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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med denna förordning är att fastställa ett antal riktlinjer som omfattar målen och 
prioriteringarna för bredbandsnät och infrastrukturer för digitala tjänster inom området 
telekommunikation i samband med Fonden för ett sammanlänkat Europa, som ingår 
i Europa 2020-strategin.

I förordningen identifieras projekt av gemensamt intresse för utbyggnaden av bredbandsnät 
och infrastrukturer för digitala tjänster, som ska förbättra den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft, främja de nationella nätens samtrafik och interoperabilitet, stödja 
utvecklingen av en digital inre marknad samt bidra till minskade växthusgasutsläpp och till 
miljöskydd.

En gränsöverskridande tillgång till en interoperabel infrastruktur för digitala tjänster är 
ett område där EU kan tillföra ett stort mervärde. E-förvaltningstjänsterna omfattar 
gränsöverskridande tillhandahållande av e-hälsotjänster, vilket är av särskilt intresse för 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet med tanke på utskottets befogenheter.

Interoperabla gränsöverskridande e-hälsotjänster möjliggör interaktion mellan patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal samt överföring av data mellan olika institutioner, vilket innebär 
åtkomst till elektroniska journaler, e-recepttjänster, liksom teletjänster för 
distanshälsovård/boenden med it-stöd. E-hälsotjänster bidrar inte bara till ökad 
patientsäkerhet utan också till minskade kostnader för läkemedel och till modernisering och 
effektivisering av de nationella hälso- och sjukvårdssystemen. 

Föredraganden stöder kommissionens förslag, men föreslår vissa ändringar i syfte att 
effektivisera projekten av gemensamt intresse på området e-förvaltningstjänster.

Framför allt bör vårdinstitutioner och sjukhus i fråga om de interoperabla gränsöverskridande 
e-hälsotjänsterna använda enhetliga standarder för presentation av elektroniska uppgifter och 
dokument, vilket kan ske genom att medlemsstaterna antar gemensamma koder för att tydligt 
fastställa terminologin för varje enskild hälsotjänst. Det bör även fastställas ett minimum av 
gemensamma elektroniska uppgifter och dokument som fungerar som patientens basjournal, 
när det gäller interoperabla gränsöverskridande tjänster på e-hälsoområdet (t.ex. blodfaktorer, 
anamneser och utskrivningsjournaler efter sjukhusvistelse).

Mer generellt bör projekt för e-förvaltningstjänster syfta till att det införs en enhetlig 
europeisk identifikationskod, som medborgarna och företagen kan använda i kontakterna med 
förvaltningarna i alla medlemsstater.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
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.

(4) Kommissionen drar i sitt meddelande 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
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. I Europaparlamentets 
resolution av den 6 juli 2011 ”Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt” understryker 
parlamentet att bredbandstjänster är av 
avgörande vikt för konkurrenskraften hos 
EU:s näringsliv och på ett betydande sätt 
bidrar till den ekonomiska tillväxten, den 
sociala sammanhållningen och 
sysselsättning av hög kvalitet och att de 
ger alla regioner och grupper i samhället 
möjlighet att leva digitalt i EU. 
Parlamentet rekommenderar främjandet 
av en konkurrensutsatt marknad för 
investeringar i och användning av fast 
och trådlös bredbandsinfrastruktur, och 
konstaterar att en konkurrensutsatt 
marknad fungerar som en katalysator för 
ytterligare investeringar och innovation 
genom försorg av tillhandahållare av 
kommunikationstjänster, tillämpningar 
och innehåll samt utgör en mycket viktig 
plattform för den digitala ekonomin.
_____________
1 P7_TA-(2011)0322

