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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att samtliga medlemsstater har en nationell 
bredbandsstrategi, men att endast ett fåtal har helt klara operativa planer som omfattar de 
fastställda mål som behövs för att förverkliga flaggskeppsinitiativet ”En digital agenda för 
Europa” fullt ut, såsom beskrivs i Europa 2020-strategin.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut öppna för nätverkskonkurrens, i 
enlighet med det nya regelverket för telekommunikationer. Parlamentet uppmanar de 
nationella regleringsmyndigheterna att använda sina befogenheter för att undvika såväl
subventioner som snedvrider marknaden som uppkomst och missbruk av dominerande 
ställning på marknaden, och att, i tillämpliga fall, övervaka reglerna för offentlig 
upphandling för att garantera sund konkurrens.

3. Europaparlamentet betonar vikten av konkurrenskraftiga marknader för att uppnå rimligt 
prissatta bredband, och betonar att medlemsstaterna och de nationella 
regleringsmyndigheterna snabbt måste genomföra och fullt ut verkställa EU:s reviderade 
ram för telekommunikationer och rekommendationen om nästa generations accessnät 
(NGA).

4. Europaparlamentet betonar att bredbandstjänster är absolut avgörande för företagens 
konkurrenskraft och en förutsättning för att alla regioner och grupper i samhället ska 
kunna delta i det digitala livet i EU.

5. Europaparlamentet anser att investeringsriskerna i samband med utbyggnad av nya nät 
kan minskas genom åtgärder för att stimulera efterfrågan, särskilt inom områden som 
e-upphandling, e-handel, e-förvaltning, e-hälsotjänster, interaktiv e-utbildning och 
koldioxidsnål interaktiv energisparande utrustning.

6. Parlamentet betonar vikten av offentlig förkommersiell upphandling av FoU-baserade 
lösningar för ovannämnda sektorer, som ett sätt att stimulera en god cirkel av teknisk 
utveckling och efterfrågan på höghastighetsbredbandstjänster.

7. Europaparlamentet konstaterar att förenkling och harmonisering av stödförfarandena kan
bidra till att påskynda införandet av bredbandsteknik. Kommissionen uppmanas att 
klargöra reglerna för statligt stöd och garantera att statligt stöd inriktas på åtgärder för att 
stimulera eller konsolidera efterfrågan.

8. Europaparlamentet efterlyser särskilda åtgärder för att garantera att de små och medelstora 
företagen fullt ut kan dra nytta av bredbandspotentialen på områdena för e-handel och 
e-upphandling. Kommissionen uppmanas att utbyta bästa metoder och att överväga att ta 
med ett specifikt program för de små och medelstora företagen och bredbandsanslutning 
som en del av dess flaggskeppsinitiativ ”En digital agenda”.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja och sprida 
höghastighetsuppkopplingar med öppet tillträde till viktiga offentliga infrastrukturer 
(skolor, sjukhus och andra offentliga institutioner) som är belägna i avlägsna områden, 
som ett sätt att förbättra de allmänna tjänsterna och förankra höghastighetsanslutningarna i 
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avlägsna regioner, och därigenom minska investeringskostnaderna för den lokala privata 
distributionen.

10. För att optimera dess effekter och samhällsnytta betonar Europaparlamentet att 
utbyggnaden av bredband bör kopplas till informations- och utbildningsprogram för att 
öka medvetenheten om efterfrågan.

11. Europaparlamentet noterar svårigheterna med att uppfylla bredbandsmålen för 
Europa 2020, med tanke på konsumenternas, företagens och den offentliga sektorns 
finansiella resurser. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att garantera tredje 
parts användning av infrastrukturen, garantera icke-diskriminering, främja tillgänglig 
teknik och förhindra att åtgärder leder till att orättvisa bördor läggs på konsumenter och 
företag, särskilt när det gäller samhällsomfattande tjänster. När det behövs bör 
offentlig-privata partnerskap och offentliga investeringar, inbegripet från 
strukturfonderna, användas när det behövs för att bygga ut bredband och förbättra
tillgången till snabba internettjänster.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och Organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) att i samråd 
med berörda offentliga myndigheter underlätta offentlig-privata partnerskap och utnyttja 
andra europeiska finansieringsinstrument, däribland Eruf, EJFLU och EBRD. Parlamentet 
ser positivt på kommissionens planer på att också ta med lån till låg ränta från 
Europeiska investeringsbanken bland de stödrättsliga instrumenten.

