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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska 
telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG är en del av 
Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Förordningen syftar till att säkerställa utbyggnaden av bredbandsnät i enlighet med den 
digitala agendans syften och fastställa dess mål och prioriteringar.

Huvudinitiativet för 2020 sätter upp mål för den digitala infrastrukturen i EU, och dessa är 
med rätta ambitiösa. Syftet är att alla till 2020 ska ha tillgång till en bredbandshastighet på 
30 Mbps eller att åtminstone 50 procent av hushållen i Europa ska abonnera på hastigheter 
över 100 Mbps.

Målen, som återfinns i avsnittet Förslagets syfte, ska utveckla den europeiska ekonomin och 
kommer utan tvivel att förbättra både de stora företagens och de många små och medelstora 
företagens konkurrenskraft i Europa.

Mycket snabba och ultrasnabba bredbandsnät kommer att innebära påtagliga fördelar för 
europeiska företag och offentliga myndigheter gentemot tillväxtekonomier på global nivå. EU 
måste anta utmaningen att göra Europa till en föregångare inom spjutspetstekniken, och för att 
kunna genomföra detta på ett korrekt och systematiskt sätt måste utbyggnaden av 
bredbandsnätet samordnas mellan medlemsstaterna.

För att nå märkbara och relevanta resultat måste vi dock understryka kulturens betydelse som 
motor för den europeiska utvecklingen.

Kulturen, som består av allt från grundskolan till vetenskaplig forskning på hög nivå, är 
utgångspunkten för all utveckling. Investeringarna i det här området måste nå upp till målen 
för Europa 2020-strategin för att det ska uppstå en viktig och parallell utveckling mellan 
forskning och innovation samt det europeiska samhället i sin helhet. Det skulle i högsta grad 
vara skadligt och kontraproduktivt för Europas fortsatta utveckling att inte beakta detta.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Telekommunikationsnät och -tjänster 
blir i allt högre grad internetbaserade 
infrastrukturer, där bredbandsnät och

(1) Telekommunikationsnät och -tjänster 
blir i allt högre grad internetbaserade 
infrastrukturer, där bredbandsnät och 
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digitala tjänster har ett nära samband.
Internet är på väg att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är den 
transeuropeiska tillgången till snabb 
internetuppkoppling och digitala tjänster i 
allmänhetens intresse av avgörande 
betydelse för den ekonomiska tillväxten 
och den inre marknaden.

digitala tjänster har ett nära samband.
Internet är på väg att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster, 
utbildning, kulturellt innehåll och 
affärsverksamhet. Därför är den 
transeuropeiska tillgången till snabb 
internetuppkoppling till rimliga priser och 
digitala tjänster i allmänhetens intresse av 
avgörande betydelse för den sociala och 
kulturella utvecklingen, den ekonomiska 
tillväxten och den inre marknaden, den 
digitala integrationen av människor och 
hela områden som är ekonomiskt och 
kulturellt missgynnade.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den 26 mars 2010 välkomnade 
Europeiska rådet kommissionens förslag 
att lansera Europa 2020-strategin. En av de 
tre prioriteringarna i Europa 2020 är smart 
tillväxt genom utvecklingen av en ekonomi 
baserad på kunskap och innovation.
Investeringar i telekommunikationer, i 
synnerhet bredbandsnät och infrastrukturer 
för digitala tjänster, är en nödvändig 
förutsättning för smart men även hållbar 
och inkluderande ekonomisk tillväxt i EU.