Ändringsförslag 2
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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 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. Allmän 
tillgång till bredbandsnät är mycket viktigt 
för tillväxten av en modern ekonomi och 
en viktig faktor för den enskildes 
välbefinnande och digitala inkludering. 
En utvidgning av bredbandsnät till 
landsbygdsområden och till ekonomiskt 
och socialt missgynnade områden 
kommer att underlätta bättre 
kommunikation, särskilt för personer som 
har begränsad rörlighet eller som lever 
isolerat, samt förbättra tillgången till 
tjänster och uppmuntra framväxten av 
små och medelstora företag i 
landsbygdsområden, och på så sätt bidra 
till att nya arbetstillfällen skapas och att 
nya tjänster utvecklas i dessa områden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Utbyggnaden av bredbandsnät och 
infrastrukturer för digitala tjänster kommer 

(13) Användningen av informations- och 
kommunikationsteknik främjar en 
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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 
resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.

strukturell utveckling mot varor och 
tjänster som förbrukar mindre resurser 
och sparar energi i byggnader och elnät 
samt en utveckling mot smarta 
transportsystem som är effektivare och 
förbrukar mindre energi. 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 
resursbehovet som huvudsakligen beror på 
byggandet av bredbandsnät och driften av 
infrastrukturer för digitala tjänster.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Vid genomförandet av denna 
förordning ska all behandling av 
personuppgifter ske i enlighet med 
unionslagstiftningen, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktivet om 
integritet och elektronisk 
kommunikation).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
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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 tillväxt och stödja 
utvecklingen av den inre marknaden, vilket 
leder till förbättrad konkurrenskraft för den 
europeiska ekonomin, framför allt genom 
ökat marknadstillträde för små och 
medelstora företag,

Ändringsförslag 6

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 när det gäller
den sociala sammanhållningen och det 
dagliga livet för medborgare, företag och 
myndigheter genom att främja de 
nationella telekommunikationsnätens 
samverkan och interoperabilitet, liksom 
tillgången till sådana nät,

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) bidra till skydd och försvar av 
information och informationssystem 
genom att säkerställa tillgänglighet, 
integritet, autentisering och 
konfidentialitet; sådana åtgärder bör 
omfatta informationssystemens förmåga 
att skydda mot, upptäcka och reagera mot 
speciellt it-attacker,

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
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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 
öppna, tillgängliga och 
icke-diskriminerande transeuropeiska 
infrastrukturer för digitala tjänster och 
säkerställa deras interoperabilitet och 
samordning på europeisk nivå, samt deras 
drift, underhåll, uppgradering och 
säkerhet.

Ändringsförslag 9

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 för att 
förbinda öar, inlandsområden, 
randområden, landsbygdsområden och 
områden som är ekonomiskt och socialt 
missgynnade med unionens centrala 
områden för att i de områdena säkerställa 
tillräcklig dataöverföringshastighet som 
medger bredbandsanslutning på 30 Mbps 
och uppåt,

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt av gemensamt intresse bör iaktta 
den princip om teknikneutralitet som 
ligger till grund för EU:s elektroniska 
kommunikationsstruktur.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Nya möjligheter att utnyttja synergier 
mellan olika infrastrukturer, däribland de 
för områdena transport och energi.

(c) Nya möjligheter att utnyttja synergier 
mellan olika typer av infrastrukturer.

Motivering

För konsekvensens skull.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kan uppvisa ett europeiskt mervärde. (c) Kan uppvisa ett europeiskt mervärde på 
grundval av en genomförbarhetsstudie 
och kostnads-nyttoanalyser.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Expertgruppen får 
även behandla alla andra frågor som rör 
utvecklingen av de transeuropeiska 
telekommunikationsnäten.

2. Kommissionen ska få hjälp av en 
expertgrupp, som består av en representant 
från varje medlemsstat, med att övervaka 
genomförandet av dessa riktlinjer, med 
planeringen genom de nationella 
strategierna för höghastighetsinternet och 
kartläggningen av infrastrukturen, samt 
med informationsutbyte. Kommissionen 
ska tillsammans med expertgruppen 
utvärdera om inriktningen för projekten 
av gemensamt intresse fortfarande 
återspeglar de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska prioriteringarna, den 
tekniska utvecklingen och situationen på 
relevanta marknader samt de nya 
möjligheterna till utnyttjande av synergier 
mellan olika typer av infrastrukturer. 
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Expertgruppen får även behandla alla andra 
frågor som rör utvecklingen av de 
transeuropeiska telekommunikationsnäten.

