelse af 
transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, 
dens interoperabilitet og koordinering på 
europæisk plan samt dens drift, 
vedligehold og opgradering ud fra en 
kulturel betragtning med vægt på 
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bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) tilslutte sig princippet om 
netneutralitet

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) bidrage til bredere adgang til kultur 
og national kulturarv på internettet

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c) fungere som vigtige 
undervisningsredskaber, navnlig i mindre 
udviklede områder, ved hjælp af 
internetadgang via bredbåndsforbindelse.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, 
der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 

a) udbredelse af omfattende ultrahurtige 
bredbåndsnet, der garanterer en 
datatransmissionshastighed på mindst 100 
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Mbps Mbps

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som 
forbinder øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
således at disse områder garanteres 
tilstrækkelige datatransmissionshastigheder 
til at muliggøre bredbåndstilslutning på 
mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, navnlig 
"accesnet" og forbedring af 
indsamlingsnet, som forbinder øområder,
landdistrikter, bjergområder, 
grænseoverskridende områder,
indlandsområder og randområder med EU's 
centrale områder, bør støttes med 
tilstrækkelige midler, således at disse 
områder garanteres tilstrækkelige 
datatransmissionshastigheder til at 
muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 
30 Mbps

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbedring af den omfattende 
tilgængelighed af bredbåndsnet og 
tjenesteinfrastrukturer i Unionen i 
strukturelt svage regioner, uanset om det 
er økonomisk attraktivt, med henblik på at 
gøre det lettere for borgerne at deltage i 
det sociale og navnlig det kulturelle liv

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtte til offentlig-private 
partnerskaber mellem regionale og lokale 
myndigheder og små og mellemstore ikt-
foretagender inden for offentlige ikt-
tjenester.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, 
der er ansvarlige for implementering af 
projekter af fælles interesse eller bidrager 
til deres implementering, træffer alle 
nødvendige juridiske, administrative, 
tekniske og finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

3. Medlemsstaterne, regionale og lokale 
myndigheder og/eller andre enheder, der er 
ansvarlige for implementering af projekter 
af fælles interesse eller bidrager til deres 
implementering, træffer alle nødvendige 
juridiske, administrative, tekniske og 
finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles 
interesse, er berettigede til finansiel EU-
støtte fra de instrumenter, der stilles til 
rådighed under forordningen om oprettelse 
af Connecting Europe-faciliteten, og på 
betingelserne deri. Den finansielle støtte 
ydes i overensstemmelse med de relevante 
regler og procedurer, som EU har vedtaget, 
finansieringsprioriteter og de til rådighed 
værende ressourcer.

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles 
interesse, og som er nødvendige for at 
sikre forsyningen af bredbåndstjenester, 
er berettigede til finansiel EU-støtte fra de 
instrumenter, der stilles til rådighed under 
forordningen om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten, og på betingelserne 
deri. Den finansielle støtte ydes i 
overensstemmelse med de relevante regler 
og procedurer, som EU har vedtaget, 
finansieringsprioriteter og de til rådighed 
værende ressourcer. Den nævnte støtte 
ydes som supplement til den bistand, der 
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ydes under andre fællesskabsprogrammer 
og -initiativer, herunder strukturfondene.
Kommissionen sikrer, at foranstaltninger 
til at støtte projekter af fælles interesse 
ikke virker som et incitament til at 
undlade at gennemføre initiativer i den 
offentlige og/eller den private sektor, som 
allerede er påbegyndt, eller som er under 
udarbejdelse, og som ikke kan modtage 
finansiering under andre EU-
instrumenter eller nationale instrumenter.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen kan etablere kontakt, føre 
drøftelser, udveksle oplysninger og 
samarbejde med offentlige myndigheder og 
andre organisationer i tredjelande for at nå 
et eller flere af målene i disse 
retningslinjer, hvis et sådant samarbejde 
medfører en EU-merværdi. Samarbejdet 
skal bl.a. tilstræbe at fremme 
interoperabiliteten mellem transeuropæiske 
telenet og tredjelandes telenet.

1. Unionen kan etablere kontakt, føre 
drøftelser, udveksle oplysninger og 
samarbejde med offentlige myndigheder og 
andre organisationer i tredjelande, hvor 
dette måtte være i offentlighedens 
interesse, for at nå et eller flere af målene i 
disse retningslinjer, hvis et sådant 
samarbejde medfører en EU-merværdi.
Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme 
interoperabiliteten mellem transeuropæiske 
telenet og tredjelandes telenet. Dette 
samarbejde samordnes med de strategier, 
der er fastlagt inden for rammerne af 
Unionens udenrigspolitik, navnlig dem, 
der er omfattet af det europæiske 
naboskabsinstrument, og med eventuelle 
makroregionale strategier, der allerede 
gennemføres, eller som er under 
udarbejdelse.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Unionen kan endvidere etablere kontakt, 
føre drøftelser, udveksle oplysninger og 
samarbejde med internationale 
organisationer og retlige enheder, der er 
etableret i tredjelande, for at nå et eller 
flere af målene i disse retningslinjer.