(2) Den 26 mars 2010 välkomnade 
Europeiska rådet kommissionens förslag 
att lansera Europa 2020-strategin. En av de 
tre prioriteringarna i Europa 2020 är smart 
tillväxt genom utvecklingen av en ekonomi 
baserad på kunskap och innovation.
Investeringar i telekommunikationer, i 
synnerhet bredbandsnät och infrastrukturer 
för digitala tjänster, är en nödvändig 
förutsättning för smart men även hållbar 
och inkluderande ekonomisk tillväxt samt 
för medborgarnas deltagande i samhälls-
och kulturlivet i EU. Europa 2020-
strategin ska bidra till att höja små och 
medelstora företags konkurrenskraft, 
förbättra interoperabiliteten och 
tillgången till samtrafik mellan de 
nationella näten och på längre sikt 
utveckla en inre digital marknad.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3



AD\910862SV.doc 5/24 PE489.644v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa8 och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala och 
ekonomiska potential, i synnerhet genom 
utbyggnaden av mycket snabba 
bredbandsnät där agendan ska försöka 
säkerställa att alla i Europa år 2020 ska ha 
tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

(3) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet den digitala agendan för Europa8 och 
uppmanade alla institutioner att delta i dess 
fullständiga genomförande. Den digitala 
agendan syftar till att lägga upp en plan för 
hur man ska maximera informations- och 
kommunikationsteknikens sociala, 
kulturella och ekonomiska potential, i 
synnerhet genom utbyggnaden av mycket 
snabba bredbandsnät där agendan ska 
försöka säkerställa att alla i Europa år 2020 
ska ha tillgång till internethastigheter över 
30 Mbps och 50 % eller mer av de 
europeiska hushållen ska abonnera på 
internetanslutningar över 100 Mbps. Den 
digitala agendan har även som mål att 
skapa en stabil rättslig ram för att stimulera 
till investeringar i en öppen och 
konkurrenskraftig infrastruktur för 
höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, inrätta en verklig inre 
marknad för onlineinnehåll och 
onlinetjänster, aktivt stödja digitaliseringen 
av Europas rika kulturarv och främja 
tillgången till och användning av internet 
för alla, särskilt genom stöd för digital 
kompetens och tillgänglighet. Dessutom 
bör medlemsstaterna genomföra nationella 
planer för höghastighetsinternet och i detta 
arbete använda offentlig finansiering för 
områden som inte fullt ut täcks in av 
privata investeringar i internetinfrastruktur, 
samt främja utbyggnaden och 
användningen av moderna tillgängliga 
onlinetjänster.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande (4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
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till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt9 slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt9 slutsatsen att med hänsyn 
till internets viktiga roll förefaller 
fördelarna för samhället som helhet att vara 
väsentligt mycket större än de privata 
incitamenten för att investera i snabbare 
nät. Därför krävs offentligt stöd inom detta 
område, särskilt i landsbygdsområden,
men detta stöd bör inte snedvrida 
konkurrensen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Hänsyn bör tas till betydelsen av 
statligt stöd för att investera i snabbare 
nät. Med tanke på ämnets vikt och den 
här sektorns betydande finansiering bör 
unionen särskilt se till att det statliga 
stödet går till att stimulera investeringar i 
områden där lönsamheten förväntas bli 
särskilt låg.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för 
Europa 2020 föreslås inrättandet av en 
fond för ett sammanlänkat Europa i 
samband med den fleråriga budgetramen, 
för att skapa de medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 

(5) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén En budget för 
Europa 2020 föreslås inrättandet av en 
fond för ett sammanlänkat Europa i 
samband med den fleråriga budgetramen, 
för att skapa de medel som krävs för 
infrastrukturutbyggnaden inom områdena 
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transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av 
EU:s investeringsprogram är viktiga 
eftersom liknande utmaningar uppstår som 
kräver lösningar som frigör tillväxt, 
motverkar fragmentering, stärker 
sammanhållningen, främjar användningen 
av innovativa finansieringsinstrument och 
bemöter marknadsmisslyckanden, samt tar 
bort flaskhalsar som förhindrar 
fullbordandet av den inre marknaden.

transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik. Synergier mellan 
dessa sektorer och med andra av 
EU:s investeringsprogram är viktiga 
eftersom liknande utmaningar uppstår som 
kräver lösningar som frigör tillväxt, 
motverkar fragmentering, stärker 
sammanhållningen, minskar de 
utvecklingsmässiga skillnaderna mellan 
unionens alla regioner, främjar 
användningen av innovativa 
finansieringsinstrument och bemöter 
marknadsmisslyckanden, samt tar bort 
flaskhalsar som förhindrar fullbordandet av 
den inre marknaden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Nätneutralitet är väsentligt för ett 
öppet internet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De projekt av gemensamt intresse 
som anges i denna förordning bör också 
bidra till att man så snabbt som möjligt 
kartlägger infrastrukturen på europeisk, 
nationell och regional nivå, så att luckor i 
bredbandstäckningen och digitala 
flaskhalsar kan åtgärdas med hjälp av 
offentliga och privata investeringar.

Ändringsförslag 9
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas.
Genom att ge ekonomiskt stöd och 
ytterligare ekonomisk hävstångseffekt till 
infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser.

(9) Inom ramarna för ett system med öppna 
marknader med fungerande konkurrens är 
EU:s åtgärder nödvändiga på de ställen där 
marknadsmisslyckanden måste övervinnas.
Genom att ge ekonomiskt stöd och 
ytterligare ekonomisk hävstångseffekt till 
infrastrukturprojekt kan EU bidra till 
upprättandet och utvecklingen av 
transeuropeiska nät inom 
telekommunikationsområdet och 
därigenom skapa bättre resultat i fråga om 
marknadspåverkan, administrativ 
effektivitet och utnyttjande av resurser och 
medborgarnas deltagande i ekonomin och 
samhället. I samband med 
projektfinansieringen bör hänsyn tas till 
principen om teknikneutralitet, som är av 
väsentlig betydelse för ett öppet internet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Vid utbyggnaden av snabba 
bredbandstjänster, särskilt i 
landsbygdsområden, vore det lämpligt att 
utnyttja de EU-finansierade offentlig–
privata partnerskapen mellan regionala 
och lokala instanser och små och 
medelstora IKT-företag på området för 
öppna IKT-tjänster, eftersom dessa skulle 
kunna bilda en varaktig grund för 
utvecklingen av lokal kompetens och 
kunskap i hela unionen.

Ändringsförslag 11
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Betydande ekonomiska och sociala 
vinster, som investerare inte kan fånga upp 
eller omvandla till pengar, är kopplade till 
högre bredbandshastigheter. Snabbt och 
ultrasnabbt bredband är den avgörande 
infrastrukturen för utvecklingen och 
spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. Utbyggnaden och 
användningen av snabbare nät öppnar för 
innovativa tjänster som utnyttjar högre 
hastigheter. Det krävs åtgärder på EU-nivå 
för att maximera synergierna och 
samverkan mellan dessa båda komponenter 
i de digitala telekommunikationsnäten.

(10) Betydande ekonomiska, sociala och 
kulturella vinster, som investerare inte kan 
fånga upp eller omvandla till pengar, är 
kopplade till högre bredbandshastigheter.
Snabbt och ultrasnabbt bredband är den 
avgörande infrastrukturen för utvecklingen 
och spridningen av digitala tjänster, som är 
beroende av de fysiska nätens 
tillgänglighet, hastighet, tillförlitlighet och 
elasticitet. En heltäckande utbyggnad och 
användning av snabbare nät öppnar för 
innovativa tjänster som utnyttjar högre 
hastigheter. Det krävs åtgärder på EU-nivå 
för att maximera synergierna och 
samverkan mellan dessa båda komponenter 
i de digitala telekommunikationsnäten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utbyggnaden av ultrasnabba 
bredband stärker e-förvaltningen, 
motverkar byråkrati och underlättar 
allmänhetens och företagens tillgång till 
offentliga tjänster och medför på så vis 
betydande ekonomiska och sociala 
fördelar.   