Ändringsförslag 14

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. För större projekt ska kommissionen 
göra 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 för att undvika 
investeringar i infrastruktur som blir 
föråldrad på kort sikt.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 5.6 ska ges till kommissionen på 
obestämd tid från det datum då denna 
förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 5.6 ska ges till kommissionen för 
en period av fem år från det datum då 
denna förordning träder i kraft. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av 
femårsperioden.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska gälla från och med den 
1 januari 2014.

Den ska tillämpas från och med den ...*.

___________

* EUT: Vänligen för in datum två år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Denna förordning hör ihop med förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa, och 
det bör inte anges ett fast tillämpningsdatum som inte tar hänsyn till tidsramarna för de olika 
förordningarnas genomförandeförfaranden.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga – inledningen – 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 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 
företag och myndigheter, öka 
interoperabiliteten och underlätta 
inriktningen eller konvergensen mot 
gemensamma standarder.

Motivering

Utbyggnaden av transeuropeiska nät gynnar alla medborgare, och det är därför överflödigt 
att nämna särskilda kategorier.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla bredbandsinvesteringar inom unionens 
territorium utökar nätkapaciteten och 
medför fördelar för alla potentiella 
användare, även för användare i andra 
medlemsstater än den där investeringen 
görs. Investeringen i dessa nät kommer att 
öka konkurrensen och innovationskraften i 
ekonomin, ge effektivare och mer 
ändamålsenliga offentliga tjänster, bidra till 
EU:s mål om en ekonomi med låga
koldioxidutsläpp och stödja EU:s totala 
konkurrenskraft och produktivitet.

Alla bredbandsinvesteringar inom unionens 
territorium utökar nätkapaciteten och 
medför fördelar för alla potentiella 
användare, även för användare i andra 
medlemsstater än den där investeringen 
görs. Investeringen i dessa nät kommer att 
öka konkurrensen, den sociala 
sammanhållningen och innovationskraften 
i ekonomin, ge effektivare och mer 
ändamålsenliga offentliga tjänster, bidra till 
EU:s mål om en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och stödja EU:s totala 
konkurrenskraft och produktivitet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. För att målen i den 
digitala agendan ska kunna uppnås krävs 
dock investeringar i områden där det inte 
finns några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
investeringar:

Investeringar i bredbandsinfrastruktur har 
hittills huvudsakligen utförts av privata 
investerare och det förväntas att så ska 
fortsätta vara fallet. I många områden är 
dock investeringarna i 
bredbandsinfrastruktur otillräckliga på 
grund av avsaknad av konkurrens och de 
höga marknadsriskerna, medan de 
offentliga tjänsterna varken är särskilt 
utvecklade eller interoperabla på grund av 
de tekniska lösningarnas fragmentariska 
karaktär. För att målen i den digitala 
agendan ska kunna uppnås krävs dock 
investeringar i områden där det inte finns 
några uppenbara affärsmässiga 
förutsättningar eller där de affärsmässiga 
förutsättningarna kan behöva förstärkas för 
att målen ska kunna nås i tid. Följande 
kategorier av områden är aktuella för 
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investeringar: 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. De 
affärsmässiga förutsättningarna för 
investeringar är knappast livskraftiga och 
de europeiska målen kan förmodligen inte 
nås till år 2020. Investeringar i dessa 
områden kräver större finansiellt stöd, som 
tillhandahålls genom bidrag, möjligen i 
kombination med finansieringsinstrument. 
Till dessa områden räknas avlägset belägna 
och sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Landsbygdsområden och områden med låg 
befolkningstäthet har normalt 
uppkopplingar med låg hastighet och i 
vissa fall inga uppkopplingar alls. Detta är 
ett prioriterat område där tillgång till 
bredband kan tillhandahållas genom 
satellitanslutning. De affärsmässiga 
förutsättningarna för investeringar är 
knappast livskraftiga och de europeiska 
målen kan förmodligen inte nås till år 
2020. Investeringar i dessa områden kräver 
större finansiellt stöd, som tillhandahålls 
genom bidrag, möjligen i kombination med 
finansieringsinstrument. Till dessa 
områden räknas avlägset belägna och 
sparsamt befolkade områden, där 
investeringskostnaderna antingen är väldigt 
höga eller där intäkterna är låga. Stödet till 
dessa områden från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer troligen att 
komplettera tillgängliga 
sammanhållningsfonder, 
landsbygdsutvecklingsstöd eller andra 
former av direkt offentligt stöd.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – underavsnitt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