2. Unionen kan endvidere etablere kontakt, 
føre drøftelser, udveksle oplysninger og 
samarbejde med internationale 
organisationer og retlige enheder, der er 
etableret i tredjelande, for at nå et eller 
flere af målene i disse retningslinjer, 
hvilket er i offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I rapporterne vurderer Kommissionen 
desuden, om sigtet med projekterne af 
fælles interesse fortsat er i 
overensstemmelse med den politiske 
prioritering, den teknologiske udvikling og 
situationen på de relevante markeder. For 
større projekter skal disse rapporter 
indeholde en analyse af deres 
miljøvirkninger, herunder den nødvendige 
tilpasning til og afbødning af 
klimaændringer, og deres 
modstandsdygtighed i en 
katastrofesituation. En sådan revurdering 
kan også foretages når som helst, det anses 
for hensigtsmæssigt.

4. I rapporterne vurderer Kommissionen 
desuden, om sigtet med projekterne af 
fælles interesse fortsat er i 
overensstemmelse med den politiske 
prioritering, de regionale og sociale behov,
den teknologiske udvikling og situationen 
på de relevante markeder. For større 
projekter skal disse rapporter indeholde en 
analyse af deres miljøvirkninger, herunder 
den nødvendige tilpasning til og afbødning 
af klimaændringer, og deres 
modstandsdygtighed i en 
katastrofesituation. En sådan revurdering 
kan også foretages når som helst, det anses 
for hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag – indledning - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser 

Udbredelse og forbedring af 
transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og 
digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til 
at skabe økonomisk vækst og 
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og et blomstrende digitalt indre marked.
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

arbejdspladser, fremme EU's kulturarv og
skabe et blomstrende digitalt indre marked.
Deres udbredelse vil især giver hurtigere 
internetadgang, føre til 
informationsteknologibaserede 
forbedringer i hverdagen for alle borgere -
også børn og unge, virksomheder og 
offentlige instanser - forbedre 
interoperabiliteten og fremme tilpasning til 
eller konvergens henimod fælles vedtagne 
standarder.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse af transeuropæiske telenet, som 
er med til at fjerne flaskehalsene i det 
digitale indre marked, skal ledsages af 
undersøgelser og tiltag til støtte for 
programmet. Der er tale om følgende:

Udbredelse af transeuropæiske telenet, som 
er med til at fjerne flaskehalsene i det 
digitale indre marked, skal – kun i de 
tilfælde, hvor disse net ikke kan 
finansieres tilstrækkeligt på 
medlemsstatsniveau – ledsages af 
undersøgelser og tiltag til støtte for 
programmet. Der er tale om følgende:

Begrundelse

Kortlægning og gennemførlighedsundersøgelser er ikke en prioritet for støtte på EU-niveau.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – underafsnit 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
uanset den anvendte teknologi

Foranstaltninger under projektet af fælles 
interesse inden for bredbåndsnet skal 
uanset den anvendte teknologi, når det kan 
påvises, at markedet ikke er i stand til at 
levere denne infrastruktur kommercielt,
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – underafsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder 
øområder, indlandsområder og 
randområder med EU's centrale områder, 
herunder eventuelt søkabler, kan modtage 
støtte, hvis det er afgørende for at sikre de 
afsides liggende samfund adgang til 
bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne 
støtte skal være et supplement til andre 
midler, som EU eller medlemsstaterne 
stiller til rådighed til dette formål.

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder 
øområder, bjergområder, indlandsområder 
og randområder med EU's centrale 
områder, herunder eventuelt søkabler, kan 
modtage støtte, hvis det er afgørende for at 
sikre de afsides liggende samfund adgang 
til bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne 
støtte skal være et supplement til andre 
midler, som EU eller medlemsstaterne 
stiller til rådighed til dette formål.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 2 – underafsnit 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan der også ydes støtte til 
højhastighedstilslutninger til offentlige 
internetadgangspunkter, fx på sådanne 
offentlige steder som skoler, hospitaler, 
lokale forvaltninger og biblioteker.

Desuden kan der også ydes støtte til 
højhastighedstilslutninger til offentlige 
internetadgangspunkter, f.eks. på offentlige 
steder som skoler, universiteter, 
forskningscentre, hospitaler, lokale 
forvaltninger, biblioteker og museer.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag - afsnit 3 - overskrift med fed 4 - understreget overskrift 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal udvikles og etableres
kommunikationskanaler og -platforme for 
at forbedre beredskabs-, 
informationsdelings-, koordinerings- og 
indsatskapaciteten på EU-plan.

Udviklingen af kommunikationskanaler og 
-platforme skal fremmes for at forbedre 
beredskabs-, informationsdelings-, 
koordinerings- og indsatskapaciteten på 
EU-plan, samtidig med at der tages 
hensyn til medlemsstaternes eksisterende 
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kapacitet og initiativer.

Begrundelse

Kommissionen bør påtage sig rollen som formidler og tage hensyn til medlemsstaternes 
eksisterende kapacitet og initiativer.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag - afsnit 3 - overskrift med fed 4 - understreget overskrift 2 - undertitel 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den centrale tjenesteplatform kommer til at 
bestå af et net af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT), som bygger på 
et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet
skal danne rygraden i det europæiske 
informationsudvekslings- og 
varslingssystem (EISAS) for EU-borgere 
og SMV'er.

Den centrale tjenesteplatform kommer til at 
bestå af et net af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT), som bygger på 
et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet
kan bidrage med oplysninger til det 
europæiske informationsudvekslings- og 
varslingssystem (EISAS) for EU-borgere 
og SMV'er.

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at CERT udgør rygraden i EISAS. Andre organisationer, hvis 
nøglekunder er SMV'er og borgere, bør spille en større rolle.
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Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, 
Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro 
Repo, Kay Swinburne