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utbyggnaden av ultrasnabbt bredband 
kommer i synnerhet att gynna små och 

(11) Innovativa internettjänster, moderna 
mjukvaru- och kommunikationsverktyg 
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medelstora företag som ofta inte kan 
utnyttja webbaserade tjänster som 
”datormoln” på grund av att de befintliga 
bredbandsanslutningarna har för låg 
hastighet och för bristfällig uppkoppling.
Detta kommer att frigöra potentialen för 
betydande produktivitetsvinster för små 
och medelstora företag.

och mobila apparater med 
internetuppkoppling kräver en ständigt 
högre överföringshastighet. Utbyggnaden 
av ultrasnabbt bredband kommer i 
synnerhet att gynna små och medelstora 
företag och den kulturella och kreativa 
sektorn som ofta inte kan utnyttja 
webbaserade tjänster som ”datormoln” på 
grund av att de befintliga 
bredbandsanslutningarna har för låg 
hastighet och för bristfällig uppkoppling.
Detta kommer att frigöra potentialen för 
betydande produktivitetsvinster för små 
och medelstora företag. I detta syfte bör, 
särskilt i dessa kristider, företagsområden 
som ännu inte digitaliserats på grund av 
geografiska eller miljörelaterade 
svårigheter få särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För landsbygdsområdenas 
uppkoppling är accessnäten, som 
möjliggör uppkoppling av enskilda 
hushåll, mycket viktiga.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 
att bidra till EU:s mål att minska utsläppen 
av växthusgaser genom att skapa 
energieffektiva lösningar inom många 
delar av Europas ekonomi. Denna positiva 
effekt kommer att begränsas, men bara i 
viss mån, av det växande energi- och 

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster bör
bidra till EU:s mål att minska utsläppen av 
växthusgaser genom att skapa 
energieffektiva lösningar inom många 
delar av Europas ekonomi. Denna positiva 
effekt kommer att begränsas, men bara i 
viss mån, av det växande energi- och 
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resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.

resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 
kommer att hjälpa till att överbrygga 
språkbarriärer, som annars kan undergräva 
den inre marknaden för onlinetjänster och 
begränsa tillgången till kunskap.

(18) Genom att utöka och bevara tillgången 
till Europas rika och mångfasetterade 
kulturella innehåll och data som innehas av 
organ inom den offentliga sektorn och 
öppna upp dem för återanvändning, med 
full respekt för upphovsrätter och liknande 
rättigheter, främjas kreativiteten och det 
öppnas upp för nya idéer och 
entreprenörskap och insynen kommer att 
öka. Obehindrad tillgång till 
återanvändbara flerspråkiga resurser 
kommer att hjälpa till att överbrygga 
administrativa hinder och språkbarriärer, 
som annars kan undergräva den inre 
marknaden för onlinetjänster och begränsa 
tillgången till kunskap. Med hänsyn till 
detta bör man betona betydelsen av 
plattformen Europeana som 
utgångspunkt för att dela det omfattande 
europeiska kulturarvet. De nationella, 
regionala och lokala beslutsfattarna 
måste emellertid också i fortsättningen 
själva få bestämma hur de ska använda 
sin information, liksom de också måste 
kunna täcka merparten av de kostnader 
de ådragit sig vid utövandet av sitt 
offentliga uppdrag.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster bidrar 
till uppnåendet av unionens mål om större 
spridning för den nya tekniken på alla 
utbildningsnivåer i medlemsstaterna och 
förbättrar elevernas och studenternas 
digitala kompetens.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Bredbandsutbyggnad och spridning 
av ny teknik inom ramen för det livslånga 
lärandet kommer att ge alla människor i 
unionen, oavsett ålder, möjlighet att 
förbättra sina kunskaper eller skaffa sig 
nya om den nya tekniken.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö för barn som är online. Den 
kommer att göra det möjligt för center att 
agera över hela Europa och hantera 
hundratusentals begäranden och varningar 
per år. Kritisk informationsinfrastruktur 
kommer att förbättra möjligheterna för 
beredskap, informationsdelning, 
samordning och respons inför och vid 