E-förvaltning är den digitala interaktionen 
mellan offentliga myndigheter och 
medborgare, mellan offentliga myndigheter 
och företag och organisationer och mellan 
offentliga myndigheter i olika länder. 

E-förvaltning är den digitala interaktionen 
mellan offentliga myndigheter och 
medborgare, mellan offentliga myndigheter 
och företag och organisationer och mellan 
offentliga myndigheter i olika länder. 
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Standardiserade, gränsöverskridande och 
användarvänliga interaktionsplattformar 
kommer att ge effektivitetsvinster både 
inom ekonomin och inom den offentliga 
sektorn och bidra till den inre marknaden.

Gränsöverskridande och användarvänliga 
interaktionsplattformar kommer att ge 
effektivitetsvinster både inom ekonomin 
och inom den offentliga sektorn och bidra 
till den inre marknaden.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – underavsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Interoperabel elektronisk identifiering och 
autentisering för hela Europa. Ett antal 
uppkopplade och säkrade 
autentiseringsservrar och -protokoll som 
säkerställer interoperabiliteten mellan olika 
autentiserings-, identifierings-, och 
auktoriseringssystem som redan idag finns 
i Europa kommer att tas fram. Denna 
plattform kommer att göra det möjligt för 
medborgare och företag att komma åt 
onlinetjänster när detta behövs för 
exempelvis studier, arbete, resor, hälsovård 
eller affärsverksamhet utomlands. Den 
kommer att utgöra kärnan för alla digitala 
tjänster där elektronisk identifiering och 
autentisering behövs: t.ex. elektronisk 
upphandling, onlinehälsovård, 
standardiserad verksamhetsrapportering, 
elektroniskt utbyte av rättslig information, 
transeuropeisk företagsregistrering online 
och e-förvaltningstjänster för företag,
vilket innefattar kommunikation mellan 
företagsregister rörande fusioner over 
gränserna och utländska filialer. 
Plattformen kan även använda resurser och 
verktyg från den flerspråkiga 
kärnplattformen.

Interoperabel elektronisk identifiering och 
autentisering för hela Europa. Ett antal 
uppkopplade och säkrade 
autentiseringsservrar och -protokoll som 
säkerställer interoperabiliteten mellan olika 
autentiserings-, identifierings-, och 
auktoriseringssystem som redan idag finns 
i Europa kommer att tas fram i syfte att 
fastställa en enhetlig europeisk kod för 
identifiering av fysiska och juridiska 
personer som kontaktar förvaltningarna. 
Denna plattform kommer att göra det 
möjligt för medborgare och företag att 
komma åt onlinetjänster när detta behövs 
för exempelvis studier, arbete, resor, 
hälsovård eller affärsverksamhet 
utomlands. Den kommer att utgöra kärnan 
för alla digitala tjänster där elektronisk 
identifiering och autentisering behövs: t.ex. 
elektronisk upphandling, onlinehälsovård, 
standardiserad verksamhetsrapportering, 
elektroniskt utbyte av rättslig information, 
transeuropeisk företagsregistrering online 
och e-förvaltningstjänster för företag, 
vilket innefattar kommunikation mellan 
företagsregister rörande fusioner over 
gränserna och utländska filialer. 
Plattformen kan även använda resurser och 
verktyg från den flerspråkiga 
kärnplattformen.

