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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har fremlagt retningslinjer for transeuropæiske 
telenet, der bidrager til opfyldelsen af forpligtelserne i Europa 2020-strategien og den digitale 
dagsorden for Europa.

I dette forslag fastlægges der retningslinjer for transeuropæiske telenet. Derfor indeholder 
forslaget mål og prioriteter for projekter af fælles interesse, der sigter efter at fjerne 
flaskehalse ved at tilvejebringe konnektivitet til nettet og adgang – også på tværs af grænserne 
– til en infrastruktur med offentlige digitale tjenester.

I denne tid med budgetstramninger og lav økonomisk vækst håber ordføreren, at de nye 
redskaber, som Kommissionen har foreslået inden for rammerne af Connecting Europe-
faciliteten, vil medføre en ny markedsdynamik, således at det digitale indre marked kan 
virkeliggøres.

Internettets økonomi og betydningen heraf for beskæftigelsen er afgørende og vil i 2016 
beløbe sig til mere end 800 mia. EUR, hvilket svarer til mere end 5 % af EU's BNP.
Internettet har ændret vores levevis, vores måde at arbejde og søge informationer på, vores 
omgang med hinanden og har et enormt potentiale til at ændre mange andre aspekter af vores 
liv, som eksempelvis adgangen til viden og udannelse. Internettet har ligeledes ændret den 
måde, hvorpå vi sammenligner, køber og sælger produkter og tjenesteydelser, den måde, 
hvorpå vi søger og stiller oplysninger til rådighed, samt den måde, hvorpå vi forvalter vores 
betalinger og data. Elektronisk handel og mere generelt de digitale tjenester er nu blevet 
centrale elementer i forbrugernes, virksomhedernes og borgernes liv i almindelighed.

I dag er der imidlertid visse hindringer, der blokerer for virkeliggørelsen af det digitale indre 
marked: mangelen på investeringer i bredbåndsinfrastruktur, navnlig i EU's landdistrikter, 
samt mangelen på en EU-strategi til udvikling af grænseoverskridende 
digitaltjenesteinfrastruktur. Omkostningerne for dette indtægtstab anslås til mindst 4,1 % af 
BNP frem til 2020, hvilket svarer til 500 mia. EUR eller 1 000 EUR pr. borger1.

Ordføreren vurderer, at denne situation navnlig er problematisk for SMV'er, som på grund af 
manglende tilslutning til et netværk af høj kvalitet og med en tilstrækkelig hastighed ikke kan 
drage fordel af de nye teknologier såsom "cloud computing", der giver mulighed for 
innovative markedstilbud og væsentlige stordriftsfordele.

Ordføreren frygter ligeledes, at den manglende adgang til hurtigt bredbånd skader de mest 
sårbare forbrugere. Uden hurtigt bredbånd vil disse personer ikke have adgang til en lang 
række nye applikationer eller tjenester, såsom sammenligning af priser på internettet, og de 
havner i en negativ spiral, hvor de ikke kan benytte sig af de mest fordelagtige tilbud.

Følgelig minder ordføreren om betydningen af den europæiske digitale dagsordens mål: at 
gøre en indsats for at nå frem til de bæredygtige økonomiske og sociale fordele, der er 
forbundet med et digitalt indre marked baseret på et ultrahurtigt internet.

                                               
1 Copenhagen Economics, "The Economic Impact of a European Digital Single Market", marts 2010.
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Ordføreren ønsker at understrege betydningen af sikkerheden på internettet for at sikre 
forbrugerbeskyttelsen. De digitale tjenester spiller en støt voksende rolle i vores hverdag, og 
som følge heraf anvender de i stigende grad en række persondata og offentlige data. Følgelig 
er det absolut nødvendigt, at internetmiljøet er sikkert og trygt.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens analyse, ifølge hvilken den manglende færdiggørelse 
af det digitale indre marked skyldes et udbudsproblem, men også et efterspørgselsproblem.
Derfor bør et af målene for projekterne af fælles interesse være at fremme efterspørgselen på 
højhastighedsbredbåndstjenester, navnlig via forvaltningstjenester på internettet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 4

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 2

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Projekterne af fælles interesse i 
denne forordning bør ligeledes bidrage til 
at styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed i Unionen i 
henhold til artikel 174 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. I 
denne forbindelse bør der lægges særlig 
vægt på landdistrikter, afsides liggende 
områder og tyndt befolkede områder.