(19) Inom området säkerhet och trygghet 
kommer en gemensam plattform för hela 
EU för att dela resurser, 
informationssystem och 
programvaruverktyg som främjar ett 
säkrare internet att bidra till att skapa en 
säkrare miljö på internet. Alla digitala 
infrastrukturer för tjänster och 
kommunikationsinfrastrukturer på 
området måste respektera öppenheten på 
internet och bör främja teknikneutrala 
lösningar. Den kommer att göra det 
möjligt för center att agera över hela 
Europa och hantera hundratusentals 
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cybersäkerhetshot över hela Europa. begäranden och varningar per år. Kritisk 
informationsinfrastruktur kommer att 
förbättra möjligheterna för beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons inför och vid cybersäkerhetshot 
över hela Europa.

Motivering

Fördelarna med en säker miljö på internet bör gälla alla medborgare, samtidigt som 
principen om ett öppet internet måste värnas.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att kunna ta hänsyn till 
utvecklingen inom området informations-
och kommunikationsteknik bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen vad gäller ändringar av 
bilagan till denna förordning. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar
samråd på expertnivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi.
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier.

(21) I syfte att ta hänsyn till utvecklingen 
inom området informations- och 
kommunikationsteknik bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändringar av bilagan till 
denna förordning. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå samt på 
regional och lokal nivå. Målet med denna 
delegering är att bemöta nya tekniska 
utvecklingar och marknadsutvecklingar, 
nya politiska prioriteringar eller 
möjligheter att utnyttja synergier mellan 
olika infrastrukturer, vilket innefattar dem 
inom områdena transport och energi.
Delegeringens omfattning är begränsad till 
att ändra beskrivningen av projekt av 
gemensamt intresse, lägga till projekt av 
gemensamt intresse eller ta bort inaktuella 
projekt av gemensamt intresse, enligt på 
förhand bestämda, tydliga och öppna 
kriterier.

Ändringsförslag 21
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen ska, när den
förbereder och tar fram delegerade akter, 
säkerställa ett samtidigt och korrekt 
överlämnande av rätt dokument i rätt tid
till Europaparlamentet och rådet.

(22) När kommissionen förbereder och
utarbetar delegerade akter måste den se till 
att relevanta handlingar översänds
samtidigt till Europaparlamentet och rådet
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) bidra till ekonomisk tillväxt och stödja 
utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
leder till förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, inklusive små och 
medelstora företag,

(1) bidra till ekonomisk, kulturell och 
social tillväxt och samhällsengagemang 
samt till spridning av information och 
kulturella verk, stödja utvecklingen av den 
inre marknaden och främja e-integration i 
alla ekonomiskt och kulturellt 
missgynnade områden, vilket leder till 
förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, inklusive små och 
medelstora företag,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) hjälpa medlemsstaterna att uppnå 
målet i den digitala agendan om att varje 
EU-medborgare ska ha tillgång till 
ultrasnabbt bredband senast 2020 och det 
mellanliggande målet om att varje 
EU-medborgare ska ha grundläggande 
internetuppkoppling senast 2013,
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag och myndigheter 
genom att främja de nationella 
telekommunikationsnätens samverkan och 
interoperabilitet, liksom tillgången till 
sådana nät,

(2) bidra till förbättringar i det dagliga livet 
för medborgare, företag, organisationer, 
offentliga och privata organ och 
myndigheter genom att främja de 
nationella telekommunikationsnätens 
samverkan och interoperabilitet, liksom 
tillgången till sådana nät till rimliga priser,

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, vilket i sin tur ska underlätta 
utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

(3) stimulera till utbyggnad av snabba och 
ultrasnabba bredbandsnät över hela 
Europa, i enlighet med principen om 
teknikneutralitet och med fokus på 
landsbygdsområden, vilket i sin tur ska 
underlätta utvecklingen och spridningen av 
transeuropeiska digitala tjänster,