13. Europaparlamentet vidhåller att den starka efterfrågan på anslutningar, som samtidigt 
stimulerar EU:s e-ekonomis profil, bidrar till EU:s beredskap för nät (”Network 
Readiness”) och är en reaktion på de samhällsförändringar som pågår på den inre 
marknaden, bör stödjas med hjälp av de passande resurser och den starka konkurrens i 
fråga om infrastruktur som behövs för att det europeiska bredbandsprojektet ska 
förverkligas.

14. Europaparlamentet erkänner att de i strukturfonderna avsatta medlen för investeringar i 
bredbandsinfrastruktur inte används i tillräcklig utsträckning och att det behövs riktlinjer 
för användningen av dessa finansieringsinstrument. Parlamentet efterlyser en ingående 
analys av dessa instrument i syfte att kartlägga och undanröja de flaskhalsar som hindrar 
medlemsstaterna och regionerna från att använda dem.

15. Europaparlamentet anser att en utvidgning av bredbandsåtkomsten till landsbygdsområden 
och avlägsna områden, där marknadsincitamenten är svagare, spelar en viktig roll för den 
geografiska och sociala sammanhållningen och gör dessa områden attraktivare och 
företagen mer konkurrenskraftiga. Parlamentet anser att offentligt stöd bör prioritera 
utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur till dessa områden.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Berec att årligen samla in och jämföra 
specifikationer gällande bredband (hastighet och kvalitet) och de alternativ som finns 
tillgängliga för konsumenter och företag i olika medlemsstater, samt om de framsteg som 
gjorts för att tillämpa EU:s ram för telekommunikationer och rekommendationen om 
NGA.

17. Europaparlamentet konstaterar att nya fiberoptiska nät erbjuder konsumenterna tillgång av 
hög kvalitet med genomgående högre hastighet än befintlig teknik. Parlamentet anser att 
det vore ändamålsenligt att prioritera bredbandsutbyggnad med optisk fiber i områden där 
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utbyggnad med en sådan är den mest ekonomiska och hållbara lösningen på sikt. 
Parlamentet uppmanar Berec att se till att de typiska bredbandshastigheter som 
konsumenterna upplever annonseras på ett ärligt sätt i syfte att värna om öppenheten när 
det gäller fördelarna med ny teknik för upp- och nedladdning. De nationella 
regleringsmyndigheterna uppmanas att vidta åtgärder mot leverantörer som inte följer 
Berecs rekommendationer.

18. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av ett ambitiöst, framåtblickande flerårigt 
program för radiospektrumpolitik när det gäller att skapa tillgång till 
höghastighetsbredband över hela Europa, uppnå Europa 2020-målen och säkra 
Europas ställning som världsledande inom innovation och högteknologisk industriell 
utveckling.

19. Europaparlamentet efterlyser en teknikneutral metod som kombinerar teknik för fasta och 
trådlösa förbindelser, per satellit och spektrumteknik. Parlamentet begär att regelverket för 
telekommunikationer ska införlivas effektivt, inbegripet dess bestämmelser om 
nätneutralitet, för att garantera att bredbandsutbyggnaden inte begränsar innovation.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna bästa metoder bland 
medlemsstaterna på området för allmänt tillgängliga, öppna, snabba Wi-Fi-nätverk inom 
kollektivtrafiken.

21. Europaparlamentet konstaterar att nästa generations mobiltelefoniteknik också kan spela 
en viktig roll för att öppna bredbandstjänster, särskilt för avlägset belägna geografiska 
områden. Parlamentet anser att regeringar och tillsynsmyndigheterna på 
telekommunikationsområdet under den kommande tilldelningen av nytt spektrum skulle 
kunna koppla frigörande av spektrum till en skyldighet att förbättra täckningen för 
mobiltelefonoperatörer.

22. Europaparlamentet betonar att det behövs oförminskade investeringar i forskning inom 
EU om såväl fast som mobil framtida kommunikationsteknik. Kommissionen uppmanas 
att fortsätta utarbeta gemensamma teknikinitiativ inom dessa områden under medverkan
av universitet, forskningsinstitut, produktillverkare samt leverantörer av tjänster och 
innehåll. Parlamentet anser att dessa plattformar är det bästa sätt ny teknik kan utvecklas 
och utnyttjas på och att de kommer att ge EU betydande konkurrensfördelar.
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