Motivering

En enhetlig europeisk identifikationskod för e-tjänster, som kan användas av alla medborgare 
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och företag i alla medlemsstater, skulle i hög grad underlätta kontakterna med förvaltningar 
och garantera en större interoperabilitet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – underavsnitt 2 – stycke 3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Gränsöverskridande tjänster inom 
e-hälsovård: Dessa tjänster kommer att 
möjliggöra interaktion mellan 
medborgare/patienter och vårdleverantörer, 
överföring av data mellan olika 
institutioner och mellan olika 
organisationer och icke-hierarkisk 
kommunikation (”peer-to-peer”) mellan 
medborgare/patienter och/eller 
sjukvårdspersonal och institutioner. 
Infrastrukturen som ska byggas upp 
kommer att uppfylla principerna för 
uppgiftsskydd som, i synnerhet, fastställs i 
direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG, samt 
i de internationella och nationella etiska 
regler som gäller för användning av 
patientjournaler och andra personuppgifter.

(d) Gränsöverskridande tjänster inom 
e-hälsovård: Dessa tjänster kommer att 
möjliggöra interaktion mellan 
medborgare/patienter och vårdleverantörer, 
överföring av data mellan olika 
institutioner och mellan olika 
organisationer och icke-hierarkisk 
kommunikation (”peer-to-peer”) mellan 
medborgare/patienter och/eller 
sjukvårdspersonal och institutioner. 
Infrastrukturen som ska byggas upp 
kommer att innehålla antagandet av en 
enhetlig standard för presentation av 
uppgifter och dokument som tagits fram 
inom de interna informationssystemen på 
vårdinstitutioner och sjukhus, fastställa 
ett minimum av gemensamma 
elektroniska uppgifter och dokument som 
fungerar som patientens basjournal, när 
det gäller interoperabla 
gränsöverskridande tjänster på 
e-hälsoområdet, uppfylla principerna för 
uppgiftsskydd som, i synnerhet, fastställs i 
direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG, samt 
i de internationella och nationella etiska 
regler som gäller för användning av 
patientjournaler och andra personuppgifter.

Motivering

För att e-hälsotjänster ska fungera väl bör det antas en ”europeisk journal”, där en enda 
standard för presentation av uppgifter används och där det tydligt anges vilka uppgifter som 
ska utgöra patientens basjournal (blodfaktorer, anamneser, utskrivningsjournaler efter 
sjukhusvistelse, första hjälpen-rapporter m.m.)  
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 3 – underavsnitt 2 – stycke 3 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänsterna kommer att omfatta 
gränsöverskridande åtkomst till 
elektroniska journaler och e-recepttjänster, 
liksom teletjänster för 
distanshälsovård/boenden med it-stöd, 
gränsöverskridande flerspråkiga 
semantiska tjänster kopplade till den 
flerspråkiga kärnplattformen, tillgång till 
socialförsäkringsuppgifter baserat på 
EESSI-infrastrukturen (systemet för 
elektroniskt utbyte av 
socialförsäkringsuppgifter) osv.

Tjänsterna kommer att omfatta 
gränsöverskridande åtkomst till 
elektroniska journaler och e-recepttjänster, 
liksom teletjänster för 
distanshälsovård/boenden med it-stöd, 
gränsöverskridande flerspråkiga 
semantiska tjänster med gemensamma 
koder kopplade till den flerspråkiga 
kärnplattformen, tillgång till 
socialförsäkringsuppgifter baserat på 
EESSI-infrastrukturen (systemet för 
elektroniskt utbyte av 
socialförsäkringsuppgifter) osv.

Motivering

Det är viktigt att ange att gränsöverskridande flerspråkiga tjänster ska ha gemensamma 
koder i medlemsstaterna för att tydligt fastställa terminologin för enskilda hälsotjänster (t.ex. 
laboratorietjänster, klinisk patologi och radiologi). 
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