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) underlätta en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar,

(4) underlätta en hållbar utbyggnad av de 
transeuropeiska infrastrukturerna för 
digitala tjänster och säkerställa deras 
interoperabilitet och samordning på 
europeisk nivå, samt deras drift, underhåll 
och uppgraderingar, på basis av en hållbar 
miljö från ett kulturinriktat perspektiv,
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) förbinda sig att följa principen om 
teknikneutralitet,

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) bidra till ökad tillgång till kultur och 
kulturarv på internet,

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) genom bredbandstillgång till internet 
fungera som ett viktigt utbildningsverktyg, 
särskilt i mindre utvecklade områden,

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utbyggnaden av ultrasnabba 
bredbandsnät för att säkerställa en 
dataöverföringshastighet på 100 Mbps och 
uppåt,

(a) utbyggnaden av heltäckande 
ultrasnabba bredbandsnät för att säkerställa 
en dataöverföringshastighet på 100 Mbps 
och uppåt,

Ändringsförslag 31
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

(b) utbyggnaden av bredbandsnät, framför 
allt accessnät, och förbättringen av 
regionala nät för att förbinda öar, 
landsbygdsområden, bergsområden, 
gränsöverskridande områden, 
inlandsområden och randområden med 
unionens centrala områden bör stödjas 
genom lämplig finansiering för att i de 
områdena säkerställa tillräcklig 
dataöverföringshastighet som medger 
bredbandsanslutning på 30 Mbps och 
uppåt,

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) en förbättrad heltäckande tillgång till 
bredbandsnät och tjänsteinfrastrukturer i 
unionen, i struktursvaga regioner, oavsett 
deras ekonomiska attraktionskraft, så att 
medborgarna kan delta i samhället och 
särskilt i kulturlivet,

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) stöd till offentlig-privata partnerskap 
mellan regionala och lokala instanser och 
små och medelstora IKT-företag på 
området för offentliga IKT-tjänster,

Ändringsförslag 34
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater och/eller andra enheter 
som ansvarar för genomförandet av projekt 
av gemensamt intresse eller bidrar till 
dessas genomförande ska vidta nödvändiga 
juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning.

3. Medlemsstater, regionala och lokala 
myndigheter och/eller andra enheter som 
ansvarar för genomförandet av projekt av 
gemensamt intresse eller bidrar till dessas 
genomförande ska vidta nödvändiga 
juridiska, administrativa, tekniska och 
finansiella åtgärder i enlighet med 
motsvarande specifikationer i denna 
förordning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse ska kunna få finansiellt 
stöd från EU enligt de villkor och 
instrument som finns tillgängliga enligt 
förordningen om inrättande av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa [REF].
Ekonomiskt stöd ska ges i enlighet med de 
relevanta regler och rutiner som antagits av 
EU, utifrån den rådande 
finansieringsprioriteringen och med hänsyn 
till tillgången på resurser.

5. Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse och som är 
förutsättningar för bredbandsrealisering 
ska kunna få finansiellt stöd från EU enligt 
de villkor och instrument som finns 
tillgängliga enligt förordningen om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa [REF]. Ekonomiskt stöd ska ges i 
enlighet med de relevanta regler och 
rutiner som antagits av EU, utifrån den 
rådande finansieringsprioriteringen och 
med hänsyn till tillgången på resurser.
Detta stöd ska ges som komplement till 
insatser från unionens andra program 
och initiativ, särskilt det från 
strukturfonderna. Kommissionen ska se 
till att åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inte minskar viljan att 
genomföra offentliga och/eller privata 
initiativ som redan finns eller som håller 
på att förberedas och som inte kan 
finansieras genom andra 
gemenskapsinstrument eller nationella 
instrument.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen får etablera kontakter, 
diskutera, utbyta information och 
samarbeta med offentliga myndigheter 
eller andra organisationer i tredjeländer för 
att uppnå något av de mål som fastställs 
genom dessa riktlinjer, när sådant 
samarbete ger upphov till europeiskt 
mervärde. Bland andra mål ska detta 
samarbete försöka främja 
interoperabiliteten mellan transeuropeiska 
telekommunikationsnät och tredjeländers 
telekommunikationsnät.

