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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at alle medlemsstaterne har en national bredbåndsstrategi, men at kun få har 
fuldgyldige operationelle planer, der omfatter de fastsatte mål, der er nødvendige for fuldt 
ud at kunne realisere flagskibsinitiativet vedrørende en digital dagsorden for Europa, som 
er indeholdt i Europa 2020-strategien;

2. opfordrer medlemsstaterne til at åbne helt op for netværkskonkurrencen i 
overensstemmelse med de nye rammebestemmelser for telekommunikation; opfordrer 
nationale regeludstedende myndigheder til at gøre brug af deres beføjelser til at undgå 
såvel markedsforvridende subsidier som misbrug af en dominerende stilling på markedet 
og, hvor det er hensigtsmæssigt, at følge bestemmelserne om offentlige indkøb med 
henblik på at sikre fair konkurrence;

3. fremhæver betydningen af konkurrenceprægede markeder for at opnå bredbånd til en 
overkommelig pris, og understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne og de 
nationale reguleringsmyndigheder sikrer en hurtig gennemførelse og fuld håndhævelse af
EU's reviderede rammebestemmelser for telekommunikation og henstillingen om næste 
generation af accesnet;

4. påpeger, at bredbåndstjenester er væsentlige for erhvervslivets konkurrenceevne og en 
forudsætning for, at alle regioner og samfundsgrupper kan deltage i det digitale liv i EU;

5. mener, at de investeringsrisici, der er forbundet med at etablere nye netværk, kan 
begrænses ved hjælp af efterspørgselsfremmende foranstaltninger, især inden for 
områderne elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer, e-handel, e-forvaltning, e-
sundhedstjenester, interaktiv e-uddannelse og interaktive CO2- og energibesparende 
anordninger;

6. fremhæver betydningen af prækommercielle offentlige indkøb af F&U-baserede løsninger 
for ovennævnte sektorer som et middel til at stimulere en god cirkel af teknologisk 
udvikling og efterspørgsel efter højhastighedsbredbåndstjenester;

7. bemærker, at en forenkling og opsplitning af støtteproceduren kan bidrage til at 
fremskynde udrulningen af bredbånd; opfordrer Kommissionen til at afklare reglerne for 
statsstøtte og sikre, at statsstøtte målrettes mod foranstaltninger, der stimulerer eller 
konsoliderer efterspørgsel;

8. opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger for at sikre, at SMV'er kan få fuld 
gavn af bredbåndets potentiale på områderne e-handel og offentlige e-indkøb; opfordrer 
Kommissionen til at udveksle bedste praksis og overveje at medtage et specifikt program 
for SMV'er og bredbåndsforbindelse som en del af sit flagskibsinitiativ "den digitale 
dagsorden";
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9. opfordrer medlemsstaterne til at fremme og udbygge højhastighedsforbindelser med åben 
adgang til vigtig offentlig infrastruktur i afsidesliggende områder (skoler, hospitaler og 
andre offentlige institutioner) som et middel til at forbedre den offentlige service, og til at 
forankre højhastighedsforbindelserne i afsidesliggende områder og derved mindske 
investeringsomkostningerne for lokal privat distribution;

10. understreger, at etableringen af bredbånd med henblik på at optimere virkningen og de 
samfundsmæssige fordele bør kombineres med informations- og uddannelsesprogrammer, 
der skal øge kendskabet og efterspørgslen;

11. konstaterer, at det er svært at opfylde Europa 2020-målene for bredbånd med de 
finansielle midler, der er til rådighed for forbrugerne, erhvervslivet og den offentlige 
sektor; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at infrastrukturen 
anvendes af tredjemand, sikre ligebehandling, fremme tilgængelige teknologier og undgå, 
at foranstaltningerne påfører forbrugerne og erhvervslivet urimelige byrder, især med 
hensyn til generelle forpligtelser; mener, at der om nødvendigt bør benyttes offentlig-
private partnerskaber og offentlige investeringer, bl.a. fra strukturfondene, til at etablere 
bredbånd og forbedre adgangen til højhastighedsinternet;

12. opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) til i samråd med 
offentlige myndigheder at muliggøre offentlig-private partnerskaber og anvende andre 
europæiske finansieringsinstrumenter, herunder midler fra EFRU, ELFUL og EBRD; 
glæder sig over Kommissionens planer om også at lade lavtforrentede lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank indgå som en del af støtteinstrumenterne;