Begrundelse
Den Europæiske Union bør frem for alt skride til handling på de områder, hvor der er 
markedssvagheder. Med henblik på at styrke sin territoriale samhørighed skal EU sikre, at 
selv de mest tyndt befolkede eller afsides liggende områder har adgang af høj kvalitet til 
teleinfrastruktur.

Ændringsforslag 4

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 foretagender, der 
beskæftiger sig med informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) inden for 
offentlige ikt-tjenester, og som modtager 
EU-støtte, eftersom de kan danne et 
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bæredygtigt grundlag for udvikling af 
kompetencer og viden på lokalt plan i hele 
Unionen.

Ændringsforslag 5

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 og sociale 
gevinster, som investorer hverken kan 
erkende eller måle i penge. Hurtigt og 
ultrahurtigt bredbånd er den centrale 
støtteinfrastruktur for en omfattende
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, 
navnlig i betragtning af stigningen i 
antallet af mobile apparater, der er 
tilsluttet internettet, såsom smartphones 
og tablets.

Begrundelse

Anvendelsen af nye apparater øger behovet for effektiv teleinfrastruktur.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at dække 
landdistrikterne er det afgørende, at 
accesnet, der gør det lettere at 
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sammenkoble individuelle 
hustilslutninger, udvides.

Ændringsforslag 7

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 til kreativitet, innovation og 
iværksætteri. Uhindret adgang til 
flersprogede ressourcer, der kan bruges
igen, vil være med til at overvinde 
sprogbarrierer, som undergraver det indre 
marked for online-tjenester og begrænser 
adgangen til viden. Det skal dog stadig 
være muligt for de nationale, regionale og 
lokale beslutningstagere selv at træffe 
beslutning om anvendelsen af deres 
oplysninger og at dække en stor del af 
deres omkostninger i forbindelse med 
udførelsen af deres offentlige opgaver.

Ændringsforslag 8

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 

(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 
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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.

høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau samt 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 9

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 vækst og 
støtte det indre markeds udvikling og
fremme den digitale integration i alle 
økonomisk og kulturmæssigt dårligt 
stillede områder og dermed forbedre 
konkurrenceevnen i den europæiske 
økonomi, herunder de små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

Ændringsforslag 10

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 

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 
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sådanne net sådanne net til overkommelige priser

Ændringsforslag 11
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 
med særlig vægt på landdistrikter og tyndt 
befolkede områder i overensstemmelse 
med princippet om teknologisk neutralitet, 
hvilket igen vil fremme udvikling og 
udbredelse af transeuropæiske digitale 
tjenester

Begrundelse

Den Europæiske Union skal frem for alt skride til handling på de områder, hvor der er 
markedssvagheder. Med henblik på at styrke sin territoriale samhørighed skal EU sikre, at 
selv de mest tyndt befolkede eller afsides liggende områder har adgang af høj kvalitet til 
teleinfrastruktur.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) stimulere efterspørgselen efter de 
tjenester, der kræver bredbånd, navnlig 
gennem udvikling af forvaltningstjenester 
på internettet, der vil bidrage til 
udviklingen af det digitale indre marked

Begrundelse

Efterspørgselen, som i dag fortsat er utilstrækkelig, skal stimuleres med henblik på at skabe 
en god cirkel, hvor øget efterspørgsel vil fremme udvikling af nye tjenester til forbrugerne.

Ændringsforslag 13



PE489.674v02-00 10/15 AD\915407DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – 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, især 
accesnet, 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

Ændringsforslag 15

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 og/eller andre 
enheder, herunder regionale og lokale 
myndigheder, der er ansvarlige for 
implementering af projekter af fælles 
interesse eller bidrager til deres 
implementering, træffer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, alle nødvendige 
juridiske, administrative, tekniske og 
finansielle foranstaltninger i 
overensstemmelse med de pågældende 
specifikationer i denne forordning.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 1 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der udføres infrastrukturprojekter i 
Unionen på hvilken som helst type net 
(transport-, energi- eller telenet), kan 
andre net samtidig blive kortlagt.