1. Unionen får etablera kontakter, 
diskutera, utbyta information och 
samarbeta med offentliga myndigheter 
eller andra organisationer i tredjeländer, 
om detta tjänar allmänintresset, för att 
uppnå något av de mål som fastställs 
genom dessa riktlinjer, när sådant 
samarbete ger upphov till europeiskt 
mervärde. Bland andra mål ska detta 
samarbete försöka främja 
interoperabiliteten mellan transeuropeiska 
telekommunikationsnät och tredjeländers 
telekommunikationsnät. Detta samarbete 
ska ske genom samordning med de 
strategier som tagits fram inom ramen för 
unionens externa politik, särskilt det 
europeiska grannskapsinstrumentet, samt 
eventuella makroregionala strategier som 
finns eller håller på att tas fram.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionen får dessutom etablera 
kontakter, diskutera, utbyta information 
och samarbeta med internationella 
organisationer och juridiska enheter 
etablerade i tredjeländer för att uppnå 
något av de mål som fastställs genom dessa 
riktlinjer.

2. Unionen får dessutom etablera 
kontakter, diskutera, utbyta information 
och samarbeta med internationella 
organisationer och juridiska enheter 
etablerade i tredjeländer för att uppnå 
något av de mål som fastställs genom dessa 
riktlinjer och som tjänar allmänintresset.

Ändringsförslag 38
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I dessa rapporter ska kommissionen även 
utvärdera om inriktningen för projekten av 
gemensamt intresse fortfarande återspeglar 
de politiska prioriteringarna, den tekniska 
utvecklingen och situationen på relevanta 
marknader. För större projekt ska dessa 
rapporter innehålla en 
miljöpåverkansanalys, som tar hänsyn till 
behoven av anpassning till 
klimatförändringar och begränsning av den 
påverkan som sker, samt en analys av 
motståndskraften mot katastrofer. En sådan 
översyn får även utföras vid annat tillfälle, 
om så bedöms lämpligt.

4. I dessa rapporter ska kommissionen även 
utvärdera om inriktningen för projekten av 
gemensamt intresse fortfarande återspeglar 
de politiska prioriteringarna, de regionala 
och sociala behoven, den tekniska 
utvecklingen och situationen på relevanta 
marknader. För större projekt ska dessa 
rapporter innehålla en 
miljöpåverkansanalys, som tar hänsyn till 
behoven av anpassning till 
klimatförändringar och begränsning av den 
påverkan som sker, samt en analys av 
motståndskraften mot katastrofer. En sådan 
översyn får även utföras vid annat tillfälle, 
om så bedöms lämpligt.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilagan – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb och åstadkomma en 
levande digital inre marknad. I synnerhet 
kommer utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

Utbyggnaden och förbättringen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten 
(bredbandsnät och infrastrukturer för 
digitala tjänster) ska främja ekonomisk 
tillväxt, skapa jobb, främja Europas 
kulturarv och åstadkomma en levande 
digital inre marknad. I synnerhet kommer 
utbyggnaden att ge snabbare 
internetuppkopplingar, genom 
informationsteknik medföra förbättringar i 
medborgarnas vardagsliv, och då även för 
barn och ungdomar, företag och 
myndigheter, öka interoperabiliteten och 
underlätta inriktningen eller konvergensen 
mot gemensamma standarder.

Ändringsförslag 40
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Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden av transeuropeiska 
telekommunikationsnät som hjälper till att
få bort flaskhalsarna i den digitala inre 
marknaden ska åtföljas av studier och 
programstödjande åtgärder. Till dessa 
räknas följande:

Endast när de inte kan finansieras på 
lämpligt sätt på medlemsstatsnivå ska 
utbyggnaden av transeuropeiska 
telekommunikationsnät som hjälper till att 
få bort flaskhalsarna i den digitala inre 
marknaden åtföljas av studier och 
programstödjande åtgärder. Till dessa 
räknas följande:

Motivering

Kartläggning och genomförbarhetsstudier ska inte prioriteras när det gäller stöd på EU-nivå.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät – oberoende av vilken teknik 
som används – ska

Åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse inom området 
bredbandsnät – oberoende av vilken teknik 
som används – ska, om det är uppenbart 
att marknaden inte kan tillhandahålla 
denna infrastruktur kommersiellt,

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden och 
randområden med unionens centrala 
områden, inbegripet om så behövs 
sjökablar, kan få stöd om det är avgörande 
för att säkerställa isolerade samhällens 
tillgång till bredbandsanslutning på 30 

Utbyggnaden av bredbandsnät för att 
förbinda öar, inlandsområden, 
bergsområden och randområden med 
unionens centrala områden, inbegripet om 
så behövs sjökablar, kan få stöd om det är 
avgörande för att säkerställa isolerade 
samhällens tillgång till 
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Mbps och uppåt. Detta stöd ska vara ett 
komplement till andra medel som EU eller 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
detta ändamål.

bredbandsanslutning på 30 Mbps och 
uppåt. Detta stöd ska vara ett komplement 
till andra medel som EU eller 
medlemsstaterna ställer till förfogande för 
detta ändamål.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska stöd ges för 
höghastighetsanslutningar till offentliga 
internetåtkomstpunkter, i synnerhet på 
offentliga platser såsom skolor, sjukhus, 
lokala förvaltningar och bibliotek.

Dessutom ska stöd ges för 
höghastighetsanslutningar till offentliga 
internetåtkomstpunkter, i synnerhet på 
offentliga platser såsom skolor, universitet, 
forskningsinstitut, sjukhus, lokala 
förvaltningar och bibliotek och museer.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – rubrik 4 – ”Kritisk informationsinfrastruktur”– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommunikationskanaler och -plattformar 
kommer att utvecklas och byggas ut för att 
förbättra möjligheterna till beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons över hela EU.

Utvecklingen av kommunikationskanaler 
och -plattformar för att förbättra 
möjligheterna till beredskap, 
informationsdelning, samordning och 
respons över hela EU bör främjas, 
samtidigt som hänsyn tas till befintlig 
nationell kapacitet och befintliga 
nationella initiativ.

Motivering

Kommissionen bör inta en underlättande roll och bör ta hänsyn till befintlig kapacitet och 
befintliga initiativ i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – rubrik 4 – ”Kritisk informationsinfrastruktur” – ”Kärnplattform” 
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– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kärnplattformen kommer att bestå av ett 
nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering 
(CERT – Computer Emergency Response 
Team) som baseras på en 
minimiuppsättning av grundläggande krav.
Nätverket kommer att ge stommen i ett 
EU-system för informationsutbyte och 
varningar (Eisas – European Information 
Sharing and Alert System) för 
EU-medborgare och små och medelstora 
företag.

Kärnplattformen kommer att bestå av ett 
nätverk av nationella/statliga 
organisationer för incidenthantering 
(CERT – Computer Emergency Response 
Team) som baseras på en 
minimiuppsättning av grundläggande krav.
Nätverket får bidra med information till
ett EU-system för informationsutbyte och 
varningar (Eisas – European Information 
Sharing and Alert System) för 
EU-medborgare och små och medelstora 
företag.

Motivering

Det är olämpligt att organisationer för incidenthantering ska utgöra stommen i EU-system för 
informationsutbyte och varningar. Andra organisationer som har små och medelstora företag 
och medborgare som sina viktigaste kunder bör ha en större roll.
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