13. fastholder, at den store efterspørgsel efter forbindelse, der på samme tid højner profilen 
for EU's onlineøkonomi, bidrager til EU's netværksparathed og er en reaktion på de 
samfundsmæssige ændringer, der foregår inden for det indre marked, bør støttes med 
passende finansiering og den solide konkurrence-infrastruktur, der er nødvendig for at 
realisere det europæiske bredbåndsprojekt;

14. erkender, at strukturfondenes midler til investeringer i bredbåndsinfrastruktur udnyttes 
langsomt, og at der er behov for retningslinjer for anvendelse af disse instrumenter; 
opfordrer til, at der gennemføres en grundig undersøgelse af disse instrumenter med 
henblik på at identificere og fjerne de flaskehalse, der afholder medlemsstaterne og 
regionerne fra at anvende dem;

15. mener, at udvidelsen af adgang til bredbånd i landdistrikter og afsidesliggende områder, 
hvor markedsincitamenterne er svagere, spiller en vigtig rolle for den geografiske og 
sociale samhørighed og højner territoriernes attraktivitet og virksomhedernes 
konkurrenceevne; mener, at offentlig støtte bør prioritere udrulningen af 
bredbåndsinfrastrukturen til sådanne områder;

16. anmoder Kommissionen og BEREC om årligt at indsamle og samordne data vedrørende 
bredbåndsspecifikationer (hastighed og kvalitet) og det udvalg, der er tilgængeligt for 
forbrugere og virksomheder i forskellige medlemsstater, samt om de fremskridt, der er 
gjort i retning af gennemførelsen af EU's rammebestemmelser for telekommunikation og 
henstillingen om næste generation af accesnet;
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17. konstaterer, at de nye fiberoptiske net tilbyder forbrugerne netadgang af høj kvalitet og 
med en konstant højere hastighed end den hidtidige teknologi; mener, at det ville være 
hensigtsmæssigt at prioritere udviklingen af bredbånd baseret på fiberoptik i områder, 
hvor det på lang sigt vil være den mest økonomiske og bæredygtige løsning; anmoder 
BEREC om at sikre, at der annonceres korrekt med den bredbåndshastighed, som typisk 
opleves af forbrugerne, for at skabe gennemsigtighed omkring fordelene ved ny teknologi 
til uploading og downloading; opfordrer til, at der i forbindelse med næste generation af 
accesnet træffes foranstaltninger over for udbydere, der ikke følger BEREC's 
henstillinger;

18. bemærker betydningen af en ambitiøs fremadskuende flerårig radiofrekvenspolitik, når det 
gælder om at etablere adgang til højhastighedsbredbånd over hele Europa, opfylde målene 
i Europa 2020-strategien og sikre, at Europa er førende i verden inden for innovation og 
højteknologisk industriel udvikling;

19. kræver en teknologineutral tilgang, der kombinerer fastnetteknologi, trådløs teknologi, 
satellitteknologi og frekvensteknologi; kræver effektiv gennemførelse af 
rammebestemmelserne for telekommunikation, herunder bestemmelserne om 
netneutralitet, for at sikre, at etableringen af bredbånd ikke begrænser innovationen;

20. opfordrer Kommissionen til at koordinere bedste praksis blandt medlemsstaterne inden for 
offentligt tilgængelige, gratis trådløse højhastighedsnet i offentlige transportmidler;

21. bemærker, at den næste generation af mobiltelefonteknologi også kan spille en vigtig rolle 
med hensyn til at åbne for bredbåndstjenester, navnlig i geografisk afsidesliggende 
områder; mener, at regeringer og reguleringsmyndigheder på telekommunikationsområdet 
i forbindelse med den kommende tildeling af nye frekvensområder eventuelt kan koble 
frigivelsen af frekvensområder sammen med en forpligtelse for mobiltelefonioperatører til 
at øge dækningen;

22. understreger, at der er behov for fortsatte investeringer i forskning i EU med henblik på 
fremtidige kommunikationsteknologier inden for både faste og mobile tjenester; opfordrer 
Kommissionen til at forsætte udviklingen af fælles teknologiinitiativer på disse områder 
og inddrage universiteter, forskningsinstitutter, fabrikanter af udstyr samt leverandører af 
tjenester og indhold; mener, at disse platforme giver det bedste grundlag for udvikling og 
udnyttelse af ny teknologi og vil udgøre en betydelig konkurrencefordel for EU.
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