Begrundelse

Målet er at skabe synergi, da kortlægningsarbejdet er meget dyrt, og fra det øjeblik, hvor man 
begynder at grave i jorden for at ændre eller modernisere et net, kan det være nyttigt at 
udnytte dette arbejde for at kortlægge andre net.

Ændringsforslag 17

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, hvis det 
kan påvises, at markedet ikke kan levere 
denne infrastruktur kommercielt

Begrundelse

Det bør være helt klart, at der kun bør ydes støtte til områder, hvor markedet ikke vil levere.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”Tjenesteinfrastruktur, der gør 
internettet sikrere” – afsnit 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Platform til onlinetvistbilæggelse:
Denne tjeneste vil give en platform for 
udenretslig løsning af kontraktlige tvister 
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mellem forbrugere og erhvervsdrivende. 
Den vil give dem mulighed for at 
indbringe en tvist på internettet på deres 
sprog og blive henvist til en national 
alternativ tvistbilæggelsesenhed, der vil 
have kompetence til at behandle og løse 
tvisten på en gennemsigtig, effektiv og 
upartisk måde.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske 
informationsinfrastrukturer” – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fremme af udviklingen af
kommunikationskanaler og -platforme i 
medlemsstaterne bør forbedre beredskabs-, 
informationsdelings-, koordinerings- og 
indsatskapaciteten på EU-plan, idet der 
tages højde for medlemsstaternes 
eksisterende kapacitet og initiativer.

Begrundelse

Kommissionen bør påtage sig rollen som formidler og tage hensyn til medlemsstaternes 
eksisterende kapacitet og initiativer. Dette ændringsforslag har til formål at gøre dette punkt 
klarere.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske 
informationsinfrastrukturer” – afsnit 2

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 

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 levere en begrænset mængde 
oplysninger til det europæiske 
informationsudvekslings- og 
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og SMV'er. varslingssystem (EISAS) for EU-borgere 
og SMV'er.

Begrundelse

I ENISA's gennemførelsesrapport om EISAS fra oktober 2011 anføres det, at "De 
operationelle vilkår for de nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT) med hensyn til 
anvendelsesområde, fokus og ressourcer i alvorlig grad sætter spørgsmålstegn ved tanken om 
at lade nationale/statslige it-beredskabsenheder være den centrale kerne og drivkraft for 
EISAS i medlemsstaterne." Det ville ikke være 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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Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske 
informationsinfrastrukturer” – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proaktive tjenester –
teknologiovervågning og -formidling samt 
deling af sikkerhedsrelateret information; 
sikkerhedsvurderinger; opstilling af 
retningslinjer for 
sikkerhedskonfigurering; ydelse af 
tjenester til afsløring af uautoriseret 
indtrængning

a) EISAS bør udstyre EU-borgerne og 
SMV'erne med den fornødne viden og de 
fornødne færdigheder til at kunne 
beskytte deres it-systemer og 
informationsaktiver. Oprettelsen af et net 
af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT) bør lette 
udveksling af oplysninger og samarbejde 
medlemsstaterne imellem

Begrundelse

I gennemførelsesrapporten for ENISA antydes det, at sådanne detaljerede oplysninger ikke 
ville være særlig værdifulde for SMV'erne og borgerne. De nærmere detaljer om tjenesterne 
bør defineres i ENISA's videre arbejde. Aktiviteterne under nettet af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT) vil sandsynligvis blive yderligere defineret i Kommissionens 
forordning om internetsikkerhed senere i år og bør ikke fastsættes her.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske 
informationsinfrastrukturer” – afsnit 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) reaktive tjenester –
hændelseshåndtering og -indsats; 
udsendelse af alarmer og advarsler; 
sårbarhedsanalyser og -håndtering, 
håndtering af artefakter (pålidelige 
alarmer om ny malware og andre 
artefakter).

udgår

Begrundelse

I gennemførelsesrapporten for ENISA antydes det, at sådanne detaljerede oplysninger ikke 
ville være særlig værdifulde for SMV'erne og borgerne. De nærmere detaljer om tjenesterne 
bør defineres i ENISA's videre arbejde. Aktiviteterne under nettet af nationale/statslige it-
beredskabsenheder (CERT) vil sandsynligvis blive yderligere defineret i Kommissionens 
forordning om internetsikkerhed senere i år og bør ikke fastsættes